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Mafți dimineața, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Ilie Verdeț, 
Constantin Drăgan, Manea Mănescu au sosit 
într-o vizită de lucru în municipiul Pitești. Cu 
acest prilej conducătorii de partid și de stat au 

Jyizitat principalele zone industriale ale orașu
lui, și au participat la inaugurarea Uzinei de 
autoturisme — Pitești. Oaspeții s-au informat 
asupra stadiului actual de înfăptuire a obiecti
velor vizitate, s-au sfătuit cu activul local de 
partid și de stat, cu constructorii și conducătorii 
noilor unități industriale, cu oamenii muncii 
asupra modalităților de înfăptuire în cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor stabilite de Con
gresul al IX-lea și Conferința Națională a Par
tidului.

La intrarea pe plaiurile ar
geșene, în comuna Glîmbocata, 
conducătorii de partid și de 
<cat au fost întâmpinați de 
Petre Duminică, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean și de 
alți reprezentanți ai organelor 
județene de partid și de stat. 
Călduroasele urări de bun so
sit, florile oferite de ti
nere în costume naționale, su
tele de cetățeni salutîndu-și

cu drag oaspeții, au conferit an
cestor clipe un caracter sărbă
toresc, de caldă apropiere, 
specifică întîlnirilor dintre 
conducătorii partidului și sta
tului și oamenii muncii.

La sosirea în Pitești, pe ca
lea Bucureștiului, frumoasa 
arteră centrală, cu toată ploaia 
persistentă, un mare număr 
de oameni ai muncii au salu
tat cu însuflețire sosirea con
ducătorilor de partid și de 
stat în mijlocul lor.

FORȚA POLITICII DE INDUS
TRIALIZARE SOCIALISTA

N-a trecut multă vreme de 
la ultima vizită a conducăto
rilor de partid și de stat în a- 
ceastă parte a țării, și multe 
din măsurile stabilite atunci 
pentru realizarea prevederilor 
cincinalului privind dezvol
tarea economiei argeșene au 
devenit fapte, ridicînd con
tinuu potențialul productiv al 
județului și conferindu-i un 
Ioc însemnat în ansamblul in
dustriei românești. Spre par
tea de sud a municipiului se 
profilează în contururi din ce 
în ce mai pronunțate platfor
ma petrochimiei piteștene, 
menită să valorifice resursele 
petroliere ale meleagurilor ar
geșene. Aici se află în con
strucție un mare combinat pe
trochimic, o uzină de negru de 
fum intrată în exploatare și o 
rafinărie care se găsește în- 
tr-un stadiu avansat de con
strucție. Circa 11 000 de con
structori și montori lucrează

la ridicarea acestor importan
te obiective industriale ale ac
tualului plan cincinal.

La sosirea în această zonă 
industrială, oaspeții sint salu
tați de Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice, 
Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru 
industria chimică și rafinării, 
de numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri.

Se face un popas la com
plexul de piroliză — prima 
mare unitate a combinatului 
petrochimic care se află în 
pragul intrării în producție. La 
instalațiile de aromate, cele 
pentru butadienă și hidrofi- 
nare, care alcătuiesc în prin
cipal complexul, se fac ulti-

STELIAN CONSTANTINESCU 
MIRCEA S. IONESCU
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Cu vin tarea rostită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să încep prin a 
vă transmite dv„ constructori
lor, lucrătorilor din prima uzi
nă de automobile a țării, tutu
ror celor prezenți la această 
adunare, și prin dv. tuturor 
locuitorilor municipiului Pi
tești. un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republi
cii Socialiste România. (Aplau
ze). Asistăm la un eveniment 
de o deosebită importanță în 
dezvoltarea industriei con
structoare de mașini din țara 
noastră. începerea fabricației 
de automobile marchează un 
pas important înainte, de or
din calitativ. în activitatea mi
nunatului nostru corp de ingi
neri. muncitori și tehnicieni 
din industria constructoare de 
mașini. Doresc să exprim cu 
acest prilej cele mai calde fe
licitări în primul rind lucră
torilor din construcții și mon
taj, care, intr-un timp relativ 
scurt, au reușit să construiască 
și să dea în producție această 
minunată uzină. (Aplauze). Do
resc totodată ca. în numele 
conducerii de partid și de stat, 
să adresez calde felicitări tu
turor inginerilor și specialiști
lor din industria constructoare 
de mașini care au contribuit 
prin activitatea lor la produ
cerea primului automobil ro
mânesc. (Aplauze). In mod 
deosebit doresc să adresez fe
licitări conducerii ministerului 
și ministrului, tovarășului Ma
rinescu. care are un merit deo
sebit în această activitate. (A- 
plauze). Am lăsat la sfîrșit 
munca depusă de lucrătorii tî- 
nărului colectiv de construc
tori de mașini ai acestei uzi
ne, nu pentru că o subapre
ciem în vreun fel sau îi acor
dăm mai puțină atenție, ci 
tocmai pentru a sublinia mai 
mult mulțumirile partidului 
nostru Vreau să însoțesc mul
țumirile cu urarea, ca acest în
ceput bun să fie încununat 
de un succes tot mai mare, ca

autoturismul românesc „Da
cia", care are și o valoare de 
simbol, să vestească și în țară 
și peste hotare capacitatea 
constructorilor de mașini ro
mâni, a poporului român. (A- 
plauze însuflețite. Urale). De
sigur, tovarăși, constituie o 
mîndrie pentru noi toți, pen
tru întregul popor, faptul că 
inginerii, tehnicienii, muncito
rii români au reușit intr-un 
termen scurt să-și însușească 
o tehnologie avansată și să 
realizeze în condiții bune — 
este adevărat cu o cooperare 
foarte largă pentru început cu 
specialiștii francezi — primul 
autoturism românesc. In toate 
aceste realizări un rol însem
nat l-au avut organizațiile de 
partid, comuniștii care sint in
gineri, tehnicieni, muncitori ; 
de aceea am considerat că a- 
dresîndu-mă inginerilor, tehni
cienilor. muncitorilor m-am a- 
dresat și comuniștilor, pentru 
că împreună alcătuiesc un tot 
unic, formează națiunea noas
tră socialistă. (Aplauze). Doresc 
în mod deosebit, să subliniez 
activitatea comitetului regio
nal. în prezent a comitetului 
județean de partid, a comite
tului municipal. care au 
un merit deosebit în faptul că 
s-au preocupat atent de rezol
varea problemelor multiple ce 
au intervenit în construcția 
și producția acestei uzine. Do
resc să felicit aceste organe de 
partid pentru felul cum și-au 
îndeplinit rolul pe care îl au 
în societatea noastră. (Aplau
ze). Le doresc ca în
re. ținînd seama și 
neajunsuri, atît aici 
celelalte șantiere, să
cu aceeași pricepere, cu aceeași 
energie pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce 
rim succes 1
nice).

Aș dori să
miting, cu ocazia 
producției de automobile 
mânești, mulțumirile noastre

continua- 
de unele 
dt și la 
se ocupe

le revin. Le do- 
(Aplauze puter-

exprim Ia acest 
începerii 

ro

muncitorilor și specialiștilor 
francezi, care, depunînd efor
turi susținute, ne-au ajutat 
mult atît la începerea activi
tății de producție, cit și în pre. 
gătirea 'lucrătorilor proprii. Ne 
exprimăm convingerea că a- 
ceastă cooperare în producție 
între cele două popoare va 
constitui im început bun pen
tru o conlucrare tot mai largă, 
întărind fundamentul prieteni
ei româno-franceze.

Intrarea în funcțiune a aces
tei uzine, începerea fabricați
ei primului automobil româ
nesc au loc în preajma celei 
de-a 24-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre, a zilei în 
care poporul român a pășit pe 
drumul făuririi unui nou des
tin, a unei societăți in care în
treaga putere aparține po
porului în frunte cu clasa 
muncitoare. (Aplauze, urale).

în acești ani de muncă încor
dată, în care am învins multe 
greutăți, multe lipsuri, în care 
poporul nostru a trebuit să fa
că față multor privațiuni, am 
reușit să obținem succese mi
nunate pe’calea făuririi unei 
puternice industrii românești 
— inclusiv a unei puternice in
dustrii constructoare de ma
șini — pe calea ridicării bună
stării populației. (Aplauze în
delungate).

Gîndiți-vă ce industrie exis
ta în Pitești in '38 sau în '45. 
în '50 sau chiar mai tîrziu! Și 
nu numai în Pitești, ci aproape 
în întreaga țară! In anii con
strucției socialiste au apărut 
puternice centre industriale, 
noi uzine în industria con
structoare de mașini, în indus
tria chimică, în industria u- 
șoară. S-au deschis noi mine, 
s-au construit noi centrale ter- 
mo și hidroelectrice. Pe toate 
meleagurile patriei s-au ridi
cat sute și sute de adevărate 
cetăți industriale, care fac să 
crească bogăția societății noas
tre, care dovedesc forța și ca
pacitatea creatoare a clasei 
noastre muncitoare, a între
gului popor, ce urmează neabă
tut politica marxist-leninistă a

23 AUGUST
în toată țara, aniversarea 

«ilei de 23 August este în
tâmpinată cu noi succese. Zi
lele acestea, uzinele construc
toare de utilaj petrolier din 
Ploiești și Cîmpina au livrat 
la export ultimele cantități 
de produse prevăzute în pla
nul pe 8 luni din acest an. 
Tot în județul Prahova, uzi
nele chimice și întreprinde
rile de materiale de construc
ții și-au depășit toți indica
torii tehnico-economici ai 
planului la zi, iar minerii au 
scos la suprafață circa 18 000 
tone de lignit în plus. La rîn- 
dul lor, constructorii de lo
cuințe au predat locatarilor 
cu o lună înainte de termen 
200 de apartamente, obținînd, 
totodată, economii care de
pășesc suma de 1 800 000 lei.

întreprinderile forestiere 
Cîmpulung și Iacobeni și-au 
realizat sarcinile de plan pe 
8 luni. Și celelalte colective 
de muncitori din întreprinde
rile forestiere ale județului 
Suceava au obținut succese 
de seamă în întrecerea so
cialistă. Astfel, în 7 luni a 
fost realizată, peste preve
deri, o producție globală în 
valoare de 49 825 000 lei.

Constructorll șl mentorii 
care lucrează la extindere* 
Uzinei de aluminiu din Sla
tina au realizat mal mult de 
două treimi din planul anual 
de Investiții, depășind ou 
peste 30 milioane lei sarcinile 
ce le-au revenit de la în
ceputul anului.

Furnaliștii de la Combina
tul siderurgic Hunedoara an 
produs marți, in primul 
schimb de lucru, cea de a 
25 000-a tonă de fontă peste 
sarcinile de plan stabilite 
pentru perioada care a trecut 
de la Începutul anului ți 
pină în prezent.

Aplicind metode optime de 
dozare a încărcăturii și de 
topire a șarjelor, brigăzile de 
la furnalele automatizate 7 
si 8 au realizat in luna Iu
lie, peste indicele planificat, 
în medie zilnic cite 50—53 kg 
de fontă pe fiecare mo vo
lum util de furnal. Intre 1 șl 
20 august, Ia aceste două a- 
gregate s-a elaborat o canti
tate suplimentară de fontă 
echivalentă cu metalul nece
sar pentru fabricarea a 300 
de tractoare sau 540 de com
bine de recoltat cereale.
______________(Agerpres)

LOTRU
. OBIRȘIA
A De la Brezol, ora? forestier 

în plină dezvoltare, și pînă la 
Vidra, la baraj e tot un șantier.

A Șoseaua, în curs de modemiza- 
w re, se mlădie pe lîngă stînci a- 

proape de apele repezi ale Lo-

•
 trului. Undeva, la stînga, nu 

departe de Malaia se văd gale
ria de evacuare și blocurile

•
 înalte din colonie prelungindu-și 

înălțimea cu antenele televizoa
relor. De fapt de aici începe a- 

_ devăratul șantier al Hidrocen- 
9 tralei. Pe măsură ce ne apro

piem de „cartierul general" de 
la Voineasa pulsul șantierului 
bate tot mai alert. Atît de mult 
s-a schimbat înfățișarea Voine- 
sei îneît nu mai recunoști în ea 

1 vechea localitate de crescători
v de animale și muncitori fores-

partidului comunist. (Aplauze 
puternice).

Numai în anul acesta, după “ 
cum știți, au început să produ
că Combinatul siderurgic Ga- a 
lăți și o serie de alte uzine ale “ 
construcției de mașini și in
dustriei chimice ; în Pitești, la A 
sfîrșitul anului, va începe să v 
producă combinatul petrochi- 
mic. Toate acestea demonstrea- ” 
ză justețea liniei trasate de 
partidul nostru de a concen- A 
tra eforturile spre industriali- ” 
zarea socialistă a țării, faptul 
că fără o industrie puternică, A 
fără o industrie constructoare 
de mașini nu poate fi vorba 
de construcția socialismului, nu ț 
poate fi vorba de bunăstarea 
poporului, nu poate fi vorba 
de dezvoltarea independentă și ■ 
suverană a națiunii. (Aplauze 
puternice). —

In cuvîntul său, tovarășul w 
Marinescu a arătat că in do
meniul mașinilor,-unelte lu-
crăm în acest an la nivelul " 
sarcinilor prevăzute pentru a- 
nul 1970. E un lucru bun, a 
pentru care merită să-i feli- " 
cităm pe lucrătorii din acest 
domeniu de activitate. (Aplau- A 
ze). înțelegem că conducerea ~ 
ministerului are toate moti
vele să fie mulțumită, dar cu A 
toate acestea noi considerămw 
că ceea ce am realizat pină în 
1968 este o dovadă a posibi- ■ 
lităților mari pe care le mai 
avem încă în acest sector de ■ 
activitate. E necesară intensi
ficarea eforturilor conducerii £ 
ministerului, ale lucrătorilor 
din întreprinderile construe-^ 
toare de mașini-unelte pentru " 
valorificarea tuturor acestor 
posibilități- Necesitățile de ■ 
mașini-unelte sint deosebit de 
mari în întreaga noastră țară;^ 
am dori de aceea să ne ex
primăm la acest miting con- 
vingerea că muncitorii din în-^ 
treprinderile respective vor

(Continuare în pag. a Il-a)

RESPONSA-
BILITATEA

GENERAȚIEI
TINERE

LUMINII
fieri. O lume densă de construe-» 
tori de toate profesiile popu
lează satul. Localnicii s-au lăsat 
mai greu atrași spre această lu
me. Vîrstnicii, mai ales, au ră
mas la îndeletnicirile lor, tine
rii n-au zăbovit prea mult și au 
cutezat să pătrundă tainele me
seriilor, dincolo de hotarele sa
tului — în marele șantier. Au 
apărut construcții noi de lo
cuințe. Ba chiar și un „micro- 
raion“ cu vile spațioase în „car
tierul" Voineșița ce vor consti
tui, după plecarea constructori
lor, o frumoasă stațiune turis
tică internațională. Tot aici

V. rAvescu

(Continuare In pag. a IU-a)
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RANGUL SOCIAL
AL PROFESIILOR

O obsesie comună, care nu ocolește pe nimeni — indife
rent de faptul că individul poate lua cu timpul act de exis
tența ei în planul conștiinței — o constituie raportarea in
variabilă a modului diurn de manifestare la identitatea pro
fesională. întrebări ce par a fi expresia unei indiscreții su
părătoare, în fond reflexul curiozității firești sau al aten
ției acordate interlocutorului recent cunoscut — reclamă 
totdeauna un răspuns exact, menit să stabilească gradul de 
relație imediată între părți. Interesează mai întîi, în virtu
tea aceluiași impuls lăuntric al curiozității, „ce profesie 
are ?“ sau „cu ce se ocupă cuțare ?“ și apoi ce „gîndește" și 
„cum gîndește ?“. Cu alte cuvinte, identitatea profesională 
facilitează orientarea comportamentului individual în an
samblu ; în plus, indică, pe un grafic imaginat, poziția fie
căruia în societate.

Am încercat să definim, pe baza unui amplu sondaj de 
opinie, rangul social al profesiilor.

• CE ANUME DICTEAZĂ — SAU TREBUIE SA DIC
TEZE — OPȚIUNEA PENTRU PROFESIUNEA PRACTI
CATA ȘI DACA ACEASTA POATE FI DIRIJATA, PEN
TRU1 O AUTENTICA DISTRIBUIRE A INDIVIZILOR..,. 
EVITAREA DERUTELOR..., A „PIERDERILOR" ETC.?

• IN CE PLAN AL VALORILOR (MORAL, SPIRITUAL, 
AL RETRIBUIRII MATERIALE) SE DIFERENȚIAZĂ 
PROFESIUNILE ?

• SE POATE VORBI DESPRE PROFESIUNî-ELITĂ ȘI 
INFERIOARE, UTILE ȘI MAI PUȚIN UTILE SOCIETĂȚII, 
DE SUCCES Șl LIPSITE DE SATISFACȚII? DACA EXIS
TA UN SNOBISM PROFESIONAL, CUM SE MANIFESTA 
SI CE EXPLICAȚIE AFLA MIGRAREA ACELUIAȘI IN
DIVID DE LA O PROFESIUNE LA ALTA ?...

(CITIT! RELATĂRILE IN PAC. 4 Șl 5).

PITEȘT1 (de la trimisul 
nostru):

O petală va străluci pen
tru prima dată, cochet și 
personal in ghirlanda bilan
țului cu care industria noas
tră se prezintă in acest an 
la sărbătorirea zilei de 23 
August. „Dacia 1 100" por
nește pe șoselele țării. Lo
cul de montaj, imensul corp 
prismatic de sticlă și beton 
lansat pe unul din dealurile 
Piteștiului. In timp ce pri
virea scrutează lacom utila
jele așezate simetric in spa
țiul halei, parcurge unul 
după altul punctele de lucru 
avind in urechi același cu- 
vint: modern.

Priceperii impuse celui ce 
muncește, i se adaugă aici 
complimentar și compensa
toriu, tehnica aflată la ea

acasă, in deplina accepție a 
cuvîntului. • Lungi benzi 
transportoare la sol sau sus
pendate parcurg șir al A- 
riadnei, spațiul de produc
ție, direcționind cu siguran
ță și fără efort, spre punc
tul final, procesul de forma
re a autoturismului. Totul 
pare de fapt un schimb de 
replici între aceste elemen
te de finețe ale tehnicii. 
Condeierul de la montaj, 
caroseria martoră la confi
gurarea pas cu pas a păr
ții din tablă, o propulsează 
spre secția vecină, unde 
de-a lungul citorva fire de 
transport mecanic se reali
zează vopsirea. Imaginea, 
deși in viteză redusă e de 
un dinamism aparte, su-

N’EAGU UDROIU

(Continuare In pag. a IlI-a) In timpul mitingului

STUDENȚII - 0 PRE
ZENȚĂ ACTIVĂ IN VIAȚA

CUL TURAL-ARTISTICĂ
La București, timp de patru 

zile — într-o ambianță plăcută, 
de spirit prietenesc și respect 
reciproc — Seminarul european 
„STUDENTUL, ARTA ȘI CUL- 
TURA“ a dezbătut cîteva dintre 
problemele stringente care pre
ocupă tineretul universitar. Au 
participat reprezentanți ai uniu
nilor studențești din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, Finlanda, 
R.D. Germană, R.F. a Germa
niei, Iugoslavia, Olanda, Polo
nia, Ungaria și România, pre
cum și delegați ai Uniunii Inter
naționale a Studenților. Semina
rul a prilejuit un schimb de

opinii viu, pasionant — în cursul 
căruia s-a conturat tabloul par
ticipării studențimii la procesele 
adînci și complexe de înnoire 
socială, participare care se ma
nifestă mai ales printr-o atitu
dine activă față de cultură, com
ponentă însemnată a progresului 
material și spiritual al umanității.

Studentul este un tînăr în mod 
deosebit supus imperativului ab
solut al cunoașterii, al însușirii 
culturii și al activității creatoare 
pe plan artistic și spiritual; un 
tînăr în mod deosebit apt să-și 
cristalizeze o viziune despre 
lume, dobîndind acele însușiri

care îl vor face pe de o parte 
să fie el însuși printre ceilalți, 
iar pe de altă parte un om “in
tegrat și util societății în care 
trăiește. Această trăsătură spe
cifică a studentului — subli
niată de numeroși vorbitori — a 
fost prezentată în legătură cu fap
tul că în epoca noastră fenome
nul educativ își desfășoară exis
tența între două coordonate : ba
gajul de valori existente în socie
tate, care au atins un grad foarte

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)



PAG. 2 SClNTEIA TINERETULUI

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT
IN ZONE INDUSTRIALE ALE MUNICIPIULUI PITEȘTI

(Urmare din pag. I)

face totul pentru a produce 
cît mai multe mașini-unelte 
în următorii doi ani. (Aplauze).

