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In dezbaterea documentelor congresului al x-lea se manifesta

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
de către ambasadorul Regatului Maroc

Luni, 30 iunie 1969, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Maroc în Repu
blica Socialistă România, Hassan 
Kaghad, care și-a prezentat .scri
sorile de acreditare.

★
Ambasadorul Regatului Maroo

și președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, au rostit 
cuvîntări.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Marocu
lui, Hassan Kaghad.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con-

vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Marocului a fost 
însoțit de Mohamed Bisbis, prim* 
consilier al ambasadei.

(Agerpres)
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FIECARE ORGANIZAȚIE
:cut șase luni de cînd 
t răspunsul Ia che- 
itetelor județene ale 
ova și Teleorman, an
in felul acesta și dv. 
rcuit al întrecerii prin 
rațiile U.T.C. din în- 
intimpină Congresul 
partidului și aniver- 
irii. Unul din obiecti- 
ilo ale angajamentu- 
sporirea preocupări- 

ațiilor U.T.C. pentru 
sciplinei in producție, 
ilizarea tinerilor Ia în- 
cu maximum de res- 
e a obligațiilor profe- 
>sirea integrală a tim- 
icru și exploatarea la 
lacitate a mașinilor și 
in dotare. Care sini 
obținute pînă acum ? 
cepe mai întîi cu cî- 
lițiativele apărute în 
eprinderi din județ. 
Ici“, „Cu microfonul 
>ri", „Nici un tînăr 
îemotivate", sînt doar 
icțiunile inițiate de 

U.T.C. pentru șpri
țului de producție, 
putem cere acestor 

ificări imediate și 
> în conștiința tineri- 
i, în întărirea disci- 
oducție. Roadele lor 
însă să se vadă deja

Convorbire 
cu GHEORGHE SAS, 
prim-secretar dl Comitetului 
județean Maramureș al U.T.C.

și urmărim cu încredere eficiența 
lor- Olimpiadele pe meserii 
au intrat în preocuparea 
multor organizații U.T.C. de 
mai multă vreme. în aceas
tă perioadă le-am imprimat 
o amploare mult mai mare în 
comparație cu alți ani. Olimpiada 
laboranților (Uzina „1 Mai“), a 
lăcătușilor (C.I.L. Sighetul Mar- 
mației), Olimpiada minerilor la

exploatările miniere Săsar, Băiuț 
și Nistru, Olimpiada preparatori
lor la flotația vest-Săsar, la care 
au fost antrenați majoritatea ti
nerilor muncitori, sînt cîteva din 
exemplele care s-au adăugat sau 
le-au amplificat pe cele existente 
deja. în prezent, în tot județul 
se desfășoară Olimpiada șoferilor. 
Concursurile pe meserii de genul 
„Cine știe meserie, cîștigă", de 
asemenea, au cuprins circa 75 la 
sută dintre uteciști: mineri, chi- 
miști, șoferi, zidari, zugravi, dul
gheri și parchetari și-au disputat

V. MOINEAGU
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Nu este pentru prima data cînd construim poduri. Tn urmă 
cu peste trei sferturi de veac, Anghel Saliqny, realizînd peste 
Dunăre întîia punte românească de anvergură, realiza și cea 
mai importantă lucrare europeană de acest gen. După peste 
trei sferturi de veac, reînnoind o tradiție, grupul de șantiere 
pod Dunăre Giurgeni—Vadul Oii, într-un loc în care valurile 
Dunării poartă spre mare, pe umerii lor fluizi, umbrele dante
lăriei metalice de la Cernavodă, repune în drepturi — dacă ne 
întoarcem gîndurile spre Apojodar din Damasc — o meserie 
pe care o putem socoti străveche—

RA LUCRĂRII...

valuată la adevă- 
■ă numai după o 
mtă a planurilor 
a peste 1 000 de 
:îteva zeci de in- 

a doua punte — 
;a rutieră — 
restul țării. Pri- 
jcturile, așa 

ele astăzi, după 
doi ani și jumă- 
augurarea șantie- 
și pot imagina pe 
e va sprijini ta- 
:, piesa finală pe 
nta aici construc- 
ă, într-adevăr, în 
te anvergura lor 
ficultatea execu- 
importantă parte 
ilă împlîntată sub 
care se arcuiesc 

acces, sub oglin- 
î se întretaie na- 
pe și bacuri și 
•ijină macaralele 

...vuare, sub albia miloasă 
i care cresc pilele.
Lungimea globală a podului

între
cum

— ne Informează ing. Constan- ® 
tin Țintea, directorul general 
al grupului de șantiere pod 
Dunăre Giurgeni—Vadul Oii — 
va fi de aproximativ 1,5 km, 
distanță care se va împărți, e- 
chitabil, între viaductele de ac- 
ces și podul propriu-zis. Am- ” 
plasamentul lui a fost dictat de 
rețeaua rutieră existentă, cit și 
de faptul că în această zonă V 
Dunărea își reunește brațele 
între care a cuprins balta Ia- 
lomiței intr-un singur curs de V 
apă, relativ îngust și stabil, 
ceea ce presupune avantaje în 
ceea ce privește volumul lucră- Q 
rilor. Insă, dezavantajele pe 
care le presupune acest ampla
sament sînt cel puțin pe mă- A 
sura avantajelor...“. ”

Aflăm, astfel, treptat, că 
structura terenului pe care l-au 
ales constructorii — o prelun
gire ancestrală a Deltei — este 
reprezentată de un strat alu
vionar care merge uneori pînă

MIHAI PELIN

(Continuare in pag. a V-a)

PRODUCI|EI
Pentru a reliefa mai convingă

tor drumul parcurs, marile po
sibilități de creștere a producții
lor medii și a rentabilității, la 
adunarea comuniștilor și lucră
torilor din fermele întreprinderii 
agricole de stat Iași, unul dintre 
vorbitori a apelat la cifre. Anul 
trecut, după numai 21 de luni 
de activitate în noile condiții de 
lucru asigurate prin aplicarea 
Hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie 1967 cu privire la îm
bunătățirea conducerii, planifi
cării și organizării agriculturii 
de stat, s-au obținut, aici, pro
ducții medii ce întreceau cu mult 
realizările perioadei anterioare, 
dotațiile din fondurile statului 
au fost complet eliminate, volu
mul beneficiilor realizate soco-

tindu-se în milioane lei, iar pen
tru acest an sînt preconizate suc
cese cu mult mai însemnate. De 
la aceste aprecieri a pornit dez
baterea, de către adunare, a Te
zelor și proiectului de Directive 
pentru cel de al X-lea Congres 
al P.C.R. Pentru că ele exprimă 
saltul cantitativ și calitativ ce 
trebuie să-l realizeze — asemă
nător întregii economii a țării — 
agricultura de stat.

— Tuturor, ne sînt bine cu
noscute rezultatele obținute în 
agricultura de stat pe baza ’inii
lor directoare date de Congresul 
al IX-lea al P.C.R-, sublinia in-

TUDOR BÄRAN

(Continuare în pag. a V-a)

RELAȚIA CULTURA

NOSTRU^ :
Prof. univ. TUDOR BUGNARIU,

membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România

— Ce loc acordă marxismul 
gindirii in mănunchiul de valori 
care definesc personalitatea T 
Dar acțiunii ?

T. B.: Gîndirea este facultatea 
prin care omul se situează în 
orizontul umanului. Fără gîn- 
dire sau cu o gîndire stereoti- 
pizată omul se înstrăinează de 
propria sa esență. In concepția 
lui Marx, gîndirea și acțiunea se 
presupun reciproc. Gîndirea că
lăuzește practica, dar pentru a- 
ceasta ea trebuie să-și mențină 
în permanență facultatea pro
iectată. Pe de altă parte, așa 
cum arăta Marx, omul dovedeș- 

W te adevărul în practică. In spi
ritul deschis al concepției mar
xiste, în raportul obiect-subiect

se pleacă de la un om apt nu 
numai să se adapteze Ia reali
tate, ci să-și adapteze realitatea 
creînd-o și recreînd-o prin prac
tică.

— Idealul personalității este 
rezervat unei minorități ?