E un lucru pozitiv că am în
ceput să producem mașini de 
calcul, că ne preocupăm de 
realizarea unui program larg 
în domeniul electronicii. Sîn
tem la început, și trebuie să 
subliniem că și aici nevoile 
economiei noastre, ale dezvol
tării țării sînt deosebit de a- 
cute ; sperăm că luînd exem
plul de la muncitorii uzinei 
de automobile, specialiștii și 
muncitorii din întreprinderile 
electrotehnice și electronice își 
vor intensifica eforturile pen
tru a înfăptui mai devreme 
programul preconizat de 
partid și guvern. Le dorim 
Succes deplin în acest efort 
(Aplauze).

Avem un pogram mare în 
domeniul producerii de utila
je complexe, îndeosebi de uti
laje chimice. Ministerul Indus
triei Chimice se plînge că nu 
reușește să asigure din țară u- 
tilaje chimice complexe de 
care are nevoie, trebuind să a- 
peleze la import. Ne exprimăm 
convingerea că și lucrătorii, in
ginerii din uzinele constructoa
re de utilaje chimice*’vor urma 
exemplul oamenilor muncii 
din întreprinderile construc
toare de mașini fruntașe. Așa 
cum am reușit să dăm aproa
pe cu un an mai devreme 
primul automobil românesc, 
să producem și prima insta
lație chimică de 150 000 tone 
de îngrășăminte azotoase 
cel puțin cu un an mai de
vreme decît se prevede în 
plan. (Aplauze). Nu doresc sa 
mă refer la alte sectoare de 
activitate ale acestei ramuri 
industriale. M-am referit la 
acestea pentru a releva ce rol 
important are industria con
strucției de mașini' în econo
mia românească, ce sarcini 
mari îi revin, și pentru a ex
prima cu acest prilej convin
gerea și încrederea conducerii 
de partid și de stat că mun
citorii și specialiștii care lu
crează în acest domeniu, con
ducerea ministerului se vor 
achita cu cinste de îndatori
rile lor, vor ști să servească 
tot mai bine patria noastră 
socialistă. Le dorim tuturor 
succese tot mai mari !

Nu mă mai refer $i la 
alte sectoare care se dezvoltă 
în Pitești, o vom face cînd 
vom asista la inaugurarea ce
lorlalte unități industriale. 
Sperăm că miniștrii care se 
găsesc de față vor trage în
vățăminte din felul în care a 
organizat munca și s-a pre
ocupat de rezolvarea proble
melor noii fabrici de automobi

le Ministerul Industriei Con-

Vtzitînd zona industriala Găvana

Cuvintarea rostită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la mitingul de la Uzina 
de autoturisme

strucțiilor de Mașini. Desi
gur că vor acționa și ei 
astfel încît să dea la timp 
și mai cu seamă să asi
gure intrarea în producție cu 
întreaga capacitate a uzinelor 
pe care le construiesc. Știm că 
avem lucrători și specialiști 
minunați, avem o clasă munci
toare minunată, și sîntem con
vinși că în toate ramurile in
dustriei românești, urmînd e- 
xemplul detașamentului înain
tat al constructorilor de ma
șini, se va asigura ca progra- 
mul stabilit de Congresul al 
IX-lea să fie nu numai rea
lizat, dar chiar depășit. A- 
vem toate condițiile să reali
zăm această sarcină, tovarăși. 
(Aplauze puternice).

în activitatea pentru dezvol
tarea industriei românești, noi 
punem un accent deosebit — 
paralel cu mobilizarea tuturor 
forțelor de care dispune po
porul nostru — pe o largă co
operare și colaborare economi- 
că cu alte țări, încadrindu-ne 
tot mai activ în diviziunea in
ternațională a muncii. Un rol 
important au în acest sens co
laborarea și cooperarea cu ță
rile' sistemului socialist care 
creează condiții pentru un 
mers mai rapid al fiecărei țari 
socialiste în dezvoltarea sa e- 
conomică și socială. Un rol de 
seamă are totodată cooperarea 
cu celelalte țări, indiferent de 
orînduirea socială. Așa cum 
am arătat la început, noi a- 
preciem cooperarea rodnică 
care se dezvoltă între in
dustria românească și cea 
franceză nu numai în dome
niul construcțiilor de automo
bile. ci și în alte sectoare e- 
conomice. Sîntem conștienți 
că pentru a asigura progresul 
tot mai raoid al economiei ță
rii și pentru a ține pasul cu 
cerințele tehnicii mondiale, cu 
cuceririle științei contempo
rane, trebuie să lărgim și să 
dezvoltăm continuu cooperarea 
și colaborarea internațională. 
Numai astfel vom asigura ca 
produsele românești să se ri
dice la nivelul tehnicii mon
diale, să poată fi competitive 
din toate punctele de vedere 
pe Diața internațională. Dez- 
voltînd cooperarea economică 
așezăm o bază trainică cola
borării dintre țările socialiste, 
contribuind la întărirea forței 
si prestigiului socialismului în 
lume ; dezvoltând cooperarea 
și colaborarea cu toate țările 
lumii, contribuim în același 
timo la întărirea prieteniei 
și încrederii între toate po
poarele. la victoria cauzei pă
cii. (Aplauze). In acest fel. ne 
îndeplinim îndatoririle față de 
propriul nostru popor, asigu- 
rînd mersul său tot mai ferm 
Înainte pe calea socialismului 
și comunismului, ridicarea pa

triei pe culmi tot mai înalte 
de progres și civilizație și, în 
același timp, ne îndeplinim o 
înaltă îndatorire internaționa
lă, acționind ca o forță activă 
in apărarea păcii, în frontul 
antiimperialist, în sprijinul 
progresului social în întreaga 
lume.

După cum știți, tovarăși, a- 
cum trei zile ne-am întors din 
Republica Socialistă Cehoslo
vacă, unde am făcut o vizită 
de prietenie la invitația con
ducerii partidului și statului 
cehoslovac. Doresc să spun 
aci, in fața dv., a muncitorilor 
uzinei de automobile, a cons
tructorilor, a muncitorilor din 
Pitești și în același timp do
resc să declar în fața întregu
lui nostru popor că vizita de
legației române de partid 
și de stat în Cehoslovacia 
a constituit un minunat pri
lej pentru afirmarea priete
niei tradiționale care leagă po
porul român, și popoarele ceh 
și slovac, pentru manifestarea 
hotărîrii comune de a întări și 
dezvolta continuu relațiile de 
prietenie și colaborare multi
laterală între cele două țări. 
(Aplauze prelungite). Ne-am 
întâlnit cu mulți cetățeni 
cehoslovaci. Am vizitat o u- 
zină de autocamioane și am a- 
vut o întâlnire cu muncitorii 
acestei întreprinderi. Aceștia, 
ca de altfel to;i cetățenii care 
ne-au întâmpinat, au exprimat 
calde sentimente de prietenie 
la adresa clasei noastre mun
citoare. a poporului român 
îndeplinesc o plăcută îndato
rire de a transmite din partea 
muncitorilor uzinei „Avia“, 
din partea conducătorilor 
partidului și statului cehoslo
vac un salut călduros poporu
lui român, muncitorilor ro
mâni. (Aplauze).

In cursul vizitei, cu prile
jul discuțiilor pe care le-am a- 
vut , am putut remarca cu de
plină satisfacție că Partidul 
Comunist Cehoslovac, condu
cerea sa. guvernul cehoslovac, 
clasa muncitoare, intelec
tualitatea, țărănimea ceho
slovacă, întregul popor. în
făptuiesc neabătut politica 
partidului de edificare a so
cialismului, de dezvoltare a 
Cehoslovaciei pe cale socia
listă, de lărgire și dezvoltare 
a democrației socialiste, de a- 
sigurare a unui viitor fericit 
pentru toți cel ce muncesc. 
(Aplauze). Am rămas cu o im
presie profundă. Ne-am întors 
cu convingerea și mai puter
nică că destinele socialismului, 
destinele poporului cehoslovac 
se găsesc în mîini sigure, în 
mîinile partidului comunist, 
ale conducerii sale, că în po
porul cehoslovac avem un mi
nunat prieten în lupta comună 
pentru socialism, pentru uni

tatea țărilor socialiste, a par
tidelor socialiste și munei- 
citorești, pentru victoria păcii 
în lume. (Aplauze puternice).

Aș dori să exprim încă o 
dată, cu prilejul acestui mi
ting, urarea partidului, a cla
sei noastre muncitoare, a în
tregului nostru popor, ca Par
tidul Comunist Cehoslovac fră
țesc, ca popoarele Cehoslova
ciei socialiste să obțină noi 
și noi succese în marea 
lor operă, avind convinge
rea fermă că în Partidul 
Comunist Român, în poporul 
român vor găsi întotdeauna 
un prieten de nădejde. (Aplau
ze însuflețite).

Stimați tovarăși.

Așa cum am spus la început 
luăm parte la sărbătorirea u- 
nui moment de o deosebită 
importanță în viața lucrători
lor din industria noastră con
structoare de mașini. Este un 
moment important pentru co
lectivul acestei tinere uzine, 
încă mică, dar care în curind 
va deveni un colectiv puternic 
de 4 000—5 000 de oameni. 
Producția de automobile este 
într-adevăr o producție de 
înaltă tehnicitate, cere multă 
pricepere. multe cunoștințe. 
Pentru a realiza în bune con
diții angajamentul luat aici de 
conducerea uzinei ca ..Daria- 
românească să nu fie cu nimic 
mai prejos decît ..Renault-ul- 
francez sau decît alte mașini 
similare, se impun eforturi se
rioase. Se impune în primul 
rind o preocupare intensă 
Dentru ridicarea calificării tu
turor muncitorilor, pentru ri
dicarea cunoștințelor tehnice 
ale tehnicienilor și inginerilor, 
care trebuie să fie permanent 
la zi cu tot ceea ce este nou 
în acest domeniu pe plan in
ternațional : se impun o bună 
organizare, o fermă disciplină. 
Noi apreciem că avem toate 
condițiile pentru a realiza a- 
ceste cerințe» pentru a asigura 
o producție la nivelul celor 
mai bune autoturisme similare 
existente pe plan mondial. Să 
lucrăm astfel încît să putem 
sta cu fruntea sus, să dovedim 
că nu sîntem mai prejos 
decît alții. Dorim tuturor 
celor care lucrează sau 
vor lucra în această uzi
nă succes deplin în această 
frumoasă activitate. (Aplauze). 
Urăm tovarășilor care lucrea
ză la construcții-montaj, care 
mai au încă mult de făcut, 
care vor lucra și anul viitor 
și probabil și în continuare, să 
folosească cunoștințele acumu
late pentru a munci și mai 
bine, pentru a duce la îndepli
nire în tot mai bune condiții 
sarcinile ce le revin.

Vă doresc multă sănătate și 
fericire la toți ! (Aplauze, pu
ternice, însuflețite, urale pre
lungi).

(Urmare din pag. 1)

mele verificări premergătoare 
intrării în funcțiune a com
plexului în cele mai bune con- 
dițiuni. Oaspeții sînt infor
mați că au fost instalate și 
conductele magistrale prin 
care vor fi transportate etâ- 

l lena și propilena, cale de 
' proape 80 de km, pînâ la Com- 
j binatul din Rm. Vîlcea, prin

cipalul beneficiar al combina- 
. tului piteștean. Ajunși la ta

bloul de comandă al com
plexului, conducătorii de 
partid și de stat sînt informați 

j că întreg procesul tehnologic 
j va fi dirijat în mod automat, 
• ceea ce reflectă nivelul tehnic 

superior de înzestrare al aces- 
. tei unități.

Directorul general Costache 
Sava îi informează pe condu
cătorii de partid și de stat 
despre celelalte obiective in
dustriale ce vor alcătui în fi
nal acest mare combinat. El 
va produce la intrarea în 

' funcțiune 100 000 tone etilenă, 
peste 50 000 tone propilenă, 

j mari cantități de benzen, to- 
1 luen. xilen, butadienă și 
i polietilenă în diverse sorturi. 

Și nu este nevoie de prea 
' multe cunoștințe tehnice pen- 
! tru a înțelege importanța cu 

totul deosebită a acestor rea- 
j lizări în vastul program de 
' valorificare superioară a bo- 
I gățiilor patriei noastre. Prin 
I intrarea sa integrală în func- 
. țiune — 1970, se va obține o 
î producție anuală, care valoric 
i echivalează cu întreaga pro- 
i ducție industrială a Piteștiu- 
ț lui realizată numai cu doi ani 
j în urmă.

Ideile care au stat la baza 
proiectelor viitoarelor obiecti- 

j ve. caracteristicile lor tehnice 
I care se situează la nivelul 

mondial, măsurile luate pen- 
■ tru grăbirea lucrărilor de 
| construcție, au constituit prin- 
! cipalele puncte ale discuțiilor 
| între conducătorii de partid și 

de stat și specialiștii combi- 
I natului.

Se trece apoi printre imen- 
j sele' instalații ale combinatu- 
; lui, prin fața uzinei de negru 
! de fum, alt vlăstar al indus

triei noastre chimice, ajun- 
| gîndu-se la rafinăria piteștea- 
j nă — unul dintre cele mai 
I mari obiective ale industriei 
' noastre petrochimice prevă- 
( zut în actualul cincinal. Ca

pacitatea ei de prelucrare va 
fi de 3 milioane tone țiței a-

A DOUA „PLATFORMĂ" 

A PITEȘTIULUI
De fapt, numind-o a doua 

„platformă4* ne gîndim la tine
rețea ei și nu la importanță, 
fiindcă această nouă zonă din 
nordul orașului, spre Găvana, 
cuprinde întinderi vaste, de 
sute de hectare, pe care se 
înalță obiective economice de 
cea mai mare însemnătate 
pentru oraș și județ, pentru 
întreaga țară. Numai simpla 
enumerare a unităților ce al
cătuiesc această platformă 
impresionantă : fabrica de 
stofe ,.Argeșana“, care va pro
duce o jumătate de metru pă
trat de țesături anual de 
fiecare locuitor al țării, o fa
brică de bere (400 000 hectoli
tri și 11 000 tone malț în fie
care an), o unitate pentru 
articole tehnice din cauciuc, o 
fabrică de pîine ale cărei uti
laje realizate la „Tehnofrig" 
vcr putea produce 60 tone 
zilnic, noile unități ale uzi
nei textile, fabrica de droj
die furajeră, complexul ge
neral de alimentare cu apă 
a orașului, și, în afară de a- 
cestea blocuri de locuințe în- 
sumînd sute de apartamente 
pentru viitorii muncitori ai a- 
cestor întreprinderi. De re
marcat că în această uriașă 
cetate a industriei ușoare și 
alimentare vor lucra 15 000 de 
oameni ai muncii — adică 
peste 15 la sută din populația 
orașului.

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat pe acest nou 
șantier piteștean a fost saluta
tă cu înflăcărat entuziasm de 
numeroși constructori. In în
tâmpinarea oaspeților au sosit 
și tovarășii Alexandru Senco- 
viei, ministrul industriei ușoa
re, Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare, Dumi
tru Mosora, ministrul indus
triei construcțiilor. Cu ajutorul 
unor panouri pe care se cre-

SOLEMNUL, EMOȚIONAN
TUL DEMARAJ AL AUTO

TURISMULUI „DACIA 1100"
O șosea largă, suie ca o pan

glică argintie colinele pe lin
gă care se strecoară rîul Doam
nei. Un vast platou deschide 
priviri largi spre dealurile

citadela primului autoturism românescIn

nual din care se va obține un 
sortiment larg de produse pe
trolifere : petrol și motorină 
hidrofinate, benzine, toluen și 
benzen, gaze lichefiate pentru 
uz casnic etc.

Directorul general al rafină
riei, Victor Nica, dă explica
ții asupra stadiului de con
strucție și montaj al instalații
lor. Gazdele subliniază că. pe 
ansamblu, construcția acestui 
important obiectiv industrial 
se desfășoară în pas cu gra
ficul lucrărilor de execuție, cu 
excepția termocentralei unde 
ele- sînt rămase în urmă. 
Principalele secții ale rafină
riei — prefracționare, hidrofi- 
nare și reformare cataliti-că, 
sînt cele mai avansate în con
strucție, aici montîndu-se ul
timele utilaje. Răspunzînd în
trebărilor puse de conducăto
rii de partid și de stat, mi
nistrul petrolului informează 
că proiectantul acestei rafină
rii — Institutul de proiectări 
instalații petroliere Ploiești, 
a avut în vedere ca viitoarea 
rafinărie să realizeze sorti
mente cu valoare economică 
ridicată.

ionează întregul ansamblu, 
inginerul șef al grupului de 
șantiere, David Cubleșan, pre
zintă stadiul actual al con
strucțiilor, precizează termene
le de dare in funcțiune, ca
pacitățile de producție.

în timpul vizitei pe șantier 
sînt făcute recomandări pen
tru respectarea termenelor de 
intrare în funcțiune și recupe
rarea grabnică a unor rămî- 
neri în urmă semnalate, astfel 
ca importantele investiții să 
fie amortizate în cît mai scurt 
timp.

După vizitarea platformei 
„Bunurilor de consum44 de la 
Găvana, conducătorii de partid 
și de stat străbat cu mașinile 
întinsul parc „Trivale** — pi
torescul loc de recreere al pi- 
teștenilor, și se opresc în apro
piere, unde se conturează un 
nou cartier al orașului care va 
avea circa 2 500 de apartamen
te. Aproape 700 din acestea 
sînt ridicate la 5—6 nivele, 
construcția lor avansînd rapid 
datorită folosirii pe scară largă 
a prefabricatelor din beton și 
a altor metode eficiente de 
construcție.

în fața unei machete a viito
rului cartier, directorul direc
ției de arhitectură și sis
tematizare a municipiului, arh. 
Valeriu Mânu, informează că 
proiectele noilor construcții 
au în vedere un grad diferen
țiat de confort, un preț de cost 
scăzut, pentru satisfacerea mai 
rapidă a necesităților locale 
în acest domeniu. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au apreciat 
strădaniile proiectanților și 
constructorilor de a realiza lo
cuințe cu un confort cît mai 
convenabil, la preț de cost cit 
mei redus, urîndu-le totodată 
succes în înfăptuirea celor ce 
și-au propus.

Muscelului.
Coloana mașinilor oficiale 

ajunge la porțile Uzinei de 
piese auto-Colibași. Aici se 
face «n scurt popea. Direc

torul general al uzinei, ing. 
Mihai Dumitru, înfățișează 
oaspeților câteva aspecte din 
vastul program de dezvol
tare a acestei unități care 
este pregătită să realizeze 
în anii următori noi pro
duse deosebit de importan
te pentru fabricația de au
tovehicule în țara noastră. 
Cea mai mare lucrare ce 
se face acum este construcția 
fabricii de segmenți, prima u- 
nitate de acest fel din țară. 
De asemenea, se ridică în ritm 
rapid secția de roți dințate 
pentru cutiile de viteză ale ca

mioanelor, autoutilitarelor, fur- 
gonetelor și autobuzelor. Aces
te mari unități productive, ca 
și alte investiții, vor spori pînă 
în anul 1970 producția uzinei 
cu peste 20 la sută. Oaspeții 
vizitează secția de tratament 
termic și hala de fabricație a 
cutiilor de viteză, unde prime
le linii tehnologice au și in
trat în funcțiune.

Cu numai doi ani în urmă, 
cu ocazia uneF'âlte vizite a 
conducătorilor de partid și de 
stat, reporterii notau pe aceste 
locuri : „Platoul figurează în- 
tr-o primă variantă și ca loc 
de construcție pentru o mare 
și modernă uzina de autotu
risme44.

Și iată-ne astăzi, 20 august 
1968, în fața porților larg des
chise ale uzinei strălucind în 
toată splendoarea ei. I-a fost 
dat acestei bijuterii arhitecto
nice, înălțată nu departe de 
Oolibași, să fie citadela primu
lui autoturism românesc. Inau
gurarea uzinei de autoturisme 
din Pitești a căpătat caracterul 
unei festivități deosebite prin 
prezența conducătorilor parti
dului și statului nostru la a- 
cest solemn act

în uralele entuziaste ale 
constructorilor și primilor 
maiștri făurari ai „Daciei 
110044, oaspeții sosesc în incin
ta uzinei unde sînt întâmpinați 
de Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, oare dă explicațiile 
necesare și răspunde la între
bări. Alături de conducăto
rii uzinei și întreprinderii con
structoare, sînt prezenți și spe
cialiști francezi, reprezentanți 
ai firmei „Renault4*. După cum 
se știe, țara noastră a încheiat 
cu această renumită firmă un 
contract de licență pe o dura
tă de 10 ani, în baza căruia 
partenerul francez pune la dis
poziția părții române documen
tația de execuție și tehnologia 
de fabricație. Totodată, în uzi
nele din Franța ale acestei 
firme au fost instruiți un nu
măr însemnat de constructori 
de mașini români pentru rea
lizarea acestui tip de autotu
rism. Rodnica cooperare teh
nică româno-franceză a con
tribuit în scurt timp la debu
tul industriei românești în 
producție mondială de autotu
risme.

Momentul solemn al inaugu
rării uzinei este trăit cu adîn- 
că emoție de toți cei prezenți. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală. Iz
bucnesc urale și ovații care 
marchează bucuria muncii îm
plinite, recunoștința profundă 
pentru partidul și guvernul ță
rii care, stimulînd forțele crea
toare ale poporului român, 
deschide largi posibilități afir
mării lor în toate domeniile 
printre care și cel al creației 
tehnice moderne.

Intrăm în hala de producție 
a uzinei — o clădire imensă 
care se întind pe 10 ha. Totul 
aici este de o ordine și curățe
nie desăvirșită. Pe liniile de 
moritaj aliniate de-a lungul ha
lei poate fi urmărit, moment, 
cu moment procesul de creare 
a autoturismului în toată extra
ordinara sa simplitate, obținu
tă însă datorită unui înalt ni

vel tehnic ce reflectă cele mai 
noi concepții în acest dome
niu. La început, din cele cîte- 
va piese orînduite în containe
re nu poți căpăta imaginea au
tomobilului, așa cum îl vom 
vedea și admira în curind pe 
drumurile țarii. Dar, cu fieca
re mișcare sigură a muncitori
lor care comandă instalațiile, 
conturul automobilului se în
cheagă. devine tot mai precis. 
Un transportor pivotant împin
ge caroseria spre agregatei 
vopsitoriei, unde în urma u? 
nor operații de curățire per
fectă, uscare, vopsire, și iarăși 
vopsire, se ajunge la culoarea 
definitivă. Se montează apoi 
tapițeria, roțile, motorul și sub- 
ansamblele lui. Se fac ultime
le verificări de etanșeitate cu 
un puternic jet de apă, de 
funcționare a instalației elec
trice. în sfîrșit, plăcuțele stră
lucitoare dau autoturismului 
simbolicul nume — „Dacia 
1100“... și elegantul autoturism 
demarează pe pista de încer
care. .

Deși performanțele sale îl si
tuează la nivelul clasei mijlo
cii de autoturisme, „Dacia 
1100“ are dimensiunile unui 
automobil mic, dar cu un in
terior spațios. El este adapt 
condițiilor de drum din țara 
noastră și oferă celor cinci 
persoane ce se pot instala în 
mașină o călătorie confortabi
lă. Este înzestrat cu un motor 
Sierra de 1100 cmc. plasat în 
spate, are 46 CP. și dezvoltă 
o viteză maximă de 135 km. 
pe oră.

Munca plină de abnegație, 
de devotament și pricepere a 
constructorilor șl montorilor a 
făcut să putem asiste la aceas
tă premieră industrială înain
te de termenul planificat, cu 6 
luni, timp considerat de spe
cialiști drept record. Pe ben
zile de montaj ale uzinei se 
se află acum aproape 200 de 
turisme, iar numărul celor ce 
vor părăsi porțile întreprinde
rii pînă la sfîrșltul anului va 
atinge 2 000.

La capătul liniei de montaj 
— o frumoasă surpriză: un 
prim lot de cîteva zeci de au
toturisme gata de drum. Con
ducătorii de partid și de stat 
sînt invitați să ia loc în ma
șini, pentru a participa direct 
la probarea lor. în uralele pli
ne de entuziasm ale asistenței, 
la volanul primei mașini urcă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care pornește motorul, dema
rează, iese pe pista de încer
care, probînd personal calită
țile mașinii. Apoi urmează o a 
doua mașină, avind la volan 
pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, iar un alt autoturism 
este condus de tovarășul Iile 
Verdeț, după care se formează 
o adevărată coloană a noilor 
autoturisme românești.

Sentimente de puternică, 
justificată satisfacție și mîn- 
drie umplu inimile tuturor.

Crearea noii ramuri a indus
triei noastre constructoare de 
mașini, înălțarea Uzinei de au
toturisme de la Pitești și inau
gurarea ei în ajunul marii săr
bători a eliberării poporului 
nostru constituie o nouă măr
turie a consecvenței cu care 
partidul și guvernul țării, tra
ducând în viață Directivele 
Congresului al IX-lea și a 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român asigu
ră dezvoltarea susținută și 
multilaterală a economiei Ro
mâniei socialiste.

în mijlocul entuziasmului 
celor peste 10 000 de oameni ai 
muncii prezenți, conducătorii 
de partid și de stat coboară din 
autoturisme, urcă la tribună 
și iau parte la un însuflețit 
miting.

(ContintMW în pag,
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IN CONTINUA DEZVOLTARE
CHEZĂȘIA INDEPENDENTEI

PATRIEI Șl BUNĂSTĂRII 
POPORULUI ROMÂN

Mitingul este deschis de tov. 
Petre Duminică, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean.

Ia apoi cuvîntul ministrul 
Industriei construcțiilor de ma
șini, Mihai Marinescu.

Inaugurarea fabricii de au
toturisme, a spus vorbitorul, 
marchează încă un eveniment 
istoric în dezvoltarea indus
trială a țării. Prezența condu
cătorilor de partid și de stat 
la acest eveniment reprezintă 
o dovadă a grijii permanente 
ce se acordă dezvoltării indus
triei constructoare de mașini, 
ramură diriguitoare în dezvol
tarea economiei.

Existența acestei fabrici 
este strîns legată de perseve
rența cu care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a militat 
pentru promovarea fabricației 
de automobile în România 
rcialistă. Constructorii de ma

ri vă poartă o recunoștință 
fără margini, pentru că ați în
făptuit o dorință fierbinte a 
lor, dîndu-le posibilitatea 
să-și afirme capacitatea și se
riozitatea, să demonstreze că 
sîntem în stare să fabricăm 
autoturisme la nivel competi
tiv

Realizarea acestui important 
obiectiv industrial se înscrie în 
ansamblul de măsuri stabilit 
de conducerea de partid pen
tru dezvoltarea multilaterală și 
armonioasă a economiei națio
nale pe baze moderne, pentru 
reducerea cît mai grabnică a 
decalajului existent între eco
nomia țării noastre și a țărilor 
cu o puternică dezvoltare in
dustrială, singura cale prin 
care se poate obține creșterea 

Nivelului de trai al poporului 
nostru.

’Constructorii de mașini din 
țara noastră au muncit cu pa
siune și abnegație pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor 
puse de partid, pentru dezvol
tarea mai rapidă a industriei 
constructoare de mașini, în 
primii doi ani ai cincinalului 
actual înregistrîndu-se în uzi
nele noastre o creștere a pro
ducției de 33,8 la sută față de 
26 la sută pe ansamblul in
dustriei naționale.

După ce a prezentat o serie 
de înfăptuiri importante ale a- 
cesteî ramuri, vorbitorul a 
spus :

Creșterea importantă a po
tențialului industriei construc
țiilor de mașini din țara noas
tră a făcut posibilă afirmarea 
din ce în ce mai mult a mași
nilor și utilajelor românești pe 
piața externă, ceea ce a dus 

.la creșterea ponderii exportu
lui de mașini și utilaje în an
samblu] exportului românesc, 
atingînd — în 1968 — 24 la 
sută.

Prima etapă de dezvoltare a 
uzinei de autoturisme — a că
rei finalizare o sărbătorim 
azi — nu reprezintă decît 
primul pas în cadrul prograr 
rnului amplu de dezvoltare a 
producției proprii de autotu
risme, în direcția satisfacerii 
cerințelor crescînde ale oame
nilor muncii ca 
creșterii continue 
lor de trai.

Pe tot cuprinsul 
răsărit, la apus, de la Dunăre 
pînă în cel mai îndepărtat loc 
din nordul țării — a spus vor
bitorul — se poate observa 
modul impetuos de dezvoltare 
a industriei, a agriculturii, a 
așezămintelor social-culturale : 
creșterea potențialului- econo
mic al țării, al nivelului de 
trai al poporului.

Constructorii de mașini sînt 
mîndri că pot să-și aducă a- 
portul la această mare operă, 
afirmîndu-și capacitatea și po
tențialul în slujba dezvoltării 
economiei țării.

Politica partidului întruchi
pează aspirațiile de veacuri 
ale poporului, de aceea clasa 
muncitoare, întregul popor 
unit în jurul partidului, a con
ducerii sale în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu —- în
flăcărat patriot, eminent om 
politic — își exprimă dragos
tea, recunoștința* și atașamen
tul neabătut față de partid, 
care conduce cu atâta înțelep
ciune mersul înainte al 
mâniei socialiste.

în cuvîntul său, directorul 
întreprinderii de construcții și 
iontaj Brașov, Emil Moldo

van, care a condus lucrările 
de construcție a fabricii, a 
spus :

Uzina pe care o inaugurăm 
astăzi este o nouă demonstra
ție a impetuosului avînt cu 
care oamenii muncii din țara

noastră dau viață politicii 
partidului de industrializare 
socialistă a scumpei noastre 
patrii. Ea este, totodată, o măr
turie vie a eroismului genera
țiilor noastre, a dăruirii cu 
care acestea, sub îndrumarea 
clarvăzătoare a partidului, fău
rește o viață nouă, spre binele 
și prosperitatea patriei, spre 
fericirea tot mai deplină a 
generațiilor viitoare.

Educați la școala marilor 
șantiere ale patriei, construc
torii uzinei, în mare parte oa
menii de pe aceste meleaguri 
argeșene, animați de un pro
fund patriotism, au răspuns cu 
entuziasm chemării partidu
lui, consacrîndu-și toate forțele 
realizării primei uzine de au
toturisme românești.

în procesul de ridicare a a- 
cestui obiectiv industrial, care 
vine să îmbogățească valorile 
materiale create de mintea și 
brațele noastre, nu am fi ob
ținut rezultatele cu care ne 
mîndrim astăzi fără ajutorul 
prețios pe care l-am simțit în
totdeauna din partea condu
cerii partidului și guvernu
lui. De la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de la ceilalți 
conducători, am primit cu pri
lejul vizitelor făcute pe șan
tier, valoroase îndrumări în 
vederea mai bunei organizări 
a producției și a muncii. De 
aceea, permiteți-mi ca în nu
mele tuturor celor care au 
concurat la ridicarea Uzinei 
de autoturisme Pitești, să vă 
mulțumim încă o dată, și pe 
această cale.

Raportăm conducerii parti
dului și statului că planul de 
investiții pe anul în curs la 
construcții și montaj a fost 
îndeplinit și depășit încă de

automobile care să satisfacă 
exigențele beneficiarilor in
terni și externi.

Cu asentimentul întregului 
colectiv de muncă, ne angajăm 
în fața conducerii de partid 
și de stat să muncim cu toa
tă perseverența pentru perfec
ționarea necontenită a pregă
tirii noastre profesionale, să 
creștem noi cadre calificate 
în scopul ridicării continue a 
calității produselor uzinei de 
autoturisme de la Pitești. Vom 
lupta, ca într-un termen scurt, 
6ă facem cunoscută și apre
ciată iscusința constructorilor 
români de autoturisme, atit în 
țară cit și peste hotare. Vă 
garantăm, iubiți conducători, 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru ca marca fabri
cii noastre să întărească pres
tigiul de care se bucură tot 
mai mult produsele industriei 
românești în întreaga lume.

Directorul general al uzi
nei de autoturisme, ing. Con
stantin Munteanu, subliniind 
că inaugurarea uzinei are loc 
în zilele cînd întregul nostru 
popor aniversează 24 de ani 
de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, a spus!

încercări pentru 
unor autoturisme 
noastră au existat 
cut Dar, numai în 
socialismului, geniul creator 
al poporului român, înclinația 
sa spre tehnică au găsit teren 
fertil de afirmare Expresia 
grăitoare a acestui fapt o gă
sim concentrată în pasiunea 
și entuziasmul cu care colec
tivul nostru a pășit la înălța
rea citadelei autoturismului 
românesc, la însușirea într-un 
termen scurt a tehnologiei 
de fabricație. Recunoștința 
noastră față de conducerea 
de partid și de stat — a rele
vat în continuare vorbitorul — 
s-a concretizat în abnegația și 
devotamentul constructorilor 
argeșeni care au muncit pe a- 
ceastă platformă industrială și 
care au făcut ca într-un an și 
jumătate primul autoturism să 
fie gata de plecare în cursă, 
întregul colectiv de muncitori, 
ingineri, tehnicieni este pregă
tit să facă față cu succes pro
blemelor pe care le ridică pro
cesul tehnologic de fabricație, 
este capabil să realizeze auto
turismul la un înalt grad de 
competitivitate. Cu toții sîntem 
conștienți de sarcinile impor-

realizarea 
în țara 

și în tre- 
condițiile

In mijlocul constructorilor Combinatului petrochimic

Marți dimineața, tovarășul Ion 
• Iliescu, prim-secretar al C.C. al

U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a primit dele- 

A gația tineretului social-democrat 
din Danemarca, formata din 
Hans Karl Nielsen, președintele 

£ organizației, și Per Bo, membru
al Comitetului Executiv, secre
tar cu probleme internaționale. 

£ In cadrul discuțiilor a avut loc 
o informare reciprocă în legă
tură cu activitatea celor două 
organizații și posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor dintre ele, 
precum și un schimb de opinii 
privind mișcarea internațională 
de tineret

La discuții, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, a participat 
Nicolcioiu, secretar al 
U.T.C.

Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist 

din Republica San Marino
Marți seara a sosit în Ca

pitală o delegație o Partidului 
Comunist din Republica San 
Marino, formată din tovarășii 
Ermenegildo Gasperoni, secre
tar general, și Umberto Ba- 
rulli, membru al Biroului Po
litic, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost întâm
pinată de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

rezultat a 
a nivelului

țării, de la

Ro-

Vasile
C.C. al

★
Ieri după-amiază a sosit în 

Capitală delegația Secretariatului 
Național al Tineretului (S.N.G.) 
din Italia, formată din dr. Piero 
Marini, secretar general al 

S.N.G„ Giovanni Raimero, mem
bru al Comitetului Executiv al 
S.N.G., și Carlo Ceccarani, con
silier al președintelui S.N.G., 
care va face o vizită în țara 

noastră, ca răspuns la vizita în 
Italia a unei delegații a tinere
tului din România.

DECORAREA UNOR MUNCITORI,

MAIȘTRI Șl INGINERI DIN INDUSTRIA

METALURGICA

cii din județ de a munci me
reu mai bine, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
trasate de partid.

In aplauzele mulțimii, tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și Ilie Ver- 
deț li se înmînează plachetele 
primului autoturism de serie 
fabricat în Republica Socialis
tă România. Apoi, conducătorii 
de partid și de stat au scris în 
cartea de onoare a noii între
prinderi : „La început de 
drum urăm tînărului colectiv 
al Uzinei de autoturisme Pi
tești mari succese și multe sa
tisfacții în activitatea sa. Con
structorilor și montorilor le 
adresăm calde felicitări pen
tru modul exemplar și terme
nul scurt în care au realizat 
acest important obiectiv al

planului cincinal. Felicităm, 
de asemenea, cadrele de con
ducere ale uzinei și conducerea 
ministerului pentru felul în 
care au asigurat îndeplinirea 
acestei importante sarcini sta
bilite de Congresul al IX-lea 
al partidului".

Conducătorii de partid și de a 
stat își iau apoi rămas bun “ 
de la oamenii muncii, le urea
ză succese noi, și mai frumoa- 
se în activitatea nouă pe care “ 
o desfășoară pentru sporirea 
prestigiului noii mărci româ- A 
nești și a industriei noastre w 
constructoare de mașini. Cei 
prezenți înconjoară cu căldură ® 
pe conducătorii de partid și 
de stat și, în uralele lor însu- £ 
flețite, coloana mașinilor ofi
ciale părăsește uzina.

★
Cyril Bright, ministrul planu

lui și afacerilor economice al 
Republicii Liberia, care face o 
vizită în țara noastră, a avut în
trevederi în cursul zilei de marți 
la Ministerul Comerțului Exte
rior cu ministrul Gheorghe Cioa
ră, și la Ministerul Minelor cu 
ministrul Bujor Almășan.

După-amiază ministrul libe
rian a plecat într-o călătorie pe 
Valea Prahovei.

★
Incepînd de marți, sala Ate

neului român, din strada Fran
klin nr. 1—3, găzduiește expo
ziția de gravură contemporană 
din Argentina, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, în colaborare cu Muzeul 

A de gravură din Buenos Aires și 
Direcția generală a problemelor 
culturale din Ministerul Aface- 
rilor Străine al Argentinei.

Cu prilejul punerii în func
țiune a primelor capacități de 
producție la Combinatul side
rurgic din Galați și al lamino
rului bluming de la Combina
tul siderurgic Hunedoara, pen
tru merite deosebite în realiza
rea acestor obiective, Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România a conferit ordine și 
medalii unor muncitori, mai
ștri, tehnicieni și ingineri din 
industria metalurgică.

Au fost distinși cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România** clasa a II-a ing. 
Cornel Cazan, director gene
ral al întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgi
ce Galați, și ing. Ion Cheșa, 
adjunct al ministrului indus
triei metalurgice ; cu „Ordinul 
Muncii" clasa a II-a, Gheorghe 
Cușmir, lăcătuș, șef de echipă 
la întreprinderea de construc
ții și montaje siderurgice Ga
lați, ing. Gheorghe Moldt, di
rector general la întreprinde
rea de construcții siderurgice 
Hunedoara, Ion Munteanu, 
maistru principal la întreprin
derea de construcții și montaje 
siderurgice Galați, ing. Mircea

Nistor, director tehnic la In
stitutul de proiectări metalurgi
ce și ing. Cornel Velicov, di
rector energetic la Combinatul 
siderurgic de la Galați; cu 
„Ordinul Meritul Științific** 
clasa a II-a ing. Peisa Wech
sler, director la Institutul pen
tru proiectări de laminoare.

Au mai fost decorați cu 
„Ordinul Steaua Republicii So
cialiste România** clasele a 
IlI-a, a IV-a și a V-a, precum 
și cu „Ordinul Muncii" clasa a 
III-a și „Medalia Muncii" un 
număr de 506 lucrători din in
dustria metalurgică.

In cadrul unei festivități, 
care a avut loc marți după- 
amiază la Ministerul Indus
triei Metalurgice, tovarășul Ion 
Gosma, membru al Consiliului 
de Stat, a înmînat înaltele dis
tincții unui grup dintre cei 
decorați, felicitîndu-i în nume
le Consiliului de Stat, al gu
vernului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

La festivitate au fost pre
zenți tovarășul Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalur
gice și alți membri ai condu
cerii ministerului.

LOTRU—OBlRȘIA LUMINII
(Urmare din pag. 1)

Mii de muncitori salută prezența la tribună a conducătorilor de partid și de stat

funcționează o nouă policlinică 
dotată cu aparatură modernă. 
Creșterea populației, a număru
lui de elevi, prezenta în șantier 
a tot mai multor tineri, dornici 
de a continua studiile impun 
crearea unui liceu a cărui con
strucție va începe curînd. Schi
ța de sistematizare a comunei 
va ține seama de noile construc
ții ale șantierului ce rămîn cu 
caracter definitiv. Electrifica
rea Voinesei, lucrările gospodă
rești menite să-i dea o înfățișa
re modernă vor duce la profun- 

• de transformări social-cultu-
rale.