T.B.: Firește, nu tuturor oa
menilor 11 se poate recunoaște 
sau aplica atributul de persona
litate, dar aceasta nu în sensul 
teoriei „elitelor“ preconizate de 
unii gînditori ncmarxiști. In so
cietățile împărțite în clase exis
tă un temei rațional pentru o 
astfel de concepție : despărțirea 
muncii intelectuale de munca fi
zică și opunerea ei, a creat a- 
colo condiții obiective pentru 
formarea . unor elite culturale,

LÇ’-!.

• CRITICA LITERARA- 
FACTOR CATALIZATOR 
AL CLIMATULUI CREA
TOR CONTEMPORAN

R. P. Chineze
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau- 
rer, a primit luni la amiază 
în vizită protocolară de prezen
tare pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re-

publicii Populare Chineze la 
București, Cian Hai-fun.

La primire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, a luat 
parte Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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Către sute de localități de pe 
întreg cuprinsul țării afluiesc 
în aceste zile coloane ale muncii 
și entuziasmului tineresc — 
brigăzile studențești de muncă 
patriotică. După cei aproape 
9 500 de studenți porniți către 
locul de muncă duminică, ur
mați, ieri, de alți cîteva mii, 
astăzi, în acest torid 1 iulie, 
noi eșaloane parcurg în tre
nuri, cu autocamioanele între
prinderilor agricQle drumul 
spre taberele de muncă patrio
tică, ori se pregătesc să-i ur
meze în următoarele zile cu 
destinații reunite sub același 
flamuri ale hărniciei. Treptat, 
21000 de tineri pornesc pe 
drumurile holdelor în pîrg. 
spre livezi și grădini, pe șan
tiere — pretutindeni acolo 
unde rîvna brațelor studen
țești este utilă, dorită, aștepta
tă pentru afirmări plenare în 
ampla întrecere ale cărei rit
muri însuflețitoare angajează 
întregul popor într-un vibrant 
omagiu adus marilor eveni
mente sărbătorești ale acestui 
an — al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și 
a 25-a aniversare a eliberării 
patriei.

O difuzie gigantică de ener
gie, de elan și dorință de lu
cru, de neistovită curiozitate 
față de tot ceea ce, ne ogoare 
și șantiere. înseamnă perseve
rență, strădanie în folosul vie
ții de fiecare zi a oamenilor, 
pentru propășirea de azi și de 
mîine a țării atinge, prin pre
zența studenților un larg teri
toriu, sute de localități... 8 500 
băieți sînt angajați astfel în 
campania de recoltare a păioa- 
selor, la diverse lucrări sezo
niere pentru întreținerea cul
turilor de porumb... în livezi 
și grădini, la culesul caiselor, 
piersicelor, legumelor, zarzava
turilor — aproape 6 000 de stu 
dente... La acțiunea de „îm- 
blînzire“ a apelor, pe șantiere 
le naționale de irigații — 
Poarta Albă și Castelu, în Do
brogea, Ștefan cel Mare, 
Mărculești și Dragalina, în

ION TRONAC

(Continuare în pag. a Il-a)

Șantierul pod-Dunăre din 
punctul Giurgeni — Va
dul Oii. Brațele harnice 
ale oamenilor ridică în a- 
cest loc unul dintre cele 
mai mari poduri, creînd 
astfel puntea rutieră între 
Dobrogea și restul țării

Foto: AGERPRES

STUDENTI!

lncepînd de ieri, aproape 150 de studenți de la Universitatea 
și Politehnica din București, lucrează pe șantierul Pantelimon, 
„colegi“ de vacanță cu elevi ai Liceului nr. 21, întru devenirea 
lacului ce va fi curînd unul dintre cele mai pitorești locuri de 

agrement ale Capitalei
Foto: O. PLEC AN

Substanțiale

teoretice
(Prin telefon, de la trimisul 

nostru, SEBASTIAN COSTIN).

aO sistematizare riguroasă 
problemelor puse în discuție în 
ultimele două zile ale simpo
zionului „ Tineretul și teatrul“ 
este o întreprindere anevoioasă. 
Aria lor a fost de o amplitudi-

- PERSONALITATE

Nevoia

filo z o f i e (ii)
opuse maselor. Socialismul des
chide cîmp liber afirmării oa
menilor ca personalități creatoa
re intr-un domeniu sau altul al 
culturii materiale și spirituale, 
înlăturînd barierele care împie
dicau ascensiunea maselor spre 
cultură. Principial, așadar, afir
marea individului ca persona
litate este rezervată unei mino
rități numai în societățile în care 
domnește exploatarea și oprima
rea. Aceasta, firește, nu înseam
nă că din rîndul maselor, nu se 
ridică personalități, tot așa cum 
nu înseamnă că toți membrii

minorității organizate sînt tot
odată și personalități.

— Cum definiți, așadar, țelul 
etic al socialismului privind per
sonalitatea în relația individu
lui cu colectivitatea ?

T.B.: Socialismul înlătură
principalele izvoare ale opoziți
ei dintre individ și societate : 
acest proces se înfăptuiește trep
tat, pe măsura dezvoltării orin- 
duirii socialiste, a dezvoltării 
premiselor economice, politice 
și culturale ale acesteia și a pro
movării conștiente de către forța 
politică înaintată a unor relații 
sociale tot mai umanizate. Pro
cesul formării premiselor pentru

dezvoltarea personalității presu
pune participarea conștientă, ac
tivă și creatoare a unui număr 
tot mai mare de indivizi la cre
area de noi valori. In socialism 
relația dintre individ și societa
te tinde să se realizeze potrivit 
cunoscutei formule a întemeie
torilor marxismului : dezvolta
rea societății depinde de aceea 
a oamenilor, după cum dezvol
tarea fiecărui om depinde de 
aceea a societății.

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a TV-a)

ne excepțională, în consonanță 
cu mulțimea implicațiilor temei, 
iar sondajele s-au exercitat la 
acel nivel de profunzime de 
unde încep cele mai temeinice 
reconsiderări.

Teatrul pentru copii s-a con
stituit ca o problemă oarecum 
independentă în contextul co
municărilor și al discuțiilor, 
ceea ce a justificat propune
rea criticului Valentin Silves
tru ca, la viitoarea ediție, aces
tei zone specifice să i se de
dice o secțiune separată a festi
valului și a seminarului. Dra
maturgul Alecu Popovici a e- 
xaminat specificul estetic al 
pieselor pentru copii, iar regi
zorul Ion Cojar pe acela al 
spectacologiei. Numeroase ob
servații și propuneri au fost 
dedicate necesității și modali
tăților apropierii de teatru a 
spectatorilor-copii. Valentin Sil
vestru a adus în discuție întîr- 
zierile manifestate în școala 
noastră privind introducerea 
teatrului în programe și ma
nuale, precum și superficialita
tea structurii teatrului de ama
tori al copiilor. Regizorul N. 
Al. Toscani și cercetătoarea Flo- 
rica Buzinschi au subliniat res
ponsabilitatea familiei în edu
cația teatrală a copiilor, iaz 
prof. Marin Teodorescu, de & 
Consiliul Național al Pionier; _ 
lor, pe aceea a organizații)^ 
de pionieri și a teatrelor însgșî. 
Propuneri demne de atențife a' 
formulat Ion Cojar în jjnsul 
asigurării continuității tinerilor 
spectatori între teatrul je pă
puși și teatrul „adult“, îr, sensul 
dezvoltării cercetărilor teoreti
ce în acest domeniu. In dome
niul teatrului pentru tineret s-a 
început prin a se pune țn dis
cuție însăși noțiunea. Ijnii au 
fost de părere că, teoretic, a- 
ceasta nu se suține, delimita

(Continuare în pag. a. 11-a) J
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Poporul român are un adîno 
sentiment al istoriei. Dragostea 
pentru patria sa, el știe să o 
orienteze plural : atît pentru 
prezentul, cit și pentru trecu
tul și viitorul acesteia. Dintre 
toate înaltele cristalizări ale vi
brației profunde față de des
tinele dintotdeauna ale țării, se 
detașează, în întreg secolul al 
19-lea, jertfa sublimă a mare
lui democrat-revoluționar Ni- 
colae BSlcescu. Acum, la 150 
de ani de la naștere, figura 
pură, neverosimil de vie a lui 
Nicolae -'Bălcescu, stăruie prin
tre noi, .tinerii României socia
liste, nuțca o amintire, ci ca o 
prezență exemplară. Căci, des
pre Bălcescu nu se poate vorbi 
la trecut. In afară de ceea ce 
a fost, el rămîne ilustrarea su- 
-"’•lativâ a contopirii ființei u-