O hală vastă, luminată puter- 
nic cu neon limpezește împre- 
jurimile. Aici — în atelierele 
centrale de reparații, confecții, 
atelier electric de bobinaj — se 

O armonizează cele mai diverse 
meserii : mecanici, motoare, e- 
lectricieni, bobinatori, lăcătuși 

A confecții, strungari, frezori, re
parații unelte pneumatice etc. 
Dintre cei 130 de oameni, majo- 
ritatea sînt tineri absolvenți ai 
școlilor profesionale sau ai 
cursurilor de calificare de scurtă 

• durată. In perspectivă va func
ționa aici și o forjă, numărul 
angajaților ajungînd pînă la 
250. Tehnica modernă cu ca- 

V re este dotată această hală 
• permite executarea a tot fe

lul de reparații pentru hi
drocentrala de pe Lotru cît și 
a viitoarelor hidrocentrale ale 
Oltului. Amploarea și diversita
tea lucrărilor au creat necesita
tea unor adevărate școli de ca- 

A lificare într-un număr cît mai 
w ridicat de meserii. Recent și-a 

deschis cursurile o școală de la- 
boranti (agregate, betoane etc.). 
Este o preocupare firească me-

pe acum cu peste 40 milioane 
lei. Succesele obținute ne în
dreptățesc să ne angajăm în 
fața dumneavoastră, dragi 
conducători, că vom dezvolta 
experiența acumulată pe acest 
șantier, în vederea încheierii 
și a celorlalte etape înainte 
de termenul planificat.

încheind aici lucrările de 
construcție, părăsim un loc 
în care am investit și ceva 
din ființa, din priceperea și 
conștiința noastră — a spus 
vorbitorul în încheiere. Ne 
vom mîndri însă cu toții că 
ne-am pus semnătura pe cer
tificatul de naștere al primu
lui autoturism românesc.

în continuare, a vorbit mai
strul Petre Valeriu. A sosit 
ziua cînd ne putem valorifica 
pe deplin cunoștințele profe
sionale pe care ni le-am în
sușit în școli, în uzine simi
lare din țară ca și în perioa
da de specializare la firma 
franceză „Renault" — a spus 
el. Cunoștințele acumulate în 
perioada de familiarizare cu 
tehnologia de fabricație a au
toturismului ne vom strădui 
să le fructificăm cu maximum 
rle randament aici, în noua 
noastră uzină. Sîntem con
știenți că avem o sarcină 
grea, de mare răspundere, dar 
ne exprimăm hotărîrea de a 
confirma încrederea cu care 
am fost investiți. Vom mani
festa o sporită și permanentă 
exigență față de produsele 
muncii noastre, ne vom im
prima o riguroasă disciplină 
de producție, asigurînd folo
sirea la întreaga capacitate a 
utilajelor de înaltă tehnicita
te cu care este dotată uzina, 
în așa fel încît să realizăm

tante ce ne revin în etapele 
următoare pentru asimilarea 
produselor, pentru realizarea 
de noi tipuri de autoturisme, 

în această clipă emoționantă 
cînd „Dacia 1100“ este gata să 
pornească în prima sa cursă 
pe drumurile patriei, ne anga
jăm în fața dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, să 
organizăm producția pe baze 
științifice, urmărind realiza
rea de autoturisme la nivelul 
tehnicii mondiale, ne angajăm 
ca prin rodnicia muncii noas
tre să contribuim la prosperi
tatea și la înălțarea pe noi 
trepte a României socialiste.

întîmpinat cu îndelungi a- 
plauze și ovații a luat apoi 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntarea rostită 
de secretarul general al G.C. 
al P.G.R. a fost în repetate 
rînduri subliniată de aplauze 
puternice, de urale închinate 
Partidului, Comitetului său 
Central, a cărui politică înțe
leaptă constituie chezășia cea 
mai sigură a înfloririi patriei 
noastre socialiste și fericirii 
poporului român.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entu
ziasm. Răsună ovații și urale 
în cinstea Partidului Comunist 
Român și a Comitetului său 
Central.

Primul secretar al Comite
tului județean al P.C.R. a adre
sat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru felicitările și îndrumă
rile prețioase, și a exprimat 
angajamentul oamenilor mun-

nită să imprime un nou ritm de 
muncă, să creeze noi forțe pen
tru viitoare construcții.

Ochii privesc în adîncurile în
tunecate și umede ale galeriilor 
unde inima de piatră a munți
lor bate în ritmul exploziilor de 
la pușcături și al ciocanelor 
pneumatice. Aici puterea se mă
soară în istețimea și dîrzenia 
oamenilor. înfruntarea munților 
este o confruntare cu ei înșiși. 
Condițiile deosebite de lucru im
pun o disciplină severă pe care 
oamenii o respectă cu sfințenie. 
Dar. dincolo de această austeri
tate, se rotunjesc caracterele, se 
încheagă acele trainice brigăzi 
ce străbat de la un capăt la ce
lălalt măruntaiele munților. 
Sînt acei oameni minunați (ba
nală expresie pentru ceea ce 
vrea să exprime) pe care-i ve
dem îmbrățișîndu-se copilărește, 
cu o bucurie așteptată și căutată 
în fiecare mușcătură de piatră, 
cînd pășesc peste sterilul îne
cat de ultimul exploziv al stră
pungerii. Poate acest eveni
ment — străpungerea — este 
pentru constructorii unei hidro
centrale cu nimic mai prejos 
trăit decît darea ei în funcțiu
ne. Am sosit pe șantier la cîte- 
va zile după străpungerea gale
riei ~de acces principal. Cele 
două brigăzi de mineri, conduse 
de Pavel Oțet și Ion Panaites- 
cu, au străbătut 1 300 metri li
niari, anticipînd cu două luni 
întâlnirea stabilită în adîncul 
muntelui. Bucuria izbînzii stă
ruia încă cu aceeași intensitate 
deopotrivă în inima încercați- 
lor temerari ai munților, trecuți 
în cel de al treilea deceniu de 
minerit, cît și a celor mai tineri 
ucenici care purced alături de 
aceștia pe drumul calificării. 
Fiecare succes al minerilor de
vine o realizare a tuturor. Firul 
lzbînzilor din adîncuri pornește 
de aici, de la gura galeriei, unde

o nemaipomenită solidaritate a 
profesiilor (mecanici, electrici
eni, fierari-betoniști, șoferi, to
pometrii etc.) ajută brațele pu
ternice a celor din front. Expe
riența atîtor ani de minerit se 
valorifică aici într-un adevărat 
laborator subteran în care se în
cearcă noi sisteme, se probează 
utilaje. Ultimele teme de cerce
tare despre care ne-a vorbit 
maistrul miner G. Dumitrescu 
se pare că au găsit soluții a că
ror aplicare va impulsiona și 
mai mult ritmul de înaintare în. 
galerii. La experimentare, siste
mul de pușcare cu azotat de a- 
moniu, aplicat numai la cari®- 
rele de la baraj, dă rezultate 
bune, prezentînd față de siste
mul ce se aplică în prezent, a- 
vantaje superioare. întregul 
șantier e o școală. Metafora, 
atit de obișnuită și de uzitată, 
are însă aici, pe Lotru, sensul 
cel mai puțin expresiv, trecînd 
în sfera realului concret.

De la muncitorii necalificați 
care deprind cele mai diverse și 
complicate meserii — rețin în 
acest sens un fugitiv și sumar 
bilanț al șefului de brigadă, A- 
lexandru Farcaș: „Mulți din cei 
care au lucrat cu mine au ple
cat la școli*. Unul e maistru, 30 
artificieri, 35 mineri — și pînă 
la studenții practicanți, ingine
rii de mîine, există pe șantier 
o rețea bogată de grade și ni
vele de pregătire care îndreptă
țesc metafora banală de mai sus. 
dîndu-i aici noi dimensiuni care 
sporesc o dată cu înălțarea ba
rajului, cu fiecare metru liniar, 
smuls galeriilor pentru magis
tralele subterane ale hidrocen
tralei.

Aici forțele umane au spart 
sihăstria munților, au înnobilat 
veșnicia brazilor, duritatea pie
trei și tulburătoarea limpezime 
a izvoarelor cu ceea ce se va 
numi, nu peste multă vreme, 

LUMINĂ.
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gerat de traseul urcînd- 
coborind al cabinelor sus
pendate. Montajul tapițe
riei, iar apoi sectorul de di
ficultate — linia de montaj 
mecanic. Motorul, roțile de 
cauciuc, anexele — iși ocu
pă locurile de drept, mar- 
cind de fapt, apropierea 
punctului final: contactul 
cu pista de încercare.

Cum se înfățișează celui 
ce așteaptă 
pirghiile de 
cia 1100“ ?

Doi tineri 
nei, Ion Stan 
Schorsch mă ajută 
cunosc. Prevăzută

să-i manevreze 
comandă, „Da-

ingineri 
fi

ai uzi- 
Dieter 
să le 
cu 5 

locuri, mașina are greutatea
aproape de 760 kg. Datele 
de gabarit: 3 995, 1 490,
1 350. La 4 600 ture pe mi
nut, motorul dezvoltă 46 cai 
putere. 4 cilindri in patru 
timpi. Automobilul, aviz 
viitorilor posesori, atinge 
viteza maximă de 135 km 
pe oră, iar consumul „la 
sută“, printre cele mai bune 
între tipurile de compara
ție — 6,8 litri.

Așa se prezintă pe scurt 
la prima sa ediție, cartea de 
vizită a lui „Dacia 1100”,

Primul autoturism româ
nesc a beneficiat in momen
tul debutului său de oaspeți 
de onoare. Conducători de 
partid și de stat in frunte 
cu secretarul general al Co
mitetului Central al Parti
dului au participat la inau
gurarea acestei noi piste de 
manifestare a industriei 
constructoare de mașini 
din țara noastră.

Rezultat al cooperării 
tehnice intre România și 
Franța, „Dacia 1100“ con
stituie, așa cum aprecia to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea sa, un mo
ment de deosebită impor
tanță pentru industria ro
mânească.

O notă de calitate confe
rită specialiștilor noștri 
pentru modul in care și-au 
desfășurat activitatea, un 
succes remarcabil al con
structorilor care au adus 
mai aproape de noi terme
nul de inaugurare a fabri
cii. Un debut plin de spe
ranțe pentru industria con
structoare de mașini înfăp
tuit de colectivul de muncă, 
restrîns deocamdată, al uzi
nei de autoturisme Pitești.

Intrarea acesteia în con
certul economic al țării, re
prezintă, înainte de toate, o

verigă prețioasă în sistemul 
de industrializare socialis
tă a României.

Citeva sute de tineri sînt 
prezenți astăzi în zona des
prinderii din start a fabri
cii din Pitești, presărați la 
zecile de locuri de muncă 
care însoțesc drumul de 
construire al autoturismu
lui. Valeriu Dănăilă e ingi
ner la montaj caroserii. Ion 
Pătru electrician la întreți
nere în secția vopsitorie. Sa
bin Pașcă lucrează la mon
taj mecanic, Lidia Săvu- 
lescu la tapițerie, Cornelia 
Stănculescu, proiectantă. Ti
neri, cîțiva doar, care iși 
leagă numele, prin activita
tea lor, de începuturile au
toturismului nostru și a că
ror prezență aici, repre
zintă o primă opțiune la 
mersul viitor al acestuia 
în sfera performanțelor su
perioare.

Am asistat la un mo
ment memorabil. Noul de
but industrial consemnat 
in harta județului Argeș 
marchează odată cu cetățe
nia obținută de „Dacia 
1 100", un frumos succes al 
nostru, al tuturor, în care 
găsim îndemnul multiplică
rii.

„Daciei 1100“, drum bun I Combinatul chimic Govora. Tînărul sudor D. Tarachiu pare mul
țumit pentru luctările pe care le-a efectuat. Aceasta o spune pri

virea sa
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RESPONSABILITATEA 
GENERAȚIEI TINERE
SCURTA PLEDOARIE 
PENTRU AUTONOMIA 

OPȚIUNII

Există un consens al opinii
lor subiecților chestionați privi
toare la mecanismul opțiunii, în 
unanimitate pledîndu-se pentru 
autonomie, aceasta fiind dictată, 
în majoritatea cazurilor de 
structura disponibilităților indi
viduale de manifestare și afir
mare în viața socială. „Ideal ar 
fi — mărturisește S. D„ inginer. 
Uzina de mecanică tină-Sinaia
— ca numai aptitudinile tînăru- 
lui să constituie factorul deter
minant în alegerea profesiunii 
sale". Aceasta întrucît „singura 
rațiune frumoasă a opțiunii este 
desăvîrșirea insului uman, prin 
munca de șlefuire a materiei 
proprii. Omul trebuie să-și a- 
leagă o profesiune în care să 
creadă, care să-1 ajute să se ex
prime, să se autodefinească și 
să sporească sinceritatea și va
loarea timpului social". (Ovidiu 
Ștefănescu, profesor de muzică
— București).

Șase creduli și unul 
cu „relații"

Vasile Sabău, judecător 
— Cluj : Schenker Arnold 
Martin, cu domiciliul in 
Cluj, strada Torcătoarei, nr. 
113, fără ocupație și-a tors 
cit și-a tors firul gîndurilor 
pînă ce a găsit o soluție 
comodă pentru a cîștiga 
bani din excrocarea naivi
lor. Promitea cite-n lună și 
in stele spunind că altul ca 
el cu „relații* nu-i. Așa se 
face că a primit, de la Ba
logh Traian, Conti Vasile, 
Csaba Ludovic, Petruțiu 
Vasile, Țibrea loan și Be- 
rindeanu N., eîte 100—300 
lei pentru a le aranja mu
tarea in București, pentru 
a le face rost de serviciu 
bun, ori pentru a le procura 
lemne. După încasarea ba
nilor Schenker dispărea.

Pînă intr-o zi ci^d orga
nele de justiție i-au făcut 
și lui „mutarea*' de la do
miciliu pentru o perioadă 
suficientă ca să se lepede 
de procedee necinstite.

O felicitare
Andrei Gheorghe, secre

tarul Comitetului comunal

tinerelului
de partid Bălăci, județul 
Teleorman : Nu mă tem 
dacă folosesc un cuvint 
mare pentru un fapt mai 
mărunt dar semnificativ. 
Cred astfel că munca edu
cativă desfășurată de orga
nizația U.T.C. din comuna 
Bălăci și-a spus cuvintul 
printr-o faptă lăudabilă a 
unui utecist de aci. Este 
vorba de Nețoiu N. Marin, 
în virstă de 16 ani, care a 
găsit un portmoneu cu 500 
de lei și acte valoroase. Ti- 
nărul nostru n-a stat mult 
pe ginduri și a depus cele 
găsite la organele de mili
ție de unde și le-a ridicat 
păgubașul. Nu Știu cum i-o 
fi mulțumit acesta, dar or
ganizația U.T.C. trebuie să 
fie mulțumită de fapta tâ
nărului pe care noi, comi
tetul de partid, il felicităm 
și cu acest prilej.

Să-i scrim, prieteni !

Moldovan Viorica, orașul 
Vulcan, județul Hunedoara : 
Stimată redacție, te rog 
găzduiește in coloanele zia
rului și o mică scrisoare de 
la o fetiță de 14 ani, lovită 
de o boala grea, ce o țintu
iește la pat de un an de zile. 
In aceste zile pentru mine 
valorează mai mult deed 
orice prietenia și aș dori 
să corespondez cu mulți ti
neri din țară. In momentul 
de față nu prea am prieteni. 
Doresc foarte mult să pot 
coresponda cit tineri din 
țară care, sper, nu mă vor 
uita, așa cum au făcut prie
tenele mele. Din toate cite 
le-am avut, au mai rămas 
doar trei : Giurgiu Mariana 
și surorile Secară Rodica și 
Felicia care mă vizitează 
zilnic și mă ajută să colec
ționez portrete ale artiști
lor, îmi aduc cărți.

Te rog să notezi adresa 
și nu mă uita și tu, dragă 
redacție : Bulevardul Vic
toriei, blocul E 2, scara II, 
apartamentul 5, Orașul 
Vulcan.

Rubrică realizată de
I. BODEA

O clipă de răgaz și turnarea 
betonului va reîncepe. Con
strucția podului de la Vadul 

Oii continuă
Foto: O. PLECAN

-

„Neptun* — modernul liotel- 
restaurant din Mangalia Nord

„Nici o altă rațiune nu poate 
sta la baza opțiunii în afară de 
vocație (Gh. Stere Popescu, — 
redactor „Viața Economică*) și 
de „simțul realității" (Cloșcă So
fia. elevă liceul „ V. Alecsan- 
dri" — Bacău — este concluzia 
ce revine ca un leit motiv în 
majoritatea răspunsurilor, con
sfințind, astfel dreptul inalie
nabil al fiecăruia dintre noi de 
a ne consacra forțele în direc
ția în care datele genetice și 
condițiile îndrituiesc perspective 
pe deplin realizabile.

OPORTUNITATEA DIRIJĂRII
OPȚIUNII ȘI CONSECINȚELE

IMIXTIUNII

Presupunînd că nu tuturor ti
nerilor lc este dat să-și apre
cieze la justa valoare posibili
tățile fizice și intelective și a- 
vînd în vedere faptul că „orien
tarea profesională are, în pri
mul rînd, un caracter social- 
(Gh. Stere Popescu), intervenția 
factorilor educativi își dove
dește oportunitatea, împlinind, 
dar. o responsabilitate majoră 
pentru destinul întregii națiuni.

Cui îi revine rolul de a se o- 
cupa de reala îndrumare a ado
lescentului ? De bună seamă, 
familiei, în colaborare cu școala. 
Familiei, pentru că ea poate 
depista și urmări, de la început, 
evoluția aptitudinilor și, în con
secință. exercită influența ne
mijlocită asupra adolescentului ; 
fie că este vorba de tradiția pro
fesiunii în familie (medic Mihai 
Coculescu — București, Con-

stantin Iorgovan. cocător — 
Fabrica de ciment și var, Tg. 
Jiu etc.), de cunoașterea profun
dă a capacităților de muncă ale 
tînărului si ale punerii de acord 
cu condițiile existente. (Bîrlan 
Victoria, inginer textilist, Fabri
ca de confecții Craiova), de cal
culele lansate de perspective 
imediate (ing. Zambor Aurel — 
Mașinexport) etc. „Dacă părinții 
nu sînt egoiști și se află ei înșiși 
într-un proces continuu de au- 
toperfecționare, copiilor le este 
garantată, pînă la un grad, în
florirea, care determină tautolo
gia existențială a alegerii pro
fesiunii" (prof. Ovidiu Ștefă
nescu). „Dar de aportul prețios 
al părinților în orientarea profe
sională, nu beneficiază toți co
piii, cu deosebire în mediul ru
ral, — sesizează Mircea Cîndea, 
tractorist la întreprinderea fo
restieră Tg. Jiu. Este — se des- 
tăinuie dînsul — poate și cazul 
meu. Prima dată mi-am ales 
meseria de tehnician veterinar, 
sfătuit întîmplător de un foarte 
bun prieten. Am absolvit școala 
la Lipova și am profesat cîtva 
timp. însă mi-am dat seama că 
nu mă pasiona deloc. Mama mă 
certa cind îi spuneam că o să 
mă apuc de altceva, deși la de
cizia mea pripită de dinainte 
nu a avut nimic de zis. Gîn- 
dul că o viață întreagă voi face 
ceea ce nu-mi plăcea, îmi pro
ducea coșmaruri : a doua deci
zie am luat-o după o chibzuință 
îndelungată și cred că nu am 
mai greșit".

O altă fațetă a problemei, 
pregnant reliefată de interlocu
tori. este aceea a imixtiunii ce
lor în virstă, în planurile de vii
tor ale tinerilor, aducînd ade
sea prejudicii ireparabile vieții 
acestora (Bercea Ioana, econo
mistă — Fabrica de confecții 
Craiova). Dintr-un exces de 
prudență se difuzează frecvent 
sfaturi frenatorii de tipul : „via
ța are și greutăți", „nu tot ce 
zboară se mănîncă", demobili- 
zînd și determinînd renunțarea 
la luptă. ,,E în spiritul tinere
tului ideea de a schimba lumea 
— spunea Hege! — înțelegîud 
prin aceasta pasiunea pentru 
ideal, pentru ceea ce ar trebui 
să fie. Entuziasmul nu se sus
ține prin supralicitarea greutăți
lor, ci prin muncă. Dacă un tî- 
năr face așa și nu altfel, să i 
se ofere condițiile atunci cind ac
ționează bine. Suma de sfaturi 
suspicioase sînt izvorite. în ge
nere. din mentalitatea părinților 
care s-au izbit cu ani în urmă 
de vitregiile, 
tii". ^Adrian 
Institutul de 
resti).