■ cu viața Cetății. Din a- 
motiv, inițiativa Comitetu- 
idețean- pentru cultură și 
Vîlcea de a organiza un 
urs și festival de poezie 
itică „Nicolae Bălcescu", în

teta. Sau omagiau, cu pietate, a- 
cea conștiință de foc destrăma
tă prematur, pentru viață, în 
confruntarea demnă, necruță
toare, cu adversitățile Istoriei 
timpului, dar recompusă ple
nar, acum, de la înălțimea isto
riei contemporane a libertății, 
care-și cinstește cum se cuvine 
eroii. Și dacă nivelul general al 
poeziilor originale prezentate, 
artistic vorbind, n-a fost chiar 
atît de ridicat, merită să fie 
subliniată, totuși, ardența deo
sebită a sentimentelor care le-au 
generat. Evident, am ascultat șl 
autori care au depășit sensibil 
această medie valorică, expri
mată elocvent prin poemul de
dicat constructorilor Hidrocen
tralei de pe Lotru de Al. Flo
rin Țene (Drăgășani). Printre a- 
ceștia, trebuie amintit, în pri
mul rînd, Doru Moțoc din Rîm- 
nicu-Vîlcea, poet autentic, la 
care vocația se împletește în 
mod fericit cu meșteșugul. El 
are un real sentiment al isto
riei și — ceea ce e mai impor-

profund patriotică îșl găsește o 
excelentă racordare la versul 
modern. în poezia „Bălcescu", 
spre exemplu, autorul a ope
rat cu siguranță transferul de 
la exprimat la expresiv.

Juriul concursului de inter
pretare a poeziei patriotice a 
beneficiat, printre altele, de pre
zența artistei Elena Sereda do 
la Teatrul Național din Bucu
rești, a Beatricei Moscu, a acto
rilor Dem. Niculescu și Valeriu 
Buciu de la Teatrul „Al. Da- 
villa" din Pitești. El a acordat 
premiul I lui Aurel Ciobănescu 
pentru interpretarea poeziilor 
„Pașa Hassan" de G. Coșbuc și 
„Inscripție pe o piatră dacică" 
de Doru Moțoc, premiul al
II- lea lui Doru Moțoc pentru 
propria poezie „Patrie" și pen
tru „Odă pămîntului natal" de 
Octav Pîrvulescu, premiul al
III- lea Marianei Voinescu pen
tru „Cu tot ce am" de A. E. Ba- 
consky și „Inscripție pe o pia
tră dacică" de Doru Moțoc. 
Pentru activitate laborioasă și

» „PRELEGERE" 
INAUGURALĂ

Festival de poezie
• ■ • - —patriotica la Băleești

comuna care .poartă numele ma
relui vizionar, mi se pare ex
trem 'de semnificativă.

Desfășurat pe parcursul a 
două zile, între 28—29 iunie, 
festivalul a cuprins mal multe 
manifestări. Evident, atenția ge
nerală s-a îndreptat mai întîi 
asupra concursului de creație și 
de interpretare'' a poeziei pa
triotice. Fiecare concurent a 
prezentat una sau mai multe 
producții proprii și a interpre
tat o poezie de rezonanță pa
triotică. dintr-un poet mai cu
noscut. Pentru juriul concursu
lui de creație originală, format 
din scriitorul Nicolae Velea, 
Beatrice Moscu de la Casa cen
trală a creației populare, Ni
colae Baltag, Ion Lazăr și Mir- 
cea Crișan, a fost evidentă op
țiunea tinerilor poeți pentru rit
murile grave, solemne, cu o a- 
dresă pnecisă la contemporanei
tate, fărtă a fi evitată nici un 
moment tradiția. în mod firesc, 

debrau patria, 
ea țării noi și 
ei de a contri- 
de aur al aces-

tant aici — un sentiment trans
figurat artistic. De la „Inscrip
ția pe o piatră dacică" ptnă la 
„Patrie" și „Portret", versul În
chide o tensiune puternică spre 
„împlinirile" actuale ale desti
nelor urmașilor de azi ai le
gendarului Manole de la Ar
geș. Premiul I pe care juriul l-a 
acordat lui Doru Moțoc obligă, 
desigur, pe tînărul laureat la o 
și mai severă autocenzură a ce
lor cîtorva facilități care-i mai 
scapă, uneori, de sub condei. Ea 
Traian D. Lungu (premiul al
II- lea), ritmul energic, avtntat, 
lasă, cîteodată locul unei nostal
gii lirice fertile, unui calm bine 
marcat de tonul ușor simbolist 
din „Schimbul de noapte". Doi
na Pișcoveanu (premiul al
III- lea) a reușit să surprindă, 
în versuri emoționante, trecerea 
Bălcescului din moarte în nemu
rire : „Oprește-ți, moarte, coasa 
nemiloasă / din fața nemuririi 
tîrziu recunoscută I". O bucurie 
deosebită mi-a provocat-o Du
mitru Velea, laureatul premiu
lui special al Comitetului jude
țean U.T.C.,

îndelungată ca poet declamator, 
Casa județeană a creației popu
lare Vîlcea a acordat un pre
miu special profesorului pensio
nar Gheorghe Bobei pentru poe
ziile proprii „Rapsodie vîlcea- 
nă", „Țara mea" și „Lui Băl
cescu“.

în decorul natural plin de pi
toresc și legendă din jurul Ca
sei memoriale „Nicolae Băl
cescu“ a avut Ioc, apoi, un sim
pozion de comunicări științifice 
închinate marelui patriot, de 
profesorii universitari Valeriu 
Streinu șl Radu Giobanu, după 
care a urmat un bun spectacol 
în aer liber al Teatrului de stat 
„Al. Davilla" din Pitești cu dra
ma „Bălcescu" de Camil Petres- 
cu. Spectacolul a constituit un 
succes în ansamblu și un mare 
succes pentru Sorin Gheorghiu, 
interpretul rolului principal.

Festivitățile s-au încheiat cu 
o frumoasă serbare cîmpeneas- 
că, care a întregit în mod ar
monios Itinerariul artistic al a- 
cestor zile de neuitat

Printre evenimentele debu
tului vacanței studențești — e- 
dițla ’69, practica în producție 
ocupă un loc deosebit de im
portant. în uzine, pe șantiere, 
în întreprinderi economice mii 
de studenți — care au îmbră
cat, pentru cîteva săptămîni, 
salopetele — parcurg acum o 
etapă nouă a procesului de în- 
vățămînt: verificarea „la fața 
locului“, în producție, a cunoș
tințelor însușite la cursuri și 
seminarii.

30 iunie, ora 7 dimineața. La 
Uzinele „23 August“ din Capi
tală, 585 de studenți ai institu
telor politehnice din Bucu
rești, Iași, Timișoara și Galați 
și-au ocupat locurile în „amfi
teatrele“ secțiilor productive. 
Prelegerea inaugurală a urmă
rit, în fiecare secție, o amplă 
prezentare a locurilor de mun
că, a fluxului tehnologic, a uti
lajului. Practica efectivă va 
însemna, de fapt, ( un examen 
al capacității gîndirii ingine
rești a studenților, care vor 
avea de rezolvat probleme 
reale ale procesului de pro
ducție.

în zilele următoare vom re
veni cu amănunte privind cele 
mai semnificative aspecte ale 
practicii în producție, eficiența 
acesteia.

FLĂCĂRILE HUNEDOAREI
La începutul acestui an colecti

vul laminorului bloomlng 1300 
mm. s-a angajat ca pîna la în
ceperea lucrărilor celui de al 
X-lea Congres al partidului să 
lamineze peste plan 10 000 tone 
oțel. Pînă la data de 26 iunie 
s-au realizat suplimentar 8 500 
tone. Muncitorii, inginerii și teh
nicienii din această secție Închi
nă succesul lor șl aniversării 
unul an de la darea In producție 
a modemului laminor hunedo-

ION MACOVEI
FESTIVALUL CĂLUȘARILOR
Din inițiativa comitetului ju

dețean U.T.C. și a Comitetului 
județean pentru cultură și artă
— la Slatina, județul Olt — a 
avut loc de curind primul

A. V.

• CONFRUNTARE

la care viziunea NICOLAE BALTAG

La Fabrica de confecții din 
Oradea s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică concursul interju- 
dețean al cîștigătorilor Olimpi
adei croitorilor din trei județe 
— Satu Mare, Bihor și Cluj —■ 
(la etapele premergătoare au 
participat circa 2 000 de tineri). 
Concursul a constat din proba 
practică și teoretică. Pe pri
mele trei locuri s-au clasat 
Buza Mari de la Fabrica de 
confecții — Oradea, Toth Ale
xandru și Lemnaru Dumitru 
de la „Mondiala“ — Satu Mare. 
In viitor se preconizează orga
nizarea unor întreceri similare 
Ia care să participe și tineri 
din județul Timiș pentru ra
mura confecțiilor de încălță
minte și pentru muncitorii din 
industria metalurgică în mese
riile de strungari, lăcătuși.

LERINȚ GHEORGHE

DIN POȘTA DE IERI
festival al Călușului românesc 
la care au fost Invitați pârtiei- 
panțl din mai multe județe. Din 
județul Olt au participat peste 
220 de călușari tineri și vîrst- 
nicl. N-a lipsit renumitul căluș 
de fete de la Leleasca. Au par
ticipat, de asemenea, formații 
călușărești din județele Dolj, 
Argeș, Teleorman, Vîlcea, Ilfov 
și altele.

zilei de 23 August — concursul 
„Orizont Cralovean ’69“. Elevi, 
studenți, muncitori răspund Ia 20 
de întrebări din formular privind 
transformările economice, cultu
rale, artistice din viața Cralovei. 
12 premii îșl așteaptă cîștlgătorll.

TRAIAN ROȘIANU
PRONOFILM

nou concurs Inițiat de Co-
GH. MAZILU

CRAIOVEAN ’69"
Comitetului pentru 
rtă al municipiului

„ORIZONT
Sub egida 

cultură șl artă __ ___________
Cralova se desfășoară — In cin
stea Congresului partidului șl a

Un___ ______ ..... .
mltetul județean Vîlcea al U.T.C. 
șl Oficiul cinematografic Jude
țean este Intitulat sugestiv „Pa
gini de Istorie națională oglindi
te de cinematografia romaneas
că". S-au editat 100 000 de buleti
ne cuprlnzlnd 16 întrebări pe 
tema respectivă. Premiile sînt 
tentante : televizor, frigider, apa-

Substanțiale intervenții teoretice
(Urmare din pag. I)

de vîrstă ale spectatorilor 
fiind artifi

ciale. Alții au considerat că, 
totuși, universul de idei și de 
sensibilitate al tinerilor pre
zintă o reflectare specifică. Con
troversa s-a oprit aici, și unii 
și ceilalți fiind de acord _ în 
privința marii puteri formative 
a teatrului, a eficienței sale e- 
ducative multilaterale. Așa 
cum observa criticul Andrei 
Băleanu, teatrul este una din
tre formele cele mai active de 
stimulare a participării colec
tivității la rezolvarea marilor 
probleme ale societății contem
porane. Aceasta îl obligă, în 
consecință, să abordeze des
chis tocmai aceste probleme, 
conform esteticii unui „nou ro
mantism", care semnifică, de 
fapt, deschiderea amplă către 
orizonturile politice ale contem
poraneității. Pasionanta pledoa
rie pentru teatrul politic, for
mulată de tînărul. regizor An
drei Șerban, opinia emisă de dr. 
H. Wald potrivit căreia „tea
trul trebuie să lupte împotri
va nemulțumirilor și obstacole
lor din drumul omenirii spre 
fericire", ca și aceea a conf. 
univ. dr. Andrei Strihan, după 
care „calea recîștigării publi
cului este întoarcerea de la 
tendința spre autonomie este
tizantă. la adevăr, la destinul 
politic al teatrului", au comple
tat și nuanțat această idee.

O asemenea optică corespun
de mutațiilor de structură pro
duse în mișcarea teatrală con
temporană, a cărei trăsătură 
fundamentală este, așa cum 
spunea criticul Traian Șelma- 
ru, capacitatea de comunicare 
cu publicul tînăr. Prezența atît 
a teatrului, cît și a tineretului,

rile .
(exceptînd copiii)

în toate marile confruntări re
voluționare ale epocii noastre, 
a deschis relației dintre ele, o 
perspectivă nouă. „Ipostaza for
mativă a teatrului a devenit 
marca sa definitorie" (criticul 
Mihai Nadin) ; „Teatrul revo
luționează societatea, scoate o- 
mul din starea de fals echili
bru și de compromis" (cercetă
torul H. Culea). In același timp, 
după cum arăta pe bună drep
tate Valentin Silvestru, orice 
discuție pe această temă tre
buie să se situeze în interiorul 
teatrului, fără a-1 subordona 
necesităților pedagogiei, con
fundarea artei cu societatea 
este un proces de substanță, 
care se petrece în nucleul viu 
al conștiinței omenești. In a- 
ceastă privință, criticul Horia 
Deleanu făcea distincția între 
ppblicul-obiect și publicul-su- 
biect al spectacolului, între ati
tudinea contemplativă și cea de 
participare directă, conchiztnd 
că numai echilibrarea lor armo
nioasă poate pune în valoare 
capacitatea de influență a tea
trului și că „doar respectîndu-1 
și cultivîndu-1 pe spectatorul 
tînăr, respectăm și cultivăm 
teatrul".

Mulți dintre vorbitori s-au 
referit pe larg la căile concrete 
prin care se realizează apropie
rea tineretului de actul teatral, 
care, așa cum afirma conf. 
univ. Virgil Brădățeanu, îi

transmite valorile estetice 
morale de care el are nevoie 
chip structural. S-au prezentat 
numeroase fapte (printre altele, 
o nouă anchetă sociologică în
treprinsă de cercetătorul Con
stantin Schiflrneț), s-au formu
lat critici îndreptățite la adresa 
lipsei de preocupare a unor fo
ruri culturale în această direc
ție și, mal ales, s-au emis nu
meroase și substanțiale sugestii.

Ba ora cînd transmit s-a în
cheiat penultimul spectacol al 
Festivalului, feeria „Un prinț 
fără pereche" de Bănădăk Elăk, 
prezentat de Teatrul Maghiar 
din Timișoara, un spectacol în 
culori vil și atrăgătoare, reali
zat cu o matură știință a cap
tării atenției spectatorului-co- 
pil. Dlseară (n.n — ieri seară), 
expresiva montare a tînărului 
regizor Andrei Șerban cu „O- 
mul cel bun din Sîciuan“ (Tea
trul Tineretului din Piatra 
Neamț), văzută și recenzată elo
gios de noi la premieră, va în
cheia prima ediție a Festivalu
lui spectacolelor de teatru pen
tru tineret și copii, care a con
stituit un remarcabil succes al 
mișcării și al gîndirli noastre 
teatrale. întrucît la această oră 
atribuirea premiilor nu este 
încă definitivată, sînt nevoit să 
cer încă o zi de răgaz nerăb
dării probabile a cititorilor.

21000 BRIGADIERI STUDENTI !
(Urmare din pag. I)

și în

r*t de radio, magnetofon etc. In 
total 7 premii pentru cel care se 
vor dovedi cel mal buni.dovedi cel mal buni.

COSTEA MARINOIU
STUDIOU 

DE MUZICA UȘOARA
La Deva din inițiativa comite

tului municipal U.T.C. a luat fiin
ță un ansamblu artistic al tine
retului : „Studioul de muzică u- 
șoară". Acest ansamblu va debu
ta cu spectacolul muzical în două 
părți de N. Lavlnlu „Concert de... 
13 mm.“. în acest fel se va afir
ma orchestra ritmică „Star" șl 
soliștii vocali Ileana Nlca, D. 
Cllta, M. Glodeanu, T. Popa, I. 
Teodoreanu șl M. Bogarlu.

De asemenea se pregătește 
spectacolul „Fetele din Hunedoa 
ra" unde îșl vor da concursul 40 
de fete din lnstltuțUle »1 între- 
prinderile municipiului.

M. VLAD

MILIONARII
I-am numit astfel pe tinerii 

piteștenl pentru că în întrecerea 
desfășurata în acest an pe șan
tierele muncii patriotice au realt- 
zat la lucrările nefinanțate trei 
milioane lei șl 215 000 lei la cele 
finanțate. In timpul liber tinerii 
au colectat peste 1 300 tone de 
metale vechi, au plantat 7 000 de 
arbori ornamentau, au amenajat 
și întreținut 300 000 m.p. spații 
verzi etc.