Expresie a

orientarea profesională implică 
o regăsire de sine, descătușare 
deplină a potentelor (Adrian Ră
dulescu), maximum de randa
ment (Gh. Stere Popescu). De 
aceea — se subliniază în repe
tate rînduri (Adrian Rădulescu, 
Bercea Ioana, S. D„ Negotei 
Traian, lăcătuș mecanic la Uzi
na de mecanică fină Sinaia, 
ș.a.), în perioada de opțiune se 
percepe o cunoaștere cît mai a- 
profundată a perspectivelor 
imediate și îndepărtate ale tu
turor 
școlii 
mind

profesiunilor. Aici rolul 
este fundamentai : întoc- 
tabloul complet și realist

azi ireale, ale vie- 
Rădulescu. de U 
filozofie — Bucu-

măsura în care nu abandonea
ză — își vor împlini cu certitu
dine vocația" (Adrian Rădulescu). 
Pe de altă parte, numărul acelo
ra care doresc să exercite ace
eași profesiune depășește cu mult 
necesitățile de distribuire obiec
tiv limitate ale societății. Con
cursurile de admitere (în licee, 
școli profesionale și tehnice, în- 
vățămîht superior) constituie ele 
înseși un factor regulator de o- 
rientare, validînd între altele a- 
serțiunea potrivit căreia coordo
natele profesionale sînt mobile.

CALITATEA MUNCII — 
CRITERII’ ESENȚIAL 

AL IERARHIZĂRII
Varietatea dificil de catalogat 
profesiilor, care populează so- 

contemporană, atrage
a
cietatea _ , _
după sine o întrebare virtuală și 
anume aceea : dacă este posibilă 
o ierarhizare și pe ce criterii 
ne putem sprijini în această 
operație ?

După cum remarcă majorita- I

de falsa prejudecată a retribui
rii materiale, aruncă lumini a- 
supra unei concepții dominante, 
în replică, Gheorghe Ionel, trac
torist, S.M.T. Cîrcea — Dolj, 
se dovedește sceptic în fața unei 
încercări arbitrare de a clasifica 
profesiunile : „Dacă se uită ci
neva la îmbrăcămintea mea 
cînd cobor de pe tractor, ar 
zic? că nu dă nici doi bani pe 
meserie. Dar cîștig destul de 
bine, sînt sezoane cînd iau sa
lariul unui inginer. Atunci, unde 
e diferența ? Poate în aceea că 
eu reprezint prima verigă în- 
tr-o muncă efectiv productivă, 
că schimb în fapte ceea ce alții 
teoretizează pe hîrtie".

Așadar, o împărțire în profe
siuni superioare (de elită) și in
ferioare nu reflectă in chip rea
list poziția socială a indivizilor 
ce le practică. Obiectiv, însă, se 
poate distinge între „profesiuni 
care cer un grad mai înalt de 
pregătire — științifică, artistică, 
tehnică — și prefesiunj pentru 
care este suficient un nivel mai

Cîndea, vine să releve un as
pect major al problemei : „Chiar 
dacă nu împărtășim împărțirea 
în profesii superioare și inferi
oare, cel puțin deocamdată, 
există o anume diferențiere, 
pusă pe seama orizontului cul
tural, care nu se explică doar 
prin aceea că unul a învățat mai 
mult decît altul. Personal, lu
crez cu un maistru ce mă ui
mește cu volumul de cunoștințe 
acumulate in primul rînd ca au
todidact*'.

Investigația noastră, relativ 
întinsă, învederează o unanimi
tate de păreri în privința gra
dului de utilitate a profesiilor. 
Pornind de la adevărul axioma
tic : „Toate profesiile sînt utile 
societății", Gh. Stere Popescu 
consideră că „un individ poate 
trage concluzia falsă că profe
sia lui sau a altuia este mai pu
țin folositoare, întrucît rezulta
tele obținute sînt nesatisfăcătoa
re — consecință a orientării 
greșite, a incapacității, sau de
zinteresului — ceea ce determi-

RANGUL SOCIAL
(cu satisfacțiile și Inconvenien
tele inerente) al profesiilor, în 
scopul efectuării unei alegeri 
potrivite, s-ar evita „pierderile", 
„derutele", distribuirea necores
punzătoare a indivizilor la locul 
de muncă etc. Extrem de utile, 
fișele psiho-pedagogice nu tre
buie să fie niște simple forma
lități : incomplete, șablonarde — 
ele nu oferă imaginea adevăra
tă a fiecărui tînăr în parte (A- 
drian Rădulescu). Deosebiți tem
peramental — ascuĂși, exultanți 
— elevii pot printr-o cunoaștere 
personală detaliată a realității 
(vizite în diferite întreprinderi 
și instituții, excursii, întîlrjiri cu 
cadre de prestigiu din sfere de 
activitate variate ș.a.m.d.) să 
mediteze eficient asupra viitoa
rei profesiuni, să-și revizuiască 
eventual, concepția despre anu
mite meserii, în fine, opțiunea 
lor să fie rezultatul unei fidele 
confruntări a propriilor convin
geri cu exigențele societății, că
reia îi aparțin.

„Indiscutabil sînt cazuri cînd 
tinerii nu au momentan posibi
litatea alegerii de la început a 
căii ce duce la împlinirea idea
lului (visului), datorită condiții
lor materiale mai puțin prielni
ce. dar. deși sînt obligați să-și 
amine planurile, pe parcurs — 
o dată eliberați de griji — în

tea celor anchetați, simpla nu
mire a identității profesionale 
conduce la concluzii superficia
le. „Desigur ar afirma cineva, 
care nu posedă încă o meserie, 
există profesii superioare și in
ferioare. Nu pot spune — pre
cizează ing. Bîrlan Victoria — 
că între a fi medic, inginer, 
profesor, cercetător sau a fi 
muncitor, țăran colectivist nu 
este o oarecare deosebire. To
tuși consider că fiecare om la 
locul lui de muncă — în ipo
teza că și l-a ales conform în
clinațiilor — gîndește că mese
ria sa este superioară. Altfel, 
dacă i-ar fi rușine de ea nu ar 
mai practica-o". „Hotărît lucru 
— completează I. C„ tehnician, 
Uzina de mecanică fină — Si
naia, — nu există profesiuni e- 
lită și inferioare". Ing. S. D., ci
tat mai sus, sesizează optimist 
că „toate profesiunile pot de
veni de elită, dacă sînt practi
cate cu pasiune și cu interes 
deosebit pentru perfecționarea 
continuă". „Scara profesiunilor 
susținută de unii este abstractă: 
ei uită probabil proverbul ro
mânesc : „omul potrivit la locul 
potrivit. sau nu i-au pătruns 
tîlcul** (Negotei Traian).

Referitor la planul de diferen
țiere, părerile sînt împă^-ite, 
deși un acord general, amintind

scăzut de cunoștințe, de pregă
tire teoretică specială. „Carac
teristic revoluției tehnico-științi- 
fice actuale — afirmă Gh. Stere 
Popescu — este tocmai crește
rea ponderii acelor profesii ce 
percep un grad superior de pre
gătire". în virtutea acestor con
siderații, la care subscriu și alți 
subiecți (Adrian Rădulescu, Mir
cea Cîndea, Bercea Ioana, Cloș
că Sofia, Anghel Nicolae, ingi
ner — Centrala electrică de ter- 
moficare, Craiova), cineva (prof, 
Ovidiu Ștefănescu), argumen
tează sui-generis faptul că „di
ferențierile sînt de natură spiri
tuală" (calitatea modului de a 
raționa — n.n.) printr-un fericit 
exemplu : „Zece muncitori
transportă cu brațele 1 000 de 
saci pe zi. Un singur om creează 
macaraua sau banda rulantă, ce 
îi scutește de munca abrutizantă 
și le înlesnește apropierea de 
Mozart, Eminescu, Brâncuși etc. 
Timpul și energia, conservate cu 
ajutorul acestei invenții nu tre
buie irosite în afara desavîrșirii 
culturale individuale. Treptat, 
măcar unul din cei zece munci
tori vor reuși să inventeze ceva 
asemănător, dacă nu vegetează 
în umbra înlesnirilor aduse de 
mașină".

Aparte, în contextul anchetei, 
răspunsul tractoristului Mircea

nă «oeletatea să nu recunoască 
în cel mai înalt grad sau să de
precieze munca depusă în ca
drul respectivei meserii". Prof. 
Ovidiu Ștefănescu surprinde 
faptul că „în vremuri de echili
bru și armonie, * "*
mănesc asemenea 
de flori, egal
sub soare." ; Neg. L, secretarul 
organizației U.T.C., I.I.S. „Fla
căra roșie“-București, arată, pa 
bună dreptate, că, indiferent de 
domeniul căruia se subordonea
ză, „toate profesiunile sînt de 
un real folos societății, ele con- 
lu-crînd, în ansamblu, la înde
plinirea tuturor obiectivelor ce 
stau la un moment dat în cen
trul activității întregului 
por." ; Ing. Anghel Nicolae a- 
trage luarea-aminte asupra fe
nomenului de demîtizare a unor 
profesii („Cu ani în urmă cînd , 
cineva din mediul rural ajungea^- 
inginer, el reprezenta în ochiiA 
sătenilor pe omul ajuns depar
te**), datorită procesului de mo
dernizare fără precedent a vie
ții soeial-economice românești î 
Constantin Iorgovan, conside
rând că societatea este un orga
nism complex care pentru o 
funcționare perfectă are nevoie 
ca fiecare celulă să fie bine or
ganizată, pune o întrebare de 
principiu : „Ce-âm face, să zi-

profesiile 
unui cîmp 

chemate

po-

In miezul lui gustar, 
cînd umbrele toamnei în
cepeau să învăluie piscul 
falnic al Ceahlăului. păstorii 
din împrejurimi străba
teau pitoreasca 
Bistriței pentru 
apoi înălțimile, 
colo sus. ei iși 
imnurile de slavă in salbe 
de cintece și hore, crista
lizând omagiul adus măre
ției și fru mușeței acestor 
meleaguri care odată cu e- 
xodul verii îmbrăcau veșt- 
mînt de nouri, dezghiocind 
baierele văzduhului, de

străbă-
Vale a 
a urca 

Ajunși a- 
impleteau

Tinerețea bătrinului Ceahlău
'..nde aveau să se rexerse 
nesfirșitele ploi de toamnă.

Datina s-a păstrat de se
cole. și a dobindit treptat 
aspectul unei sărbători a 
localnicilor. De la o vreme 
încoace ritualul autohtona 
căpătat amploarea 
devărat festival.^ 

in acest an 
poții păstorilor de 
au urcat muntele,
alăturat mii de turiști veniți

unui a-

xfrdne- 
demult 

Li s-au

scrisori do po șantiere

u

dm tntreaoa țară, atrași 
fiind de pitorescul acestor 
locuri, ca și de bogăția 
programului artistic ce se 
anunța. Printre ei se aflau 
cele mai bune formații de 
artiști amatori din Mol
dova și Ardeal.

După cintece și jocuri a 
urmat ilustrarea datinilor 
folclorice locale realizată 
cu deosebită grijă și migală 
de formațiile din Tirpești. 
Toșorog (județul Neamț). 
Măștile interpreților „Ca
prei* și ,JIaiduciloru. sînt 
adevărate bijuterii ale fol
clorului autohton.

MIRON ȘTEFĂNESCU

I 0 nouă linie tehnologică
1n centrul minier 

cuprifer Bălan a in
trat in ptobe cea 
de-a IV-a linie teh
nologică de flotare. 
înzestrată cu mașini 
ți instalații moder
ne, concepute și con
struite de specialiști 

oromâni, linia are

capacitate zilnică de 
flotare de J500 tone 
minereu. ’ 
intrat în 
figurează 
încheiere 
extindere 
nizare a 
ploatări miniere din 
masivul Hășmașul

Obiectivul 
probe pre- 

apropiata 
a etapei de 
și moder- 

acestei ex-

de flotare
Mare, ce va spori 
capacitatea de pro
ducție la peste 
l 200 000 tone mine
reu extras și prelu
crat pe an.

IOAN VULCAN ’♦ 
suhredacția 

„Scinteti tineretului"

I'
*

TELEVIZIUNE
MIERCURI, 21 AUGUST 1968

10,00 — T. V. pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul 
„Automatizarea". Sisteme 
electronice

10.30 — închiderea
dimineață.

17.30 — Pentru cei

(reluare), 
emisiunii de

Cu douăzeci de ani în urmă Jan Cos
tea era o „celebritate* pe șantierul^ 
Bumbești-Livezeni. Atunci el, împreună 
cu brigada a II-a „Teleorman* reușise 

să cucerească steagul de brigadă frun
tașă. Azi, Jan Costea nu mai este tînăr. 
Dar anii nu lasă urme in inimile mereu 
tinere. Avînd cîțiva „ghiocei* la tîmple, 
fostul șef de brigadă nu credea că va 
mai avea ocazia să retrăiască neuitatele 
focuri de tabără, rapoartele șefilor de 
echipe la cotidianele careuri ale brigă
zii. Și totuși, amintirea acelor ani l-a 
urmărit cu perseverență, emoționindu-l 
de fiecare dată cînd deschidea discuția 
despre Bumbești-Livezeni.

O invitație primită din partea Comi
tetului județean U.T.C. Teleorman l-a 
făcut să-i reînvie in amintire momente 
pe care credea că le-a uitat. El, repre
zentantul generației din '48, era chemat 
să vorbească tinerilor teleormăneni a- 
flați pe șantierul național al autostrăzii 
București-Pitești. Om matur, Jan Cos
tea se gindea că depanarea amintiri
lor, trecerea în revistă a faptelor glo- f 
rioase înscrise de tineri pe răbojul is
toriei vor fi socotite de brigadierii de 
azi drept expresie a lăudăroșeniei. Dar 
cum poți trece cu vederea entuzias
mul și abnegația de care au dat dovadă 
primii brigadieri ai patriei ? Nu. Cate
goric nu. După douăzeci de ani nu mai 
poți fi acuzat de infatuare. „Am să le 
vorbesc simplu, am să le explic greută
țile întimpinate de noi, de condițiile, 
uneori vitrege, în care am lucrat* și-a 
spus el.

Ritualul cotidian din viața brigăzii 
numărul 1 „Teleorman*, aflată la 
punctul lonești de pe șantierul auto
străzii București-Pitești, a suferit o mo
dificare. Ion Gogoi, Marin Vlad, Niță 
Foamete. Gheorghe Milcu și IonCapde- 

fier, șefii celor cinci echipe, reprezen- 
tînd tot atîtea localități ale județului, 
n-au mai prezentat raportul de seară 
actualului comandant al brigăzii, Florea 
Ivănică, membru al biroului județean 
U.T.C., ci lui Jan Costea, căruia i-au

dat prilejul să retrăiască clipele petre
cute cu douăzeci de ani în urmă.

„Tovarășe comandant, echipa numă
rul trei și-a încheiat activitatea din 
această zi, reușind să cucerească stea
gul de echipă fruntașă. Raportează Ma
rin Vlad. șeful echipei". Rînd pe rînd. 
ceilalți șefi de echipă, în poziție de 
drepți, prezintă în continuare raportul. 
Mă uitam la brigadierii de azi și la cel 
ce-a înscris pagini de muncă entuziastă 
in urmă cu douăzeci de ani. Emoția se 
citea pe fețele tuturor. Parcă, totuși, 
Jan Costea era cel mai emoționat, mai 
ales in momentul cînd actualul șef de 
brigadă, făcind un bilanț al rezultatelor 
obținute in primele 10 zile de activitate, 
i se adresează :

— Tovarășe comandant, noi. urmașii 
generației voastre, care ați făcut ca 
numele județului nostru să fie înscris 
in cartea de onoare a șantierului Bum- 
bești-Livezeni, vă raportăm că pină 
azi brigada nr. 1 Teleorman a obținut 
cele mai bune rezultate de pe acest 
șantier al tineretului. In numele celor 
129.......................de brigadieri vă asigur tovarășe

comandant, că nu vom. precupeți nici 
un efort pentru a cinsti munca voastră, 
pentru a păstra tradiția glorioasă pe 
care ne-ați lăsat-o. Alături de noi, în
treg tineretul teleormănean, prezent pe 
alte zeci de șantiere județene, mun
cește cu avint aducindu-și aportul la 
desăvîrșirea construirii socialismului, 
răspunzînd prin fapte condițiilor minu
nate pe care partidul le oferă tineretu
lui patriei.

Fostul șef de brigadă n-a vrut să 
părăsească șantierul fără să-i urmă
rească pe tineri la lucru. L-am însoțit 
și noi. E greu să poți reda multitudinea 
de ginduri și sentimente împărtășite de 
brigadierii anului 1968, fie că era vorba 
de Petre Cune din Roșiori, Gheorghe 
Crețan din Alexandria. Gheorghe Du
minică din Turnu Măgurele sau Traian 
Dumitrescu din Brinceni, au ținut să-l 
asigure pe Jan Costea că vor face totul 
pentru ca brigada lor să se situeze in 
fruntea întrecerii organizată de Uniu
nea Tineretului Comunist. Am vrut să 
aflăm și părerea ing. Alexandru Mari- 
cescu. șeful de lot al șantierului.

— Toate brigăzile de tineret partici
pante pe șantierul nostru au lucrat c& 
mult entuziasm. Pină acum brigada din 
județul Argeș, in special echipa din 
Cimpulung Muscel, a obținut cele mai 
bune realizări. Se pare insă că tinerii 
din brigada ..Teleorman* vor să-i de
pășească reușind în primele 10 zile să 
înscrie rezultate superioare pe graficele 
întrecerii socialiste. Dar, cum mai sint 
cinci zile de muncă, nu mă pot pronunța 
asupra ciștigului întrecerii. Dacă vor 
lucra in același ritm, teleormănenii au 
toate șansele. Insă e mai bine să aștep
tăm...

O zi în viața unui om poate însemna 
puțin sau foarte mult. Pentru Jan Cos- 
tea ziua petrecută la I one ști a reprezen
tat. după declarația lui, „enorm*. Sint 
mindru. spunea el. că ștafeta muncii 
patriotice, purtată cu cinste de genera
ția noastră, a încăput pe miini bune, 
că sămînța aruncată de noi în 1948 a 
încolțit și s-a dezvoltat în același pas 
cu dezvoltarea întregului nostru popor*.

ANTON DROST

mici. „Poves
te cu ghicitori". Scenariu 
de Grigore Băjenaru. In 
terpreteazâ : Valeria Ga- 
gealov, Daniela Anencov, 
Octavian Cotescu. Marian 
Hu.-lac, Traian Stănescu, 
G. Demetru.

18,00 — Telecronica economică. 
„Prestigiul mărcii".

18.30 — Curs de limba germană
(reluarea lecției a 6-a).

19.00 — Diminețile șantierului — 
emisiune pentru tineret.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20,00 — Soliști de muzică popu

lara : Ileana Sărăroiu, Ion 
Luican, Traian Lăscuț 
Făgărâșeanu. Acompa
niază o formație instru
mentală dirijată de Radu 
Voinescu.

20.15 — Dacia 1100 — Reportaj
filmat despre autoturis
mul românesc.

20.30 — Vacanță pe portativ. Cu
cîntăreața Laura (Franța) 
și formația instrumenta
lă condusă de G. Rom- 
mer

20.50 — Lumină — reportaj fil
mat realizat de Studioul 
de T. V. București.

21,00 — Avanpremieră.
21.15 — Telecinemateca : „Moara

cu noroc", producție a 
Studioului cinematografic 
— București.

I
I
I
I
I
I
I

ROATA VIEȚII
rulează la Patria (orele 10 ;
12,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15)
Circul de Stat (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 : 20.30.

TARZAN, OMUL-MAIMUȚA
rulează la Republica (orele
8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14.30 : 16.45 ; 
19 ; 21,15, Festival (orele 8,30 ;
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Sala 
Palatului în zilele de 20, 21 și 
22 august.

VIVA MARIA
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,45 ; 13,15 : 15.45 ; 18,15 ; 
20,45), Capitol (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30), Feroviar (ore
le 8 ; 10,30 ; 13 ; 15 45 : 18,30 ; 
21,15). Excelsioi (orele 9,30 ;
12 ; 14.45 ; 17,30 ; 20,15), Modern
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Tomii (orele 9-15,45

în continuare 18,15-20.30), Fla
mura (orele 9-16 în continuare 
18.15-20,30). Melodia (orele 9 ; 
11,15; 13,30: 16; 18,30: 21),
Gloria (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20 30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Dacia (orele 8.30 : 
16 ; în continuare 18,30 ; 21),
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

DUELUL LUNG
rulează la Victoria (orele 8.45; 
11 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21). Ra
hova (orele 15,30 ; 18). Lira 
(orele 15,30 ; 18).

ȘOIMARESTILOR
Lumina (orele 9;

NEAMUL
rulează la
17,15 ; în continuare 20). 

INTILNIRE IN MUNȚI
rulează la Giulești (orele 15,30 ;
18 ; 20).

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30 ; joi și sîmbătă ora 18 
Desene animate)

CEHOSLOVACIA, PAMlNT NE
CUNOSCUT
IN ANUL 2001 MAȘINILE VOR 
FACE TOTUL SINGURE. IN 
VIZITA LA CARACATIȚE. 
STlNCA NARCIS.

rulează la Timpuri Noi (orele 
9-21 în continuare).

TAFFI ȘI VlNĂTORUL
rulează la Doina (orele 9 ; 11 ;
13 ; 16 ; 18,15 ; 20).

ALEGERE DE ASASINI

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

O FATA CIUDATA
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 : 13 30 ; 16 : 18,15 ; 20.30).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 15,30 ; 17,45 ; 20). 

PRIETENELE

rulează la Bucegi (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

AVENTURIERII
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18), Moșilor (orele 15,30; 18; 
20.30).

INIMA NEBUNĂ-. NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18. duminica ora 10 matineu).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Drumul Sării 
15 ; 17,30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LIȚA

rulează la Cotroceni 
15,30 ; 16 ; 20,30),

MESTEACĂNUL 
rulează la Volga (orele 9 ; 15,45 
în continuare 18 :20,30).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

(orele

PO-

(orel®
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cern, numai cu prolectanți, cer
cetători, pedagogi, dacă nu ar fi 
marea masă 
ductivi, în 
ideile, să 
ș.a.m.d. ?“

Problema , _ ~_
hale, invocate mai sus, revendi
că dialogului nostru și alte as
pecte, deopotrivă de importante 
pentru definirea criteriului e- 
sențial al ierarhizării. întreba
rea privitoare la existența pro
fesiunilor' de succes și lipsite de 
satisfacții, atrage după sine răs
punsuri în care este caracterizat 
climatul de activitate, ce stimu
lează sau obstrucționează exer
citarea profesiunii (însă despre 
functionaliitatea climatului s-a 
discutat de nenumărate ori în 
coloanele ziarului, îneît nu vom 
imai insista). Datele anchetei 
converg, fără excepție, spre a- 
ceeași concluzie : existența pro
fesiunilor de succes și a celor 
lipsite dc satisfacție este o falsă 
chestiune, atât succesul cît și

a muncitorilor pro- 
stare să
verifice

identității

fructifice 
ipotezele

profesio-

rîsmul, apostolatul chiar, al a- 
cesteia. Un medic, de pildă, își 
dovedește calitatea profesională 
cînd îngrijește din satisfacție, 
din plăcere, nu din calcule de 
căpătuială. în plus, se pare că, 
profesiunile au și ele „moda“ lor. 
Cum s-ar justifica altfel, între 
altele, inflația cîntăreților și a 
instrumentiștilor de muzică 
ușoară ?

„Poate insatisfacțiile într-un 
domeniu — opina ing. Anghel 
Nicolae — sînt rodul unei optici 
eronate. Nu înțeleg de ce un 
tînăr acceptă să stea cuminte 
într-un post care nu angajează, 
devreme ce el face dovada unor 
însușiri remarcabile ? Sau etapa 
de acomodare (maturizare) co
respunde în mod mecanic unei 
perioade cvasi-oalendaristice și 
anumite capete nu vor să de
pășească această închistare ?“ 
Vina o poartă în cazul indivizi
lor cu calificare înaltă, facultă
țile și institutele de învățămînt 
superior, care nu reușesc să o-

atitudine, în optica personală 
de a privi menirea profesio
nală. Dacă rezumam întreaga 
activitate la un galop între două 
salarii, sau consultăm mereu 
ceasul pentru a vedea cit a mai 
rămas pînă la sfârșitul timpului 
de lucru, atunci vor apărea și 
plictiseala și apatia față de ceea 
ce trebuie să realizăm".

Vocație, pasiune, competență, 
într-un cuvînt, calitatea muncii 
(îmbinarea eforturilor fizic și 
psihic) se accentuează în răs
punsurile primite, autentificînd 
viabilitatea acestui unic și e- 
sențial criteriu al ierarhizării, 
al „rangului" social al profesiu
nilor.

CAUZELE ȘI EFECTELE 
SNOBISMULUI 
PROFESIONAL

Un fenomen negativ, ce im
pietează asupra desfășurării 
normale a activităților creatoa
re, manifestat în riadul indivi-

îngădui să nu le divulg numele 
— pedalează mai mult pe sfa
turi, cu fleruil pedagogului infa
tuat : „Faceți așa". „Ar fi bine 
ca...", fără să propună însă o 
soluție cît de cît edificatoare și 
să acționeze în sensul vorbelor 
imperative, frumos meșteșu
gite".
, Desconsiderarea altor profesii 

(ing. S. D.) sau lipsa de consi
derație și de respect față de co
legii de muncă, abuzarea de 
funcție și titlu (ing. Bîrlan Vic
toria), pretenția medicului ca să 
i se spună „doctor**, deși nu s-a 
gîndit vreodată la lucrarea de 
doctorat (I. C.» tehnician), „asal- 
tareg“ unor profesii — marinar, 
comerciant, cintăreț de muzică 
ușoară — pe simplul motiv că 
sînt remunerate copios, renta
bile sau „bine văzute", „deși in
divizii nu au nici o tragere de 
inimă" (ing. Zambor Aurel) etc., 
etc. — sînt tot atîtea tare, ce 
prejudiciază în exclusivitate 
prestigiul personal.

AL PROFESIILOR
absența lui afectând strict per
sonal pe individ, datorită unor 
factori deloc de neglijat (orien
tarea eronată în alegerea mese
riei, încadrarea în funcții neco
respunzătoare pregătirii, ob- 
atrucționarea). „întrucit condi
țiile de afirmare socială sînt 
egale pentru toți membrii socie
tății. meritele sînt individuale, 
după cum fiecare își valorifică 
cît mai eficient posibilitățile** 
(Adrian Rădulescu). Evident, sa
tisfacțiile se manifestă diferen- • 
țiat de la un domeniu la altul 
(o performanță valoroasă poate 
fi surprinzător realizată de un 
sportiv anonim la momentul 
respectiv; descoperirile tehni- 
co-științifice necesită uneori de
cenii de cercetare din partea 
unor savanți recunoscuți ; con- 

' sacrarea unui’artist nu se rapor- 
,4tează la numărul anilor ș. a.).

Activitatea tinerilor trebuie să 
aibă un caracter cît mai emula- 
tiv continuu și să fie astfel con
dusă, îneît să „învingă*’ 
tr-adevăr cei mai dotați.

„Satisfacția și implicit succe
sul de masă al profesiunilor 
depind de mentalități. Unii con
sideră de succes meseriile bă
noase. Personal — mărturisește 
prof. O. Ștefănescu—văd succe
sul unei profesiuni, în umanita-

în-

fere o bază integrării rapide in 
producție a absolvenților, expli
cație a stagiaturilor prelungite. 
(Adrian Rădulescu, ing. Zambor 
Aurel). „Succesul — declară 
Vasile Nicolescu, cercetător la 
Stațiunea experimentală Be- 
chet-DoIj — nu se cade să fie 
căutat cu „luminarea", ci să fie 
urmarea firească a muncii de
puse cu pasiune. în care anul 
să se preocupe, în primul rind, 
de reușita unei idei, ce nu îi a- 
parține doar lui.'îmi permit să 
evoc — continuă agronomul — 
un fapt autobiografic : Cînd am 
terminat facultatea, părinții și 
rudele îmi aranjaseră un post 
în orașul natal, Tirgoviste. — O 
vei duce bine, nu o să cheltui 
pe nimic, doer vei sta cu noi! 
Era un post bine remunerat, 
mai ales pentru un proaspăt ab
solvent. Puteam începe deci o 
viată domestică, dar am rezistat 
totuși acestor tentații. Aici la 
Bechet, în calitate de cercetător, 
studiez o problemă de interes 
național — productivitatea nisi
purilor — și nu am de ce re
greta refuzul de acum cîtiva 
ani". Transcriem. în fine, păre
rea lui Constantin Iorgovan, 
pentru semnificațiile ce se des
prind din ea : „Satisfacțiile sau 
insatisfacțiile meseriei își au o- 
rîginea, ored, în propria noastră

zilor lipsiți de pasiune și res
ponsabilitate față de colectivita
te, 11 
bism 
că el 
parte, 
către _____..__ __
bazați pe datele sondajului de 
opinie — să numim citeva din 
accepțiunile sale teoretice și 
practice.

„în profesie este snob — pre
cizează prof. Ovid Ștefănescu — 
numai incapabilul și sterilul, 
convinși că s-au realizat defini
tiv. din moment ce au o califi
care. Acest tip de snob nu mai 
întreține relații fertile cu breas
la și se străduie să determine 
o falsă distanță între el și co
legi pe de o parte, între profe
siunea sa și celelalte, acuzate de 
inferioritate, pe de alta, printr-o 
acumulare mai energică de bu
nuri la modă, prin disoluție și 
infatuare, toate insă cu o mare 
doză de ridicul pseudomisticist.

„Depistabil ici și colo — cum 
se exprimă Cornel Enescu, ingi
ner, șef adjunct — întreprinde
rea de prefabricate beton, Cra
iova, snobismul are urmări ne
faste în fluxul producției, în- 
trucît îmbracă deobicei haina 
superficialității ori a tribulații
lor profesionale. Să concretizez: 
Unii maiștri sau ingineri — îmi

constituie așa-zisul sno- 
profesional. Considerind 
reprezintă o tipologie a- 
mai puțin evidențiată de 

sociologi, vom încerca —

Formă nocivă, care prolife
rează incompetență și conduce 
la rezultate pe măsură, instabi
litatea profesională (migrarea) 
dispune de o colecție bogată de 
exemple, completând galeria ti
pologică a snobismului. Cupidi
tatea xi comoditatea — trăsături 
morale negative — schimbă des
tinația unor indivizi care inițial 
se dovedesc a fi satisfâcuti de 
alegerea drumului în viață. Și 
astfel „un inginer petrolist sta
giar cere să fie trecut sondor, 
pentru că este superior retri
buit* (ing. Zambor Aurel), „un 
profesor schimbă funcția de pe
dagog pe aceea de vânzător la 
loz in plic, „deocamdată", nu
mai ca să nu părăsească Bucu- 
reștiul, deși în facultate pro
paga cu habotnicie apostolatul" 
(prof. Matei Grigore — Școala 
generală de 8 ani. Tovărășia- 
Nicolești, jud. Slobozia) ș.aun.d. 
„Migrarea din profesie în pro
fesie — sublinia prof. Ov. Ște
fănescu — folosește artistului și 
misionarului, tipuri polivalente, 
inventive, și circumscrise con
tinuu unei viziuni. Dar ea mai 
pune în circulație alte două ti
puri și anume acela al decon
certatului (blazat, ratat) și al 
parvenitului, care caută să se 
afirme prin lipsa de exigență a 
întâmplării, „să dea lovitura"...

Un răspuns care unește in
direct mozaicul de păreri, în ca
drele unei sinteze, este acela 
primit de la profesorul (în cu- 
rînd pensionar) David Popescu, 
liceul Gh. Șincai-București : 
„Este adevărat că fiecare pro
fesiune își are locui său bine 
stabilit în rîndul celorlalte pro
fesiuni, după gradul de pregă
tire si pricepere ce se cere în 
exercitarea ei și după răspun
derea ce-i revine aceluia ce o 
îndeplinește.

Dar a ierarhiza o profesiune 
în raport cu alta, după funcții 
și importanță, însemnează a te 
expune primejdiei unor judecăți 
greșite, fiindcă toate profesiu
nile într-un fel sau altul sînt 
importante, răspunzînd fiecare 
anumitor necesități sooiale. Pro
verbul popular, care spune că 
omul sfințește locul, exprimă a- 
devărul fundamental că nu 
funcția în sine este esențialul, 
ci omul care o îndeplinește. Din 
acest punct de vedere, mătură
torul care, cu o înaltă conștiință 
a răspunderii sociale, menține 
igiena căilor de acces urbane, 
face mai mare serviciu societă
ții decît un funcționar superior 
ce își îndeplinește îndatoririle 
sub nivelul cerințelor.

Fiecare profesiune este fru
moasă și demnă dacă este înde
plinită cu pricepere și hărnicie 
și dimpotrivă. ’ - - -
litoare pentru 
în silă și de 
stind-o prin 
orice loc de _ __  __  _
junge cineva un om de onoare 
sau un nemernic. A fi profesor, 
de exemplu, este o misiune de 
mare răspundere, căci de edu
cația și instrucția tineretului de 
azi depinde cultura si civiliza
ția societății de mîine. Dar și 
aici nu profesiunea în sine are 
o valoare, ci gradul ei de îm
plinire îi conferă rangul social. 
Puterea de dăruire și abnegația, 
apostolatul fiecărui dascăl con
tribuie Ia cinstirea profesiunii 
de educator, după cum rutina, 
incapacitatea și lipsa de dra
goste față de școlari, o pot în
josi. 7

Și.mai este încă ceva: profe
siunile nu se pot judeca absolut 
izolat, pentru că nici în socie
tate ele nu există izolat, ci sînt 
în strînsă legătură și interac
țiune : munca inginerului con
structor este condiționată de 
cea a proiectantului si invers, 
munca școlii este condiționată 
de ceilalți factori educativi (șco
lar, familie, organizație de tine
ret, influente sociale neintențio
nate) etc.

Astfel că, după părerea noas
tră, tot „omul rămîne — cum a 
zis un gînditor antic. Protagoras2 
— măsura tuturor lucrurilor și 
de el depinde rangul profesiunii 
pe care o îndeplinește**.

UN PUNCT DE VEDERE 
SINTETIC

tona industrială

este urîtă și umi- 
cel ce o practică 
mintuială. necin- 
purtarea lui. In 
muncă poate a-
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PRAHOVEAN
• Fiind întrebat la cea 

de-a 35-a aniversare a naș
terii sale, cît va mai fi pre
zent pe terenul de fot
bal jucătorul ploieștean 
GHEORGHE PAHONȚU a 
dat un răspuns lapidar: 
„Pînă atunci tind jocurile 
prestate de mine în divizia 
„A“ vor trece cu mult peste 
cifra de 300“.

De subliniat că Pahonțu 
este unul dintre veteranii 
echipei Petrolul, cel mai în
drăgit de publicul praho
vean și că încă de pe acum 
deține recordul jocurilor în 
fotbalul românesc, el avînd 
în palmaresul său 297 ’ de 
jocuri pe care le-a susținut 
în divizia „A". După cum 
se știe Capaș, fostul jucător 
al U.T.A. — ocupă locul al 
II-lea după Pahonțu, el re- 
trăgîndu-se din fotbal la 
cel de-al 287-lea joc din în
tâlnirile diviziei ,,A“.

• Mircea Dridea în inter
valul dintre cele două etape 
sportive ale acestui an a de
venit „tăticul" celei de-a 
doua fetițe. Dar, după cum 
a declarat unui grup de 
prieteni apropiați, ține cu 
tot dinadinsul să aibă cui 
preda ștafeta fotbalului.

o La data de 28 august 
a.c. Clubul sportiv Petrolul 
își va sărbători cea de-a 
X-a aniversare. Cu acest 
prilej echipa feminină de 
popice, din cadrul clu
bului, a închinat titlul 
său de campioană re
publicană pe 1968 și succe
sele sale acestui eveniment. 
Același lucru i-a făcut de 
altfel și tânărul atlet Marin 
Chira, care a obținut în a- 
cest an-titlul de campion 
republican la juniori pentru 
proba de săritură la înălți
me cu 1,90 m.

„Turul României" — cea 
mai importantă competiție 
ciclîstă internă — se va des
fășura în acest an între 2— 
15 SEPTEMBRIE. Traseul, 
lung de 1 677 km. care stră
bate majoritatea județelor 
țării, va fii străbătut în 15 e- 
tape, dintre care două se vor 
disputa contratimp — indi
vidual. Cele mai lungi por
țiuni de traseu vor fi etape
le a Xl-a Timișoara — Her- 
culane, 172 km. și, ultima, 
Rm. Vilcea — București, 170 
km. La Cluj după cea de a 
VIII-a etapă, este prevăzută 
o zi de odihnă.

Bucla ciclîstă a României 
este onorată cu prezența u- 
nor sportivi din Italia, Olan
da, Elveția, Austria. R.D.G., 
Bulgaria, și România, repre
zentată de echipele : Româ
nia I, tineret. Steaua. Dina
mo, Voința Ploiești, Olimpia 
și o Combinată județeană. 
Federația de specialitate 
așteaptă confirmări din par
tea echipelor Franței și Spa
niei.

Sosirea festivă la Bucu
rești va avea Jac pe velodro
mul Dinamo.

VIOREL KABA

(Urmare din pag. 1)

ION teohabide

FINALA ll .llllillili IUOV
Cei mai buni 550 de tineri sportivi de la sate reprezentând 

64 de comune din județul Ilfov își vor disputa, în zilele de 23— 
24—25 august la stadionul „Tine retului" din Capitală titlurile de 
campioni pe județ în cadrul popularei competiții „Cupa tinere
tului de la sate". Judecind după dîrzenia și chiar calitatea teh
nică a întrecerilor de pînă acum care au avut loc în cadrul 
fiazei pe centre de comună se poate anticipa că vom asista la 
un spectacol sportiv interesant. Pe foile de concurs 
sînt prevăzute finalele la atletism (două categorii de vîrs- 
tă), fotbal, handbal, volei, ciclism, trîntă și oină. Câștigătorilor 
le sînt rezervate, pe probe, medalii de aur, argint și bronz pre
cum și cupe, diplome și alte premii oferite de C.C. al U.T.C.

V. R.

Pregătiri la Botoșani 
în județul Botoșani întrece

rile sportive în cadrul „Cupei 
tineretului de la sate" au an
trenat peste 38 000 iubitori ai 
sportului. Concomitent cu a- 
ceste întreceri s-a desfășurat 
și concursul „pentru amenaja
rea celei mai frumoase ba
ze sportive**. îmbinînd sportul 
cu munca, în această perioadă 
s-au amenajat 73 de noi baze 
sportive simple, evidențiin- 
du-se tinerii din Păltiniș. Ri- 
piceni. Ștefănești, Trușești, 
Broscăuți.

Cea de a doua etapă — in- 
tercomunală — a reunit la cele 
10 centre sportivi din 62 de 
comune. La Copălău s-au pre
zentat 6 comune cu loturi com
plete de luptători, (Copălău. 
Flămînzi, comuna „Nicolae

Bâlcescu“). La centrul de la 
Ibănești, s-a realizat cea mai 
frumoasă participare a fetelor 
la : volei, handbal, atletism, 
ciclism. Disputa dintre fetele 
din Cristinești, Pomîrla. Bros- 
căuți a fost dîrză și pasionan
tă.

Totuși fotbalul rămîne la 
inima multor tineri, a celor 
din Vlăsinești, Bucecea, Todi- 
reni. Nicolae Bălcescu, Bră- 
iești etc. care s-au calificat 
pentru faza județeană. Sporti
vii din Hușeni, Flămînzi, Mi
hail — 
tești 
ficat 
reni, 
nu numai fotbal.

ILIE IOAN 
subrcdacfia „Scînteii tineretului'

Eminescu, Dîngeni, Cris- 
(băieți și fete) s-au cali- 
la volei, cei din Portă- 
Avramenî la oină. Deci

Pronosticul ziarului nostru 
pentru concursul Pronosport 
nr. 34 etapa din 25 august 

1968

1. 
2.
3.
4.
5.

«.
7.

8.
9.

Farul — Petrolul 
„U“ Craiova — Crișul 
Vagonul — Progresul 
Dinamo Bacău — Jiul 
Politehnica Iași — 
„U- Cluj 
Chimia Suceava — 
Electronica Obor 
Oțelul Galați — 
C.F.R. Pașcani 
Poiana — Flacăra 
Olimpia — 
Industria sîrmei

10. C.S.M. Reșița —
C.F.R. Timișoara 
Chimia Rm. Vilcea — 
C.F.R. I.R.T. Arad 
Ceahlăul—Steagul roșu 
Metalul Tr. Severin — 
C.S.M. Sibiu

11.

12.
13.