F. TISTUL,RASA

R- De *“ MeiUM „Orașul de 
Pe TIrnave» ALBU NICOLAE ne 
8c_î!8.,.că ,n «"tind Îșl va începe 
activitatea „Clubul tineretului". 
La lucrările de renovare și ame
najare a fostei clădiri a telefoa
nelor, unde se află sedlnl clubu
lui. au luat parte numeroși tineri. 
Termlnlnd șl finisarea el partici
pă acum ta înfrumusețarea ora
șului.

ȘTIINȚIFIC

:ț.

APROAPE 5 MINUTE
CU.„ .TENORUL

ION
FĂLCULETE

PRIMA IMAGINE
DIN ALBUMUL MUNCII PATRIOTICE

:ă, cu vocea sa de 
splnto, admirabil 
>genă pe toată in- 
m și datorită stă- 
a mijloacelor de 

ranlerei de a cin
ice", Ion Fălculete 
mică impresie au- 
8 acestea l-a apă- 
are interpretează 
le napolitane.
ă aveți preferințe 
ntă...
In repertoriul ma- 
il tuturor ttmpuri- 
russo, Pertile, Lan- 
vedețl in exclusl- 
canzonetta napo- 

1 de o mare popu- 
dus-o de fiecare 
>rlul meu de con- 
• operă — gen pe 

totuși șl pentru 
esc în speranța că. 
apropiat, voi reuși 
trei scene lirice.

— Bănuiesc deci că atl debutat 
în operă...

— După absolvirea Conservato
rului (unde am avut profesori da 
prestigiu ca Dinu Bădescu, Petre 
Ștefănescu-Goangă, Ion Chlrescu). 
am debutat pe scena Teatrului 
muzical din Brașov, în 1959, în 
rolul Iul Alfredo din „Travlata" 
In 1962 am Interpretat pe scena 
Teatrului din Galați, rolul lui 
Manrico din „Trubadurul". Ulte
rior galena personajelor Incluse 
în repertoriu s-a completat cu ro
lurile Rodolfo („Boema"), Pinker- 
ton („Madame Butterfly"). Cava- 
radossi („Tosca"), Don Jose („Car
men"), Turidii („Cavaleria rusti
cană“)... plus cele peste 60 de can- 
zonette pe care le-am pregătit în 
vederea unor recitaluri, înregis
trări sau emisiuni la Radio șl 
Televiziune.

— Care sînt dorințele dumnea
voastră legate de activitatea artis
tică viitoare 7

— Să realizez un Othello Impus 
de partitura verdlană — rol pe 
care II studiez în prezent. Să ob
țin noi succese pe tărlm artistic 
șl în același timp, pe tărlm di
dactic, să continui nobila misiu
ne de a sădi dragostea pentiu 
muzică șl de a contribui la edu
cația estetică a tineretului, în
cepută la Liceul „Dlmitrie Can- 
temlr" șl continuată 1a Liceul 
„Spiru Haret", școli de care mă 
leagă frumoase amintiri șl satis
facții.

— In acest sezon 7
— In afară de „Othello", un 

„Trubadur" pentru Teatrul Mu
zical din Galați, noi înregistrări 
la Radio pentru viitoarea stagiu
ne, un recital de canzonette la 
Televiziune șl apoi unul la Berlin, 
programat încă din luna fe
bruarie.

OCT. URSULESCU

unie s-a desfășurat 
ediție a Festivalu- 

ușoară românească 
JR, inițiat și orga- 
mitetul municipal 
.C. Duminică, Sala 
Brăila s-a dovedit 

pentru tinerii care 
e la festivitatea de 
spectacolul susținut 
rele trofeu al Festi- 
de aur“ a fost cu- 

Dnel Dumitrache ; 
•nt“ a fost cucerită 
ne, Iar „Lotca de 
lca Stoianov. „Pre- 
a fost acordat lui 

îhis ; Premiul de 
lordat de ziarul ju- 
te“ a fost decernat

Durbacă, Premiul 
micipal sindical — 

... Premiul Casei de 
ii Marian, Premiul 
ului ■— Eugen Ber- 
a aparținut condu- 
i). Mențiunea spe- 
1 a fost acordată Iul 
celelalte mențiuni : 

Harleta Gîineț, Cor- 
îlu.
toarte mult muzica, 
în ziua deschiderii 

nfira Elena Durban- 
șl a Festivalului re

publican al pionierilor și școlari
lor — atît muzica ușoară, cît șl 
muzica populară. Sînt emoționa
tă, mîine susțin ultima probă pen
tru examenul de admitere la 
Institutul pedagogic. Vreau să de
vin profesoară de muzică“. „Nu 
doresc să-mi fac din muzica ușoa
ră o carieră, — ne spunea Marieta 
Gîrneț, — iubesc în egală măsură 
literatura. Mă bucur că toate por
țile îmi sînt deschise. îmi place 
succesul, dar numai succesul ob
ținut prin muncă“.

„Festivalul, ale cărei pregătiri 
au început din aprilie și la care 
s-au înscris 175 de tineri soliști, s-a 
născut din dorința exprimată de 
miile de tineri ai orașului nostru 
— ne spune Constantin N. Con
stantin, secretarul comitetului 
municipal U.T.C. Prin frumusețea 
melodiilor românești prezentate, 
prin disciplina șl ținuta modernă 
dar decentă a participanților cre
dem că am dat o replică șl tendin
țelor de cosmopolitism prezente 
la unii tineri“.

Apreciind larga popularitate de 
care s-a bucurat festivalul, exce
lentele condiții de organizare, sîn- 
tem siguri că Lotcile muzicii u- 
șoare vor deveni o tradiție anuală 
a tinerilor din orașul Brăila.

V. VĂDUVĂ

Cercetătorii japonezi stu- 
diază posibilitatea înlocuirii 
cărbunelui cocsificabil cu e- 
nergie atomică, arată, în- 
tr-un recent articol revista 
„Science News". Potrivit 
calculelor lor, pentru o pro
ducție de o sută de milioa
ne de tone de oțel pe an, este 
nevoie de 60 de milioane 
de tone de cărbune cocsifi
cabil, dar în țară nu se pot 
obține deeît 10 milioane de 
tone anual.

Oamenii de știință japo
nezi proiectează de aceea 
construcția unu! reactor a- 
tomic care va fi folosit la 
elaborarea oțelului. El 
fi răcit ctț heliu gazos 
folosi drept combustibil 
niul sau tortul.

Heliul gazos, încălzit 
temperatura de 1000 de 
de, poate să reducă 2,___
minereul de fier. Apoi, el va 
fi folosit pentru acționarea 
turbinelor cu gaze care vor 
produce energie electrică. 
După ce temperatura lui va 
scădea la 300 de grade, he
liul va fi folosit la desali
nizarea apei de mare. în 
sfîrșit, căldura rămasă va fi 
utilizată la încălzirea locuin
țelor.

PROGRESUL TEHNOLO
GIEI MODERNE, era explo-

și amenajări în complexele 
sociale universitare ori în 
localurile facultăților, ca și 
la împăduriri, întreținerea 
monumentelor, Ia săpături 
arheologice.

Profund generoasă, vasta 
acțiune a muncii patriotice 
îi angajează intim, plenar 
pe brigadierii studenți. 
Despre rodul acestei expe
riențe a efortului, a disci
plinei și responsabilității 
vor rămîne mărturii de-o 
viață, sinonime marilor 
descoperiri, consolidării ce
lei mai de seamă virtuți i 
prețuirea muncii.

Ialomița, la Coveiu — Dolj, 
Tudor Vladimirescu — 
Brăila, Valea Ierului — Bi
hor, Nicorești — Tecuci 
— și-au afirmat prefe
rința de a lucra mai 
mult de 1 500 studenți. Dar 
un tablou cît de cit com
plet, trebuie să consemneze 
încă tot pe atîția tineri in
tegrați lucrărilor de dru
muri și șosele și încă 3 500 
studenți și 
participă, pe 
acțiunile de 
a orașelor și 
verse lucrări

va 
și va 
ura

la 
gra- 

direct
studente ce 

plan local, la 
înfrumusețare 
satelor, la di- 
de construcții

• CLUJ

ESfnema

H

£:

La începutul zilei, către locul de muncă, gata de asalt !