X
1
2
1

X

1

1
1

1

1

1 
X

1

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• în semifinalele 

turneului internațio
nal de box „Dinamo- 
viada“ de 
pugiliștii 
sportiv 
București 
frumoasă 
re. Trei boxeri ro
mâni P. Ganea (se- 
mimuscă), A. Cojan 
(muscă) și I. Olteanu 
(mijlocie) au reușit 
să se califice în fi
nalele competiției. 
Ganea îl va întîlni 
pe polonezul Trelin-

la Erevan, 
clubului 

Dinamo 
au avut o 
comporta-

ski, Cojan va evolua 
în compania lui Mi- 
lev (Bulgaria) iar 
Olteanu va primi re
plica lui Uteșev 
(U.R.S.S.). Semigreul, 
Constantinescu, a fost 
descalificat pentru 
lovituri cu mănușa 
deschisă în fața po
lonezului Fobix.

JAPONEZII NU 
AU PUTUT SĂ-ȘI 
IA REVANȘA. La 
Ostrava s-a desfășu-

rat revanșa întâlnirii 
internaționale de vo- 
lei dintre selecționa- 9 
tele masculine ale 
Cehoslovaciei și Ja- 
poniei. Și de data a- 9 
ceasta victoria a re
venit voleibaliștilor 
cehoslovaci cu scorul V 
de 3—2 (9—15, 15— 

12—15, 15—8, £
primul" 

cîști- 
cu același

13,
19—17). în primul
meci, gazdele 
gaseră
scor.

23 AUGUST
Concurs de pictură 

și artizanat

în cinstea zilei de 23 Au
gust, comitetul județean 
U.T.C. Brăila a inițiat un 
concurs de pictură și artiza
nat inspirat din arta popu
lară a județului nostru. Con
cursul s-a bucurat de un e- 
cou deosebit în rîndul tine
retului. Ca urmare, un nu
măr de peste 300 de tineri 
din comunele județului și 
din municipiul Brăila au 
prezentat aproape 400 lucrări 
din cele mai diferite ge
nuri : picturi în ulei mo
zaicuri și ceramică, sculpturi 
în lemn, cusături, broderii și 
țesături cu motive geometri
ce și Morale de inspirație 
populară. Fiind conștient de 
faptul că stimularea creații
lor artistice poate fi realiza
tă numai prin confruntarea 
cu publicul, cele mai reuși
te lucrări au fost expuse în 
cadrul unei expoziții, deschi
să în sala Universității popu
lare din municipiul Brăila. 
In cele 7 zile de cînd are ac
ces publicul, expoziția a fost 
vizitată de peste 2 500 de ti
neri, cîștigîndu-le aprecieri 
din cele mai lăudabile. Ex
poziția se va încheia la sfîr- 
șitul acestei luni prin decer
narea unor premii celor mai 
bune lucrări.

ALEXANDRU COADA 
subredacția 

„Scînteii tineretului"

„Eroi au fost, eroi

sînt încă5"...
seară tematică 

titlu sugestiv 
luni la Clubul 
Capitală ;

sub a- 
a avut 
elevilor 

de fapt, o

O 
cest 
loc, 
din
seară omagiu adus Iul Au
gust 23. Inițiativa organiză
rii ei aparține Comitetu
lui municipal București al 
U.T.C.

Foarte tinerii invitați as
cultau 
mora 
1944 ; 
aduse 
moriei
n-aveau nici măcar vîrsta 
Eliberării.

cu atenție : se reme- 
istoria lui August 
faptele eroice erau 
în fața retinei me- 
celor din sală, care

Generalul maior în rezer
vă Toma Zoter, martor și 
participant la evenimentele 
din August 1944, povestește 
cu ajutorul hărții, cum au 
fost acele zile ale insurec
ției naționale 
că, omagiind, 
roism care au 
lia zilelor de 
nerii, înțeleg 
bine, ce semnifică în viața 
lor Eliberarea.

Apoi, imaginile de pe 
scenă se schimbă. De data 
aceasta povestesc tinerii, cu 
ajutorul limbajului artis
tic. Povestesc ceea ce, la 
rîndul lor, au învățat, au 
citit, au auzit despre măre
ția istoriei patriei. își înso
țesc -povestirea lor cu ver
sul înflăcărat, cu evocările 
scriitorilor, in imagini fil
mate, cu cintecul și dansul. 
Și povestirea lor, închegată 
într-un montaj — literar, 
continuă pînă în zilele 
noastre cu fapte cunoscute, 
trăite, de care ne-am bucu
rat cu toții deopotrivă. 
Fapte de astăzi datorate E- 
liberării. Socialismului, 
Partidului.

armate, evo- 
fapteje 
stat la 
astăzi.
astfel,

de e- 
teme- 
Și ti- 

mai

Gală de filme la

Timișoara
în aceste zile premergă

toare lui 23 August, Direcția 
regională a difuzării filmelor 
din Timișoata, împreună eu 
organizațiile de cultură fi ti
neret au realizat un l^ng țir 
de acțiuni, menite să cins
tească această mare sărbătoa
re. Pe scenele si ecranele că
minelor culturale din Șag, Ciu- 
chici, Peciul Nou, Orțifoara 
au fost prezentate filme ar
tistice și documentare, au a- 
vut loc simpozioane ți expu
neri înfățișând momente din 
activitatea partidului în tim
pul actului de la 23 August, 
ca fi altele, ce redau aspecte 
din marile transformări eco
nomice fi sociale din zilele 
noastre. Numărul total al a- 
cestor manifestări este de 
peste 50.

ION D. DANCEA

înalt al calității și capacitățile 
reale ale individului de a percepe 
aceste valori. Procesul instruc- 
tiv-educativ din universitate, 
care concentrează în sine, ase
menea unui focar, ansamblul re
lațiilor sociale, interiorizîndu-le în 
mod specific, nu se poate des
prinde de cultură. Desăvâr
șirea pregătirii în specialitate 
nu se poate obține decît 
dacă mintea și sensibilitatea in
telectualului s-au hrănit și se 
hrănesc permanent din tezaurul 
de cunoștințe al întregii omeni
ri. Știința este, de fapt, o „ex
plozie" a culturii, îndelung pre
gătită de numeroasele contribu
ții ale generațiilor trecute și ale 
imaginației tot mai fecunde a 
omului modem. Universitatea 
însă își înscrie variatele 
sale preocupări culturale în 
timpul larg al activității pe care 
o desfășoară întreaga societate. 
De aceea este deosebit de im
portant pentru fiecare student 
— și acest fapt a fost deseori 
subliniat în cursul celor patru 
zile de dezbateri aprinse — să 
se găsească mereu în centrul 
evenimentelor contemporane, să 
pătrundă înțelesul adînc al rolu
lui pe care îl va juca știința în 
societatea sa. „Trăim în anumite 
țări, într-un anumit timp — s-a 
afirmat în cadrul seminarului — 
și trebuie să știm ce se întâm
plă cu aceste țări și cu acest

timp, trebuie să contribuim la 
progresul acestor țări și la pro
gresul acestui timp“.

Desigur, participarea studen
ților la activitatea culturală și 
la progresul cultural al națiuni
lor nu are (și nici nu poate a- 
vea) aceeași intensitate în fie
care țară. După cum activitatea 
cultural-artistică a studenților nu 
poate prezenta aceleași caracte
ristici în toate țările. Pentru toți 
participanții la seminar a fost 
însă evident cît de apropiate sînt 
preocupările studenților din di
ferite țări. Aceste apropieri — 
s-a subliniat — nu sînt întâm
plătoare. Ele au la bază exis
tența unei trăsături comune : a- 
titudinea activă a studenților 
față de cultură, față de artă. 
Din expunerile făcute în timpul 
lucrărilor seminarului s-a des
prins faptul că în fiecare țară 
tineretul universitar face efor
turi pentru a contribui la o ra
pidă dezvoltare a vieții cultura
le a întregului popor. Activitatea 
culturală a studențimii cuprinde 
toate ramurile artei și toate for
mele suprastructurii sociale. în 
rîndurile acestei categorii socia
le se manifestă puternic dorința 
de afirmare națională prin afir
marea individuală în viața cul
turală. în unele țări spectaco
lele studenților au influențat 
într-o măsură considerabilă tea
trele profesioniste, numeroși 
creatori de prestigiu — scriitori, 
pictori, sculptori, regizori —

s-au format în cercurile artistice 
studențești. Teatrele studențești 
sînt pline pînă la refuz, ceea ce 
înseamnă o recunoaștere a va
lorii lor de către publicul larg.

Participanții la seminar au fost 
plăcut impresionați de tot ceea 
ce au aflat în legătură cu diver
sele aspecte privind prezența ti
neretului universitar din Româ-

tribui la nașterea unei epoci de 
glorie pentru arta românească.

Numeroși vorbitori au carac
terizat arta studențească ca 
o activitate care contribuie nu 
numai la ridicarea culturală a 
viitorilor specialiști ci și la îm
bogățirea tezaurului culturilor 
naționale. Ei s-au referit, de a- 
ceea, la necesitatea ca această

turale și să-i atragă în sfera 
muncii creatoare. în cadrul ro
lului său social de promotor al 
culturii — universitatea este 
chemată să destrame climatul de 
pseudo-cultură, să evite tendin
țele de comercializare, de vul
garizare și dezumanizare a artei. 
Rolul tineretului universitar va 
trebui sa fie, în această privință,

STUDENȚII - O PRE-
ZENȚĂ ACTIVĂ IN VIAȚA

CUL TURAL-ARTISTICĂ
nia în peisajul cultural al țării. 
Ei au putut să desprindă imaginea 
mișcării cultural-artistice a ma
selor de studenți, forța cu care 
aceasta s-a impus în viața spiri
tuală a țării noastre, prospeți
mea și siguranța cu care talen
tele studențești relevă bogăția 
resurselor lor artistice, spiritul 
lor novator și voința de a con-

activitate să fie mai mult spriji
nită, 
către
(de 
tură, 
meni__ __ ___ r_ — --------  .
această activitate să fie în așa fel 
concepută îneît să poată des
prinde cît mai mulți studenți din 
sfera consumului de valori cul-

să fie îndrumată de 
oameni competenți 

către oameni de cul- 
s-a spus, nu de către oa- 
care se ocupă de cultură) ;

și mai activ... Este vorba despre 
necesitatea lărgirii cadrului in
formațional, despre necesitatea 
intensificării schimbului valorilor 
culturale. In această privință se 
dovedesc utile reuniunile inter
naționale studențești, festivalurile 
internaționale ale artei studen
țești, întâlnirile bilaterale și 
multilaterale. Este de remarcat

că participanții la seminarul de 
la București și-au manifestat în 
mod deosebit satisfacția față de 
organizarea acestei întâlniri care 
a pus în dezbatere problemele 
politicii culturale din lumea 
universitară, făcînd propuneri în 
sensul organizării anuale de că
tre U.A.S.R. a seminarului euro
pean „Studentul, arta și cultura". 
Această reuniune — s-a afirmat 
— este cu at»t mai importantă 
cu cît numărul discuțiilor care 
s-au purtat în ultimii ani pe 
marginea temei respective sînt 
foarte puțin numeroase. Rolul 
activ al studențimii trebuie să 
se manifeste mai puternic și în 
sfera creației valorilor culturale. 
In aproape toate luările de cu
vînt s-a conturat ideea că acti
vitatea cultural—artistică a stu
denților nu-și găsește rațiunea 
decît în măsura în care devine 
capabilă să dezvolte capacitățile 
de creativitate ale studenților. In 
ceea ce privește raportul dintre 
pregătirea de specialitate și cul
tura generală, discuțiile purtate 
în cadrul seminarului au relevat 
că acest aspect deosebit de im
portant în formarea snec>p’țc 
lui — om de cultură își găsește 
o rezolvare fericită numai în 
cadrul unei conlucrări perfecte 
intre universitate și societate. 
Experiența țării noastre — unde 
nu numai universitatea slujește 
societatea, ci și societatea acțio
nează în direcția perfecționării

învățămî ntului superior — a 
trezit un interes major. In mod 
deosebit a fost apreciat faptul 
că funcția de decizie a statului 
nostru în elaborarea măsurilor 
privind reașezarea învățămîntu- 
lui, în care și raportul dinți e 
specializare și cultură generală 
își găsește o judicioasă rezolvare, 
a ținut seamă de părerile profe
sorilor și studenților.

Totodată — s-a subliniat în 
cadrul dezbaterilor — studenți
mea poate să-și aducă o contri
buție mai mare la eforturile 
pentru accelerarea procesului de 
apropiere și înțelegere între po
poare. Și în această direcție, largi 
posibilități pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă, apropiere 
și colaborare se creează prin 
schimbul valorilor cultural-artis- 
tice. Cadrul colaborării poate fi 
lărgit prin organizarea cît mai 
multor reuniuni internaționale 
studențești: festivaluri ale artei, 
colocvii, simpozioane etc. Expe
riența a dovedit că atunci cînd 
se depun eforturi susținute, cînd 
se acționează în sensul apropie
rii dintre tineretul universitar, 
deosebirile de vederi de ordin 
politic, filozofic, religios sau de 
afiliere internațională pot fi de
pășite, găsindu-se o platformă 
comună pe baza căreia studen
ții să se unească în lupta pentru 
îndeplinirea năzuințelor și idealu
rilor lor.
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Manifestări cu

Zilei de 23 August
MOSCOVA. — La sediul aso

ciației „Znanie" pentru R.S.F.S.R. 
a avut loc la 20 august o adu
nare festivă consacrată eliberă
rii României de sub jugul fascist. 
La adunare au participat Ana 
Țukanova, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mână și reprezentanți ai amba
sadei române din Moscova.

N. K. Androsov, vicepreședinte 
al conducerii Asociației „Znanie* 
pentru R.S.F.S.R., a vorbit des
pre dezvoltarea economiei și cul
turii României socialiste, despre 
prietenia și colaborarea dintre 
cele două țări.

adunare prietenească cu prilejul 
zilei de 23 August. La adunare 
au luat cuvîntul directorul com
binatului și ambasadorul Româ
niei, Nicolae Popa.

tovarășului Corneliu Mănescu

BERLIN. — La 19 august a 
avut loc la Ambasada Republicii 
Socialiste România la Berlin, o 
conferință de presă cu prilejul 
aniversării zilei naționale a Ro
mâniei.

in Algeria

Conflictul 
nigeriano- 

biafrez

PEKIN. — Cu prilejul zilei 
naționale a României ambasado
rul țării noastre la Pekin, Aurel 
Duma, a oferit marți seara o gală 
de filme de scurt metraj.

Au luat parte Giao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Chineze, Li 
Cian, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Pan Cen-u, șe
ful Direcției relații externe din 
Ministerul Apărării, lucrători din 
aceste ministere, activiști cu 
munci de răspundere ai Comite
tului revoluționar orășenesc Pe
kin, ai Asociației de prietenie 
cu străinătatea, ai comunei popu
lare „Prietenia chino-română",

VARȘOVIA. — în cadrul ma
nifestărilor legate de sărbătorirea 
în Polonia a „Zilelor culturii ro
mânești", radiodifuziunea polo
neză a inițiat o săptămînă consa
crată culturii țării noastre.

PHENIAN. — La Combinatul 
metalurgic Kansen a avut loc o

BUENOS AIRES. — Cu 
lejul sărbătorii naționale a 
publicii Socialiste România, 
rel Jula, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al țării noastre la Buenos 
Aires a oferit o gală de filme, 
urmată de un cocteil pentru ce
tățenii de origine română din 
Argentina.

SANTIAGO DE CHILE. — 
La 19 august, în deschiderea 
săptămînii dedicată noii aniver
sări a Zilei naționale a Româ
niei, Institutul de cultură chilia- 
no-român a organizat o gală de 
filme documentare în sala Albo- 
rada din Santiago. Au participat 
membri ai institutului și repre
zentanți ai Ambasadei române.

Au-

„Marea majoritate a tine
retului american nu spriji
nă nici partidul republican 
nici cel democrat și califi
că politica acestor două 
partide drept ipocrită" — 
a declarat John Rockefel
ler, membru al Adunării le
gislative a statului ameri
can Virginia de Vest. Luînd 
cuvîntul în comisia pentru 
pregătirea platformei parti
dului democrat, John Roc
kefeller s-a pronunțat pen
tru elaborarea unui docu
ment care să cuprindă și o- 
piniile tinerilor americani. 
Tineretul, a spus el, nu este 
reprezentat corespunzător 
nici în comisia de pregăti
re, nici în delegațiile care 
vor participa la Chicago la 
convenția națională a parti
dului. chemată să desemne
ze candidatul Ja preșe
dinție.

ALGER 20. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, transmi
te : Ministrul afacerilor externe 
al României, Comeliu Mănescu, 
își continuă vizita oficială în 
Algeria.

Luni seara, Abdalaziz Boutefli
ka, ministrul afacerilor externe al 
Algeriei a oferit pe terasa restau
rantului St. Georges din Alger, un 
dineu în cinstea oaspetelui ro
mân. Au participat Nicolae 
Șipoș, ambasadorul României la 
Alger, Ștefan Cleja, ambasador 
director în ministerul afacerilor 
externe, Iosif Pop, director în 
ministerul comerțului exterior. 
Din partea algeriană au luat par
te Rabah Bitat, ministru de stat, 
M. Maruzi, ministrul muncii și 
prevederilor sociale, Mouloud Ka- 
cem, consilier la președinția con
siliului revoluției, funcționari su
periori din ministerul afacerilor 
externe algerian și din alte insti
tuții centrale algeriene, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Alger.

Dineul s-a desfășuart într-o 
atmosferă cordială.

Marți dimineața, Comeliu Mă
nescu a depus o coroană de flori 
la mormîntul emirului Abdelka- 
der, erou național al poporului 
Algerian.

In cursul aceleiași dimineți, 
ministrul de externe român a avut 
o întrevedere cu M. Maruzi, 
ministrul muncii și prevederilor 
sociale. Apoi au continuat con
vorbirile cu ministrul afacerilor 
externe al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika. în cursul acestora, a 
fost abordată o largă gamă de 
probleme privind relațiile bilate
rale și situația internațională ac
tuală.

La prînz Comeliu Mănescu a 
fost oaspetele lui Noureddine 
Delleci, ministrul algerian al co
merțului. La dejun a luat de ase
menea parte, și Nicolae Șipoș, 
ambasadorul României la Alger.

SIMBOL AL SOLIDARITĂȚII DINTRE

Corespondentul Agerpres, A- 
drian Ionescu, transmite. Lu
înd cuvîntul la ceremonia re
miterii medicamentelor și

Vizita în Japonia 
a delegației de 

tineri din România
Delegația de tineri din 

România, condusă de Ni
colae Dragoș, redactor șef 
al ziarului „Scinteia tine
retului". care se află în Ja
ponia la invitația „Asocia
ției de schimburi pentru 
tineret", a vizitat orașele 
Ishinomaki și Nihonmatsu. 
Cu prilejul vizitei în aces
te două orașe, precum și in 
localități din împrejurimi, 
grupul de tineri români 
s-a întîlnit cu personalități 
locale ale vieții publice și 
economice, cu tineri japo
nezi de diferite profesii. De 
asemenea, au fost vizitate 
o seamă de întreprinderi 
industriale, gospodării ță
rănești. instituții culturale, 
locuri pitorești și turistice 
din zonele respective. De
legația română a fost în
soțită de primarii celor 
două orașe. Presa locală a 
consemnat în paginile sale 
desfășurarea vizitei, întîl- 
nirile cu tineretul japonez.

în cadrul vizitelor orga
nizate la Tokyo, conducă
torul delegației române, în
soțit de secretarul „Asocia
ției de prietenie Japonia- 
România", a fost primit de 
redactorul șef al ziarului 
„Akahata", organul C.C. al 
Partidului Comunist din 
Japonia. La Tokio au fost 
vizitate, de asemenea, stu
diourile televiziunii japo
neze NHK și redacția zia
rului „Mainichi”.

Conducerea asociației 
gazdă a oferit, jntr-una din 
seri, o masă prietenească 
in cinstea delegației ro
mâne.

Vizita în Japonia a gru
pului de tineri români, în
conjurați cu atenție 
prietenie, continuă.

tranzistoarelor trimise de ti
neretul universitar din țara 
noastră în semn de prietenie 
militantă cu poporul vietna
mez, Nguyen Van Thien, șeful 
reprezentanței F.N.E. la Hanoi, 
a rostit o cuvîntare în care, în 
numele tineretului din Vietna
mul de sud, a adus mulțumiri 
pentru ajutorul acordat de 
studenții din România. Acest 
dar, a spus el, reprezintă o în
curajare pentru lupta noastră 
împotriva agresiunii ameri
cane, luptă pe care sintem ho- 
tăriți s-o ducem pînă la capăt

Inmînînd darurile studenți- 
mii române, ambasadorul Ro
mâniei la Hanoi. Constantin 
Băbeanu, a subliniat că ele 
reprezintă un simbol al soli
darității militante dintre po
poarele și tineretul din cele 
două țări în lupta eroică a po
porului vietnamez pentru in
dependență, suveranitate, pen
tru reunificarea pașnică a ță
rii.