• NOAPTEA GENERALILOR
(ambele serii) rulează la Pa
tria (orele 12 ; 15 ; 18 ; 21),
București (orele 8,30 ; 11,30 ; 14,30 , 
17,30 ; 20,15) ; Favorit (orele 10,30 ; 
14 ; 17).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD (ru
lează la Victoria (orele 8,45 ; 10,45 ;
12.45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER 
rulează la Republica (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ; Fes
tival (orele 8,30 ; 10,45 : 13 ; 15,30
17.45 ; 20) ; Feroviar (orele 9
15.45 în continuare ; 18,15 ; 21)
Excelsior (orele 10,15 ; 12.30 ; 14,45 
17,15 ; 20) ; Melodia (orele 9 ; 11,15

16 ; 18,15 ; 20,30) : Modern
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;

21) ; Flamura (orele 9 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

>

la Luceafărul 
13,30 ; 16 ;

ANGELICA

13.30 ;
(orele
18,45 ;
11,15 ;
0 SlNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează 
(orele 9 j 11,15 ;
18.30 ; 21).
0 NEIMBLINZITA
rulează la Grivlța (orele 9 ; 11,15 î
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (orele 
9,15—16,30 In continuare) ; 18,80.
0 UN OM PENTRU ETERNITATE 
rulează la Central (orele 9 ; 11,30) ; 
LA DOLCE VITA (orele 14 ; 17,15 j 
20,30).
0 ARMATA „CADOBATUHILOH" 
DIN NOU IN LUPTA rulează ta 
Lumina (orale 9,15—16,15 in con
tinuare : 15,45 i 20,45),
0 ALEXANDRU FERICnT

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) . Bucegi
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 : 20,15).
0 ZIARISTUL rulează la Union 
(orele 18).
0 AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
o PENTRU ÎNCĂ PUȚINI DO
LARI rulează la înfrățirea (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20,00).
0 ADIO, GRINGO rulează la Bu- 
zești (orele 15,30) ; Viitorul1 (ore
le 15,30 ; 18) ; CĂSĂTORIE PRI
PITA (orele 20,30).
0 TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Dacia (orele 8,30—16,30 
în continuare ; 18,30 ; 20,45) ; Mo
șilor (orele 15,30 ; 18) ; Munca (o- 
rele 16 ; 18).
0 RIO BRAVO rulează la Uni
rea (orele 15 ; 18).
0 ASASINATUL 
LUNI rulează
15.30 ; 18).
0 PE URMELE I 
ză la Drumul
17.30 ; 20).
0 BECKET rulează ta Ferentari 
(orele 15,30 ; 19).
0 COMEDIANȚII rulează ta Ciu
lești (orele 15,30 ; 19) | Rahova 
(orele 15,20 ; 19).
0 VREMURI MINUNAT» LA 
8PES8ART rulează ta Cotrocenl 
(orele 15,20).

S-A COMIS 
la Lira (orele

ȘOIMULUI rulea- 
Sărll (orele ÎS ;

0 la DOLCE VITA rulează la 
Floreasca (orele 9 ; 12,15 ; 16 ;
19,30).
0 A TRAI PENTRU A TRAI 
rulează la Volga (orele 8,30— 
15,45 în continuare ; 18 ; 20,30).
0 STRĂIN ÎN CASA rulează la 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Tomls (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15).
0 PRINȚUL NEGRU __ 
Miorița (orele 9—15,45 în 
nuare ; 18 ; 20,30).
0 IN UMBRA COLTULUI rulea
ză la Popular (orele 15,30 ; 18).
0 LA EST DE Eden rulează 
Flacăra (orele 15,30; 18).
0 MARELE ȘARPE rulează 
Vltan (orele 15,30).
0 VIȚELUL DE AUR rulează
Pacea (orele 15,30 ; 19).
o PRINȚESA TRISTA rulează 
Crîngașl (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
0 PAȘA rulează la Cosmos (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).
0 CRIMA LA CABARET 1 Iulie. 
DRAGOSTE LA LAS VEGAS (2, 
3, 4 Iulie). COMISARUL X șl 
BANDA CELOR „TREI CÎINI 
VERZI» B, 6 Iulie rulează la Sala 
Palatului.

rulează la 
conti-

la

la

la

la

• TIMIȘOARA
520 de studenți din facul

tățile Institutului politehnic 
răspund în aceste zile „Pre
zent !“ în lanurile de po
rumb și grîu ale I.A.S. 
Becicherec. Aceeași chema
re a recoltelor i-a adus pe 
alți viitori ingineri la Pe- 
ciul Nou și Pecica, în vre
me ce 160 de discipoli ai Iui 
Escuiap au început lucrul 
la Masloc și Banloc. 100 de 
studenți filologi dau o mînă 
de ajutor în Peciul Nou, 
la lucrările agricole de se
zon, iar 200 studente vor 
culege timp de două săptă- 
mîni roșii, ardei și alte zar
zavaturi din grădinile re
cent medaliate ale între
prinderii agricole de stat 
din Pecica.

ION DANCEA

Răspîndiți pe 12 șantiere, 
studenții clujeni au început 
de-acutn asaltul primei 
cote. Pe Valea Ierului, în 
județul Bihor, economiștii 
„planifică“ noi căi ale ape
lor. Ierul, rîul neimblînzit 
care se revarsă în fiecare 
primăvară pe întinse su
prafețe agricole va deveni 
ascultător, purtîndu-și ape
le pe albia croită și 
prin rivna constructori
lor — studenți. La I.A.S.- 
urile din Cluj, Lechința. 
Suceag și din alte părți ale 
Transilvaniei, bătălia pen
tru adunarea grabnică și 
fără pierderi a recoltei va 
fi influențată de intensita
tea energiei declanșate de 
sute de studenți.

ION RUS

IN LOC DE COCS

• NEIMBLINZITA ANGELICA 
rulează la Festival (orele 20,30).
gSINGEROASA NUNTA MACE- 

ONEANA rulează la Expoziția 
(orele 20,30).
• ADIO, GRINGO, rulează la Bu- 
zești (orele 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Bucegi (orele 20,30).
• IERBURI AMARE rulează la 
Unirea (orele 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI rulează la Lira (orele 20,30).
0 ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Aurora (orele 20,30).
0 TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Moșilor (orele 20,30).
0 STRĂIN ÎN CASA rulează la 
Tomls (orele 20,30).
0 NEIMBLINZITA ANGELICA 
rulează la Arta (orele 20,30).
0 MARELE ȘARPE rulează la VI- 
tan (orele 20,30).
0 COMEDIANȚII rulează la Ra- 
hova (orele 20,30).
0 IN UMBRA COLTULUI rulea
ză la Progresul-Paro (orele 20,30).

20,00 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „23 
August" : PHOTO FINISH — ora 
20,00 ; Teatrul Mic (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : OFIȚERUL RE- 
CRUTOR — ora 19,30 ; Teatrul sa- 
tiric-muzlcal „C. Tănase" (la Gra
dina Boema) : FEMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 20,00 ; Ansamblul ,fe
rinità" (la Sala Teatralul „C. I. 
Nottara") : PERINIȚA MEA — 
ora 19,00.

de știri e 17,35
Pată Albă — 
copil • 17,50

18,15 
pen- 
Florl

• 17,30 Buletin 
Năzdrăvăniile Iul 
emisiune pentru 
Limba engleză (reluare) 0
Vă place muzica 7 (Emisiune 
tru tineretul școlar) • 18,45 
de cîmp — cîntece șl Jocuri popu
lare romăneștl • 19,00 Din lumea 
științei • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 19,45 Congresul al X-lea 
al P.C.R. Aveți legătura cu... Iași 
• 20,15 Seară de teatru : „Hoții" 
de Fr. Schiller • 21,55 Prim plan. 
Acad. Raluca Rlpan • 22,15 — Cri
terii. Pe teme muzicale a 22,45 
Telejurnalul de noapte.

rărilor cosmice și ale adîncu- 
fllor oceanului, impun „fa
bricarea" unor metale mai 
bune, mai rezistente deeît 
eele „clasice".

Recent, a fost pus la 
punct un procedeu de „me
talizare" a suprafețelor dife
ritelor piese folosite în con
strucția avioanelor, rachete
lor, navelor cosmice, navelor 
pentru explorarea adîncuri- 
lor oceanului, reactoarelor 
nucleare etc. Cu ajutorul 
acestui procedeu se pot rea
liza învelișuri din aliaje în 
componența cărora intră a- 
proximativ 50 din cele 92 
de elemente naturale cunos
cute. Majoritatea acestor 
„metalizări" nu pot fi reali
zate prin nici o altă me
todă.

La baza procedeului stă e- 
lectroliza la înaltă tempera
tură. Sărurile metalelor sint 
folosite ca „diluant" pentru a 
favoriza difuzia metalelor și 
metaloizilor — ca borul și 
siliciul ;— în stratul superfi
cial al pieselor respective.

întrucît materialul de aliat 
pătrunde de fapt în structu
ra metalului ce este tratat 
și nu rămîne numai în strat 
superficial, compoziția stra
tului prezintă caracteristici 
complet diferite de caracte
risticile originale ale meta
lului.

De exemplu, molibdenul 
este un metal relativ moa
le, care poate fi ușor zgîriat 
cu vîrful unei pile. După di
fuzarea borului în molibden 
Insă, stratul superficial re
zultat are o duritate care 
este depășită numai de duri
tatea diamantului.

• NOAPTEA GENERALILOR am
bele serii rulează la Stadionul 
Dlnamo (orele 20,30), Doina (orele 
10,45).

MARȚI, 1 IULIE 19»

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : TRAVESTI — ora

GRÄDINI-CINEMATOGRAF
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vxxneiiLeie saie.
Avem un argument în fap

tul că producția industriei 
constructoare de mașini este în 
momentul de față mai mare 
cu 62 la sută decît la începu
tul cincinalului. Este un prilej 
de mîndrie pentru fiecare din 
noi să ne știm părtași la aces- 

, să fi contribuit la 
nivelului tehnic ge- 
roducției, la echipa- 
>arataj electronic și 
le automatizare nu- 
elule din organismul 
onomiei naționale.
.1 față de mai multe 
, desfășurat pînă la 
mici amănunte, în- 
jgram de dezvoltare 
i și socială a țării 
itorul cincinal. Așa 
enționează în proiec- 
rective, „trăsătura de 
ezvoltăril Industriei

NGRES Al 
lRTIDULUI

'erfecționări necesare în 
mecanismul producției

z..., rolul său de furnizor 
al economiei naționale cu pa
nouri electrice de automati
zare, de măsură și control, 
întreprinderea noastră este 
solicitată să-și aducă contri- 

echiparea cu tehnică 
-1 utila- 

mne o 
Je gă- 
a unor 
iu atît 
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jărerea 
a ceea 
t să-și 
spune- 
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ire pre- 
b — se 
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acum la 

mașini, 
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are. Pro- 
rile elec- 
ti-unelte, 
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nivelului 
ndustriei 
serie de 
iu strun- 
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lie desti- 
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iția unor 
1 s-a ală- 
vestițiilor 
blica din 
le mașini 

noastre în perioada următoare 
va fi îmbunătățirea structurii 
sale, creșterea unor ramuri 
moderne, strins legate de pro
gresul tehnîco-științific con
temporan pentru a se asigura 
valorificarea superioară a re
surselor materiale și a capaci
tății tehnice a forței de mun
că, ridicarea productivității 
muncii sociale“. Pentru noi cei 
care lucrăm în acest domeniu, 
faptul că electronica și pro
ducția elementelor de automa
tizare figurează între subra- 
murile ce urmează a se dez
volta prioritar reprezintă o 
invitație la autodepășire, un 
puternic imbold pentru per
fecționarea continuă a între
gii noastre activități. Ne aflăm 
în fața unui veritabil examen 
al maturității, pe care sîntem

IN FAȚA UNUI EXAMEN AL MATURITĂȚII
Ing. CONSTANTIN FAUR

secretar general al M.I.C.M.

chemați să-1 trecem cu rezul
tate la nivelul condițiilor deo
sebite ce ni s-au creat.

Este cunoscut că în cursul 
viitorului cincinal industria 
electronică va crește de 2,2— 
2,4 ori. Un salt spectaculos ce
rut cu insistență de dezvolta
rea multilaterală a economiei, 
la care ne obligă necesitatea 
ridicării permanente a poten
țialului științific și tehnologic. 
In țara noastră a crescut de 
la un an la altul preocuparea 
de a asigura o vastă promo
vare a progresului tehnic în 
întreaga noastră economie. 
Stau mărturie realizările re
marcabile dobîndite pe această 
linie. Cu atît mai pline de în
semnătate apar prevederile 
conținute în litera proiectului 
de Directive pentru Congresul 
al X-lea al partidului, unde 
se stabilește o largă extindere

ELECTRONICA 
amplificator al 

modernizării economiei

GRIGORE DANCIU 
inginer-șef adjunct — Întreprin
derea „Automatica“ — București 
grele, Fabrica de autoturisme 
și noua rafinărie din Pitești, 
Fabrica de osii și boghiuri din 
Balș. Un mare volum de pa
nouri au fost trimise la com
binatele siderurgice din Ga
lați, Hunedoara și Reșița, pe 
șantierele noilor centrale e- 
lectro-termice de la București- 
Sud, Govora, Deva, Constanța 
pentru diverse investiții din 
agricultură.

Ara enumerat acest lucru și 
în dorința de a informa pe ci
titorii ziarului cu aspectele pe 
care le îmbracă activitatea 
de producție în uzina noastră, 
dar și urmărind să subliniem 
credința în realismul nivele
lor stabilite' în proiectul Di
rectivelor, posibilitatea înde
plinirii lor.

In acest sens și în uzina 
noastră vor trebui intensifi
cate eforturile pentru a da o 
soluționare mai precisă diferi
telor probleme de organizare a 
producției. Un punct de spri
jin îl reprezintă chiar faptul 
că în aceste zile ne pregătim 
să primim peste 150 de mun
citori calificați, absolvenți ai 
școlii profesionale ce pășesc 
pe poarta uzinei cu o bună 
pregătire.

Colectivul de muncă al în
treprinderii „Automatica“ pri
vește cu încredere sarcinile ce 
îi revin în viitor. El este ho- 
tărît să muncească în pleni
tudinea puterilor pentru a da 
viață acestor prevederi cuprin
se în proiectul Directivelor. 
Tocmai considerînd aceasta o 
obligație a tuturor întreprin
derilor din țară, vom insista 
și asupra unor Inexactități de 
care ne izbim în desfășurarea 
procesului de producție.

Astfel nu trebuie să 
uităm că aprovizionarea 
tehnico-materiaiă a pro

automatizării „atît în condu
cerea proceselor de fabricație 
continue cît și prin ridicarea 
generală a nivelului de auto
matizare al mașinilor și utila
jelor folosite în diferite sec
toare ale economiei“. Sînt su
ficiente, credem, aceste lucruri 
pentru a reflecta la dimensiu
nile reale misiunea ce o avem 
de îndeplinit noi, constructorii 
de aparate și instalații electro
nice, de mijloace de automa
tizare.

Luînd în calcul nevoile cu
rente și de perspectivă ale e- 
conomiei noastre, întemein- 
du-și prevederile pe studii a- 
profundate, mînuind instru
mentul științific de estimare și 
prognoză, proiectul de Direc
tive stabilește orientarea în 
viitor a subramurii electronice 

în punctele sale de cea mai 
stringentă actualitate. Este 
vorba, în primul rînd de dez
voltarea cu precădere a pro
ducției de aparate electronice 
industriale, de aparate de mă
sură și control electronice, dc 
mijloace de automatizare pen
tru înzestrarea instalațiilor cu 
echipamente moderne de co
mandă, control și reglaj. O 
astfel de prevedere trebuie 
privită ca izvorînd din necesi
tatea aducerii industriei noas
tre — primul beneficiar al 
mijloacelor respective — la un 
nivel de înzestrare capabil de 
performanțe superioare în pla
nul competitivității produselor 
românești. Se cere apreciată 
prin prisma adevăratei valori

ducției se face încă de
fectuos, cooperarea chiar 
între întreprinderile 
cheie ale industriei elec
trotehnice lăsînd de do
rit. In viitor considerăm 
de asemenea, necesar 
a se evita întîrzierile în 
aducerea aparaturii pre
văzute la import, cunos
cute fiind dereglările, 
deficiențele care decurg 
de aici.