Quito: „Pretext44
pentru pregătirea 

unui complot
Deputatul Manuel Araujo 

Hidalgo a declarat la Quito că 
există un plan al comandanți
lor forțelor armate ecuado- 
riene în ' 
rii unei 
pentru a împiedica prelua
rea puterii de către preșe
dintele ales Maria Velasco 
Ibarra, la 1 septembrie. Ara
ujo, împreună cu deputatul 
Jorge Chiriboga, au cerut mi
nistrului forțelor armate ecua- 
doriene, generalul Ayllon Ta
mayo, să prezinte dovezi asu
pra afirmațiilor sale cu privire 
la apariția unor detașamente 
de partizani în unele zone ale 
țării.

în cercurile politice ecuado- 
riene se consideră ca șefii ar
matei folosesc pretextul „par
tizanilor" pentru a intensifica 
activitățile forțelor armate pe 
întreg teritoriul țării, și a jus
tifica deplasările de trupe din 
ultimele zile.

Potrivit știrilor parvenite 
de la Capetown, studenții 
de la Universitatea din a- 
cest oraș au refuzat să se 
supună ordinului premieru
lui sud-african Vorster de a 
„restabili ordinea- pe teri
toriul orășelului univer
sitar.

Sute de tineri de la Uni
versitatea din Capetown se 
află de cinci zile în clădirea 
administrativă a universi
tății, unde au declarat gre
vă in semn de protest îm
potriva revocării profeso
rului african Archie Ma- 
feje.

Archie Mafeje a fost nu
mit șef la catedra de antro
pologie socială, insă în ur
ma presiunilor exercitate de 
guvernul rasist. Consiliul 
universității a anulat aceas
tă numire înainte ca Mafe
je să poată trece Ia exerci
tarea funcției sale. Cercu
rile oficiale din R-S-A. 
și-au motivat botărirea prin 
faptul că numirea unui a- 
frican în acest post contra
vine politicii guvernamen
tale de „dezvoltare separa
tă-. cu alte cuvinte de apart
heid.

Studenții greviști de la 
Capetown au declarat că nu 
vor părăsi clădirea univer
sității pînă ce Consiliul nu 
va accepta revizuirea cazu
lui Mafeje.

In ciuda amenințărilor 
autorităților, și studenții de 
la celelalte universități din 
R.S.A. au anunțat că sînt 
alături de colegii lor de la 
Capetown. La toate marile 
instituții de învățămînt su
perior au avut loc mitinguri 
în semn de solidaritate cu 
greviștii și au fost adresa
te petiții în care se cere re
primirea lui Archie Mafeje.

OIL SCRISOAREA REPREZENTANTEI

vederea organiză- 
lovituri de stat

NEW YORK 20 (Ager
pres). — Secretariatul Organi
zației Națiunilor Unite a difu
zat ca document oficial al A- 
dunării generale a OJÎ.U. o 
scrisoare a reprezentantului 
permanent a! Republicii Socia
liste România pe lingă Organi
zația Națiunilor Unite adresată 
Președintelui Adunării genera
le, Comeliu Mănescu, în care, 
din indicația guvernului ro
mân. se declară următoarele:

„Guvernul Republicii Socia
liste România consideră nece
sar să-și reafirme poziția bine
cunoscută. potrivit căreia una 
din realitățile istorice apărute 
și statornicite în urma celui 
de-al doilea război mondial 
este existența celor două sta
te germane — Republica De
mocrată Germană și Republi
ca Federală a Germaniei. Re
cunoașterea acestei realități 
este una din premizele abordă
rii raționale și eficiente a pro
blemelor păcii și securității în 
Europa.

Republica Democrată Ger
mană, stat independent și su
veran. se afirmă ea un factor 
activ în relațiile internaționa
le. Guvernul său este singurițl 
în drept să reprezinie Republi
ca Democrată Germană în toa
te domeniile care țin de com
petența unui stat

Prin urmare, afirmația din 
scrisoarea din 17 iunie 1968 a 
reprezentanților Statelor Uni
te ale Americri, Franței și Re
gatului Unit ai Marii Britanii

ți Irlandei de Nord, că „Gu
vernul Republicii Federale a 
Germaniei este singurul gu
vern german ales în mod li
ber și legal și, în consecință, 
el este autorizat să vorbească 
în numele Germaniei 
tate de reprezentant 
porului german în 
internaționale — este 
de temei*.

In timp ce negocierile de la 
Addis Abeba par să intre defi
nitiv în impas, în Nigeria, tru
pele federale continuă să îna
inteze iar drama populației 
biafreze atinge apogeul. „îmi 
părea că prin fața mea alu
necă încet niște fantome, scrie 
trimisul special al agenției 
FRANCE PRESSE, Francois 
Mazure, într-un reportaj con
sacrat situației refugiâților din 
Biafra. Slabi și tăcuți, înfă- 
șurați în zdrențele lor cenușii, 
refugiații din Biafra merg 
desculți fără să se audă nici 
un zgomot. Unde se dpc oare ? 
Nu știe nimeni, nici chiar ei 
înșiși".

Un adevărat torent uman, 
vrednic de plîns, se întinde pe 
aproape 20 de kilometri. Toată 
averea cestor oameni e adu
nată într-o legăturică, pusă pe 
cap. Cei mai mulți sînt bătrîni 
și femei de toate vîrstele. Co
pii; foarte puțini; nu prea mai 
există acum copii în Biafra.

Biafra, în întregime încer
cuită, nu mai măsoară acum 
mai mult de o sută de kilome
tri în lung și în lat iar 
populația ei, dezrădăcinată, a- 
proximativ 4 milioane, care se 
zbate ca peștele aruncat pe 
mal. După informațile unor 
martori oculari mai mult de 
jumătate din cei peste 10 000 
locuitori ai micului orășel 
Ypot Ekpene au murit de foa
me. Morții zăceau pe pămînt 
cu sutele. Imaginea, ca și mi
asmele erau insuportabile. 
Simțeam că nu mai pot să re
zist", citează corespondentul 
agenției FRANCE PRESSE, 
declarația unui ziarist occiden
tal care se afla atunci la fața 
locului.
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Din țările socialiste

R. P. MONGOLĂ. Blocuri moderne construite In Ulan- 
Bator

in R. D. GermanăA

în timpul lucrărilor Seminarului european „Stu
dentul, arta și cultura" am discutat cu MATTHIAS 
TRIER, membru al conducerii Asociației Studenților 
din Republica Democrată Germană.

în cali- 
al po- 
relațiile 

lipsită

Marți a avut loc la Geneva 
la sediul Comitetului Interna
țional al Crucii Roșii o reuniu
ne în cadrul căreia a fost exa
minată punerea în funcțiune a 
unui ..dispozitiv important" 
pentru transportarea de aju
toare spre Nigeria.

FLOTILA DE „FAimil zbură
toare* ÎN SUDUL ARGEȘFINEI?
• RELATĂRILE ZIARULUI ..LA RAZON" • PROIECTELE 

SOCIETĂȚII DE ȘTIINȚE DIN CHILE

IN AJUWL COillITIEI DEMOCRATE
• Critici la adresa politicii americane in Vietnam

• Răspunsul președintelui Johnson
Politica vietnameză a adminis

trației Johnson a fost supusă u- 
nor critici puternice în ședința de 
marți a Comitetului de redacta
re a platformei electorale a par
tidului democrat reunit în pre
zent la Washington.

Senatorul George McGovern, 
candidat la învestitura partidului 
democrat, a cerut, în intervenția 
sa, sa se pună imediat capăt răz
boiului din Vietnam și Statele U- 
nite să procedeze fără întîrzieri

în acest scop, la o încetare a tu
turor bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. McGo
vern a subliniat că Statele Unite 
trebuie să retragă imediat peste 
jumătate din efectivul forțelor 
americane din Vietnam și a criti
cat corupția și incompetența gu
vernului de la Saigon care refuză 
să facă vreun gest ce ar putea 
conduce la pace.

După cum relatează agenția 
U.P.I., cuvîntarea lui McGovern 
a fost aplaudată cu putere de 
membrii comitetului, aplauzele 
continuînd chiar și după inter
venția președintelui acestuia.

In cadrul aceleiași ședințe, se
natorul William Fulbright, pre
ședintele Comisiei pentru aface
rile externe, a declarat, la rîndul 
lui, că Statele Unite trebuie ' să 
pună capăt tuturor bombarda
mentelor aeriene asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam.

Ziarul argentinian 
„La Rezon* c. enun
țat luni seara că o 
flotilă formată 
cinci farfurii 
rătoare a fost 
zută de aproximativ 
100 de persoane In 
sfîrșitul săptămînii 
în trei orașe din su
dul Argentinei. Cele 
cinci „farfurii zbu
rătoare* au fost ob
servate tntii la Co- 
modoro Rivadavia. 
la 1800 km sud de 
Buenos Aires- apoi 
la Rawson și Trelew, 
nu departe de capi
tală. După 
martorilor, 
care se afla 
dantul unui 
aparținînd 
niei „Aerolineas Ar
gentines11 și pasa
gerii avionului, far
furiile zburătoare se 
deplasau cu o viteză 
fantastică' lăsînd în 
urma lor o diră lumi
noasă de culoare al
bastră. La Como- 
doro Rivadavia, tur
nul de control 
al aeroportului a 
încereat intre

din 
zbu- 

vd-

pdrerea 
printre 
comat- 

avion 
compa-

în contact cu ele, 
dar fără nici un re
zultat. La Trelew, 
populația a ieșit în 
stradă pentru a 
privi aceste ciudate 
obiecte zburătoare, 
care se îndreptau 
spre înaltul cerului.

Pe de altă parte 
se anunță ci 
Societatea de științe 
din Chile a luat ho- 
tărirea de a efectua 
o serie de studii în 

_ elaborării 
unui raport privind 

se cu- 
prezent

scopul

tot ceea ce 
noaște în 
asupra „obiectelor 
zburătoare neiden- 
tificate*. O reuniune 
în acest sens va avea 
loc în luna octom
brie. ea fiind consa
crată examinării re
zultatelor cercetări
lor făcute de savanți 
din S.U.A. 
Britanic si

Savanții 
sint preocupați 
prezent de 
primite cu privire la 
unele evenimente 
extrem de ciudate 
petrecute

Marea 
U.R.S.S. 
chilieni 

în 
Știrile

unile de la poalele 
Anzilor, la 100 km 
de Santiago de Chile,

Astfel, Oscar Mu
noz, agent fiscal, a 
declarat la poliție că 
automobilul său s-a 
oprit brusc pe o șo
sea în cursul nopții 
și luminile acestuia 
s-au stins. Motorul 
automobilului a
funcționat din nou 
fără nici o interven
ție din partea lui, $i 
luminile s-au rea
prins după cîteva 
clipe. Două zile mai 
tirziu, motorul unui 
autocamion a încetat 
brusc să funcționeze 
în aceeași regiune, 
fără nici o acțiune 
din partea șoferului. 
Cînd șoferul s-a dat 
jos pentru a vedea 
c~ s-a întîmplat, ma
șina a pornit sin
gură. a ieșit de pe 
șosea și s-a oprit din 
nou. Alți automobi- 
liști s-au plîns la 
poliție de cazuri ase
mănătoare în regiu
nea muntoasă denu- 

La Nariz".

La întrebarea noastră re
feritoare la problemele 
cele mai importante care 
preocupă în prezent tinere
tul studios din R. D. Ger
mană, interlocutorul nostru 
a răspuns :

— In rîndurile întregului 
nostru tineret se manifes
tă un puternic interes pen
tru problemele interne ale 
construcției și dezvoltării 
tării, probleme la a căror 
rezolvare tinerii sînt che
mați să participe in mod 
activ. Acest interes îmbra
că formele cele mai diver
se, începînd cu activitatea 
practică a tinerilor la lo
cul de muncă și sfîrșind cu 
contribuția lor din ce în ce 
mai mare la discutarea și 
soluționarea unor proble
me majore, de interes larg, 
cum ar fi dezvoltarea artei 
și culturii sau reforma în- 
vățămintului superior.

In ceea ce privește stu
dențimea, interesul ei cel 
mai puternic se referă Ia 
reforma învățămîntului su
perior, la care se lucrează de 
aproximativ un an. Țin să 
precizez că această refor
mă nu vizează, în primul 
rînd, structura universită
ții, ci îndeosebi profilul ab
solventului* și anume atît 
din punct de vedere al 
pregătirii profesionale, cît 
și din acela al dezvoltării 
multilaterale a personali
tății sale. Se caută o re
zolvare cît mai fericită a 
problemelor integrării uni
versității în societate, în
sușirii eficiente a științei 
și tehnicii moderne, adîn- 
cirii cunoașterii concepției 
materialiste despre lume, 
avintului cercetării științi
fice din învățămîntul supe
rior. Interesul pentru aces
te probleme este, de fapt, 
interesul pentru viitor al 
tineretului universitar, pre
ocupat de modul cum va 
evolua societatea de miine.

De altfel, asociațiile stu
dențești au înaintat pro
priile lor propuneri cu pri
vire la reforma învățămîn
tului superior, propuneri 
pe care ministerul de re
sort le-a acceptat în esen
ță.

— Dat fiind că ați parti
cipat la un seminar consa
crat relației student-artă- 
cultură, am dori să ne re
latați cîteva aspecte privi
toare Ia activitatea cultura
lă și artistică a tineretului 
universitar din țara dum
neavoastră, la formele și 
obiectivele ei...

— Există în toate institu
tele de învățămînt superior 
ansambluri artistice — co
ruri, orchestre, grupe de 
teatru, de dans etc. — care 
dau spectacole, fiind solici
tate adesea chiar la radio 
și televiziune. Forma car® 
se bucură în prezent de 
cea mai mare popularitate 
este cîntecul, și anume atît 
cîntecul popular, cît și cel 
de mase, șansoneta. muzi
ca ușoară. O parte din a- 
ceste cîntece sînt compuse 
chiar de membrii ansam
blurilor care le prezintă.

O extindere foarte mare 
au luat cluburile de stu- 
denți și tineret, majorita
tea organizate și gospodă
rite de tineri înșiși. Ne 
bucură, de asemenea, ten
dința tot mai manifestă de 
apropiere între tineri, în 
sensul că studenții merg a- 
cum in cluburile tinerilor 
muncitori sau țărani, des- 
fășurind o activitate co
mună cu aceștia. Acordăm 
toată importanța și stimu
lăm aceste activități, de
oarece ele pot contribui e- 
fectiv, practic și concret, 
la întărirea sentimentului 
comunității tuturor tineri
lor noștri.

BAZIL ȘTEFAN

JAPONIA. Miting al populației din Naha (Okinawa) împotriva bazelor americane și a răz
boiului din Vietnam

Președintele Johnson a ținut 
luni seara un discurs în care 
s-a pronunțat împotriva înce
tării complete a bombarda
mentelor americane asupra 
R. D. Vietnam afirmînd că 
„guvernul S.U.A., nu va fi de 
acord niciodată cu luarea de 
hotărîri unilaterale" pentru 
realizarea unei păci în Viet
nam.

Președintele S.U.A., care a 
rostit acest discurs în fața 
foștilor combatanți americani 
în străinătate, a încercat 

■justifice acțiunile 
americane, acuzînd 
Democrată Vietnam 
rește să înceapă 
,.dezescaladare“ a 
și să ia măsuri pentru stabi
lirea păcii.

• LA PANMUNJON a avut 
loc ședința a 276-a a Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea 
la care reprezentantul R.P.D. 
Coreene a protestat împotriva 
actelor provocatoare comise in 
zona demilitarizată de partea 
adversă prin trimiterea în aceas
tă zonă a unor persoane înar
mate și a unor arme și muniții.

Reprezentantul R.P.D. Coree
ne a cerut să fie sancționați se
ver vinovății de comiterea ac
telor de provocare și să fie re
trase imediat armele și muni
țiile introduse în zona demilita
rizată.

CUM TRANSMITE 
TANIVG. Banca 

acordat un împru-

*

șă 
agresive 

Republica 
că nu do- 
o așa-zisă 
războiului

• DUPĂ 
AGENȚIA 
mondială a_ ___
mut de 16 milioane dolari băn
cii de investiții iugoslave, sumă 
ce va fi folosită pentru finan
țarea importurilor de echipa
mente industriale. împrumutul 
este acordat ne o durată de 14 
ani cu o dobîndă anuală de 6,5 
la sută.

Banca mondială a mai acor
dat Iugoslaviei anul trecut un 
împrumut de 10,5 milioane do
lari pentru modernizarea indus
triei.

• MIGUEL ANGELO BURLLI 
RIVAS, candidat la viitoarele a- 
legeri prezidențiale din Venezue
la a fost ținta unui atentat ne
reușit In localitatea Tejeria în 
timpul unui miting electoral. 
Autorul atentatului a putut fi

Comitetului
prins. Poliția a arestat 
multe persoane bănuite de a a- 
vea cunoștință despre planul u- 
nui atentat împotriva acestuia. 
Rivas, care a tost ambasador al 
Veneruelei în Marea Britanie. 
este desemnat candidat al a?a- 
numitului front larg de coaliția 
al partidelor Uniunea republi
cană democratică, Frontul na
țional democratic și Frontul de
mocratic popular.

Conferința mondială

convorbirile
juns la concluzia că aceste con
vorbiri se desfășoară fără vreun 
rezultat vizibil. Mike Mansfield, 
care a prezentat deja președin
telui Johnson un raport asupra 
întrevederilor pe care le-a avut 
în cursul turneului său, a sub
liniat că toate personalitățile o- 
ficiale din șapte țări europene, 
atît din Vest cit și din Est cu 
care a conferit, s-au pronunțat 
pentru încetarea imediată a 
bombardamentelor americane în 
Vietnam.

celor 18 state

a energeticienilor
• LA PALATUL CONGRE

SELOR din Kremlin și-a des
chis lucrările ce» de-a 7-a con
ferința mondială a energeticie
nilor. Participă circa 3 000 de 
delegați și oaspeți din peste 60 
de țări. Din țara noastră a sosit 
o delegație de 8 specialiști în 
acest domeniu condusă de C. 
Vîlciu, adjunct al ministrului 
energiei electrice.

Conferința care va dura cinci 
zile, va examina diferitele as
pecte ale problemei resurselor 
energetice mondiale și folosirii 
lor spre binele omenirii.

• ALȚI 19 PATRIOȚI rhode- 
sieni vor. fi deferiți săptămina 
aceasta înaltei Curți de Justiție 
de la Salisbury, fiind acuzați că 
au posedat arme. In virtutea le
gislației excepționale 
gate de autoritățile 
sînt pasibili de a fi 
la moarte.

promul- 
rasiste, ei 

condamnați

funcționari

• SENATORUL MIKE MANS
FIELD, care s-a reîntors dumi
nică în Statele Unite dlntr-un 
turneu în Europa, a declarat că 
în urma discuțiilor cu delegația 
americană care participă la

• PESTE 5 000 de
publici din diferite state ale In
diei au participat la o demon
strație pe străzile capitalei in
diene spre a atrage atenția de- 
putaților parlamentului și gu
vernului asupra „condițiilor mi
zere de salarizare ale funcțio
narilor publici".

Federația a remis, de aseme
nea, parlamentului o petiție în 
care sînt expuse revendicările 
membrilor săi și a cerut inter
venția directă a organului le
gislativ în vederea satisfacerii 
acestor cereri.

In ședința de marți a Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare, delegatul Uniunii So
vietice, A. Roscin, a prezentat 
textul Declarației guvernului 
R. D. Germane cu privire la de
zarmare. în declarație este defi
nită poziția R.D. Germane față 
de Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare și față de alte 
măsuri de dezarmare. între al
tele, Declarația relevă importan
ța creării unei zone denucleaii- 
zate în Europa centrală, care ar 
include cele două state germa
ne, și sugerează că R.D. Germa
nă și R. F. a Germaniei să spri
jine proiectele unor măsuri de 
dezarmare, în special de dezar
mare nucleară. Delegatul sovie
tic a subliniat, cu prilejul pre
zentării documentului amintit, 
interesul pe care îl manifestă gu
vernul R. D.Germane pentru 
promovarea ideii dezarmării și 
securității internaționale. A. Ros
cin a cerut ca Declarația guver
nului R.D. Germane să fie difu
zată ca document oficial al Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare.
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