Un neajuns ce se cere 
luat în considerație îl 
reprezintă calitatea sla
bă a o serie de proiecte 
de execuție întocmite 
de institutele de specia
litate — I.P.A., I.S.P.E., 
I.S.P.A. Prin aceasta nu 
vreau să scad cu nimic 
meritele globale ale spe
cialiștilor de aici. Dar 
nici nu dorim ca sub 
paravanul rezultatelor 
bune în ansamblu să fim 
incomodați de scăpări 
care ne afectează se
rios. Din păcate întir- 
zieri și neajunsuri des
tul de mari dau și cali
tatea slabă a unor com
ponente ale panourilor 
electrice livrate de în
treprinderile din țară.

Legate într-un singur bu
chet, aceste cauze creează go
luri de producție ; anumite 
comenzi rămîn stocate și blo
chează spațiile productive, 
panourile executate după pro
iecte greșite se refac, influen- 
țînd direct nivelul productivi
tății muncii. Este adevărat că 
asemenea fenomene negative 
din procesul de producție au 
scăzut mult în comparație cu 
anii precedenți dar ele persis
tă, de unde și obligația noas
tră, a tuturor, să facem totul 
pentru remedierea lor, pentru 
crearea tuturor condițiilor ne
cesare îndeplinirii sarcinilor 
noi și de răspundere ce revin, 
în lumina documentelor recen
te. domeniului nostru de acti
vitate. 

măsura stabilită de proiectul 
de Directive, ca producția de 
mijloace de automatizare și 
ale tehnicii de calcul, aparate 
electrice de măsură și control 
să atingă în 1975 un nivel de 
3,5—4 miliarde lei, corespun
zător unei creșteri față de 
anul 1970 de 307—347 Ia sută. 
Cifrele vorbesc singure de a- 
tenția cu care se insistă pe 
dezvoltarea acestui sector, ex
presie convingătoare a viziu
nii științifice, de largă per
spectivă promovată de parti
dul nostru. Nu trebuie trecut 
cu vederea coeficientul calita
tiv impus pentru activitatea 
de viitor a lucrătorilor din e- 
lectronică. Măsura de a spori 
cu prioritate producția de com
ponente electronice de clasă 
profesională alături de sarcina 

de a se trece Ia producția de 
dispozitive semiconductoare pe 
bază de siliciu și de circuite 
integrate, reprezintă elemente 
de altitudine în relieful preo
cupărilor noastre viitoare care 
reclamă indubitabil un trava
liu superior, capacitate de e- 
fort în toate domeniile, în sfe
ra producției ca și în sectorul 
de concepție. în egală măsură 
se va solicita gama de aparate 
de radiocomunicații pentru u- 
tilizări profesionale, raportată 
la extinderea domeniului ca 
atare în viitor.

Pentru a satisface cere
rea tot mai mare de bu
nuri electrice pentru uzul oa
menilor muncii, planul cinci
nal stabilește creșteri însem

Uzina noastră se numără 
printre unitățile ce urmează 
să preia în viitorul cincinal fa
bricația unei părți importante 
din programul de dezvoltare 
a industriei electronice și de 
automatizări expuse în mod 
succint în proiectul Directive
lor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Constatăm cu satisfacție că a- 
ceastă perspectivă se dezvol
tă organic pe măsurile luate 
an de an pînă în prezent pri
vind dezvoltarea și echiparea 
fabricii astfel ca ea să izbu
tească în și mai mare măsură 
să satisfacă exigențele într-un 
domeniu de primă importanță 
pentru economia națională. A- 
ceastă vedere unitară și de 
lungă perspectivă ne dă ga
ranția realizării sarcinilor pe 
care le avem, obligîndu-ne să 
ne grupăm eforturile pentru 
valorificarea integrală a po
tențialului tehnic și uman de 
care dispunem.

Aș vrea să amintesc că, ur
mare a programului stabilit de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a P.C.R..din 
decembrie 1967 a fost adoptat 
și este în curs de aplicare un 
complex de măsuri privind 
îmbunătățirea continuă a pla
nificării și organizării produc
ției în uzina noastră. Dezvol
tarea întreprinderii în ritm in
tens a impus stabilirea unui 
plan vast de perfecționare a 
organizării fabricației, ideea 
de bază fiind sectorizarea u- 
zinei in trei fabrici cu profilc 
distincte: fabrica de echipa
mente de telecomunicații, fa
brica de aparate de măsurat 
electrice, contoare și relee și 
fabrica de echipamente pentru 
automatizări feroviare și re
dresori cu seleniu. Aceste u- 
nități complet integrate, de la 
fabricația de piese, pînă la 
sectoarele de concepții își vor 
începe activitatea încă în a- 
cest an permițînd ridicarea pe 
o treaptă nouă a eficienței e- 
conomice a producției.

Colectivul uzinei este anga
jat în momentul de față în
tr-o activitate intensă pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor luate în 
cinstea celui de-al X-lea Con
gres al partidului și a celei 
de-a XXV-a aniversări a e- 
liberării patriei. Sîntem deo
sebit de bucuroși să constatăm 
că există toate premisele ea

„Industria electronică va creșete de 2,2—2,4 
ori, îndeosebi prin dezvoltarea producției de 
aparate electronice industriale, de aparate de 
măsură și control electronice, de mijloace de 
automatizare pentru înzestrarea instalațiilor 
cu echipamente moderne de comandă, control 
și reglaj“.

(Din proiectul Directivelor Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român)

nate și în această direcție. 
Astfel, producția românească 
de aparate de radio va ajunge 
Ia 650—700 mii bucăți în 1975 
iar cea dc televizoare la 459— 
500 de mii, urmînd ca la fi
nele cincinalului producția de 
aparate electrice de uz casnic, 
— stabilită într-o gamă larg 
extensibilă — să crească cu 
200—250 Ia sută față de nive
lul anului 1970.

Iată, așadar, radiografiat în 
suprafețele sale de referință 
programul nostru pentru pe
rioada viitorului cincinal, eta
pă importantă pe drumul fău
ririi multilaterale și depline a 

socialismului în România. Ca 
să realizăm acest impetuos 
program avem la îndemînă 
toate condițiile. Beneficiem în 
primul rînd de o experiență a 
noastră, care deși nu e atît de 
vastă ca în alte domenii, cu
noaște profunzimi dătătoare 
de certitudini. Avem capacități 
de producție moderne. Noua 
formă de organizare — con
stituirea Centralei industriale 
pentru industria electronică și 
automatizări, expresie a mă
surilor de perfecționare a 
conducerii și planificării eco
nomiei noastre stabilite de 
Congresul al IX-lea și Confe
rința Națională a Partidului 
— constituie cadrul favorabil 
îndeplinirii cu succes a sarci
nilor ce ne revin din planul 
de stat. Urmează să avem la 
dispoziție, în perioada urmă
toare, investiții traduse în noi 

încă din 1969, să fie atins ni
velul de plan stabilit pentru 
1970 — anul final al cincina
lului — Ia o serie de produse 
importante, așa cum este ca
zul aparatelor electrice de mă
sură, control șF mijloace de 
automatizare.

Toate aceste lucruri existen
te deja în bilanțul întreprin
derii ne dau garanția că acel 
complex de probleme ce-1 pu
ne în fața noastră proiectul 
de Directive trebuie abordat cu 
încredere, cu dorința de a fi 
realizat. Din acest punct de 
vedere în planul uzinei Elec
tromagnetica sînt cuprinse 
creșteri însemnate la o serie 

SĂ APELĂM INSIS
TENT LA MATERIA

LELE INDIGENE
ȘT. MARCU

inginer-șef, Uzina Electromagne tica
de sortimente, exprimînd ele 
înșile importanța pe care o 
prezintă domeniul respectiv 
pentru economia noastră.

Așa cum se poate lesne ob
serva, creșteri însemnate în 
cincinalul următor va cunoaș
te fabricația unor produse asi
milate în actualul cincinal pe 
bază de licențe. Este vorba de 
centralele telefonice automate 
de tip Crossbar, instalații pen
tru siguranța traficului fero
viar, aparatele de măsurat e- 
lectrice.

Este însă necesar să nu pier
dem din vedere faptul că ga
ma largă de produse cu ca
racteristici tehnice ridicate 
impune utilizarea unor mate
riale, materii prime și compo
nente electrice de cea mai bu
nă calitate. Multe din acestea 

obiective industriale, capaci
tăți de producție moderne 
care să se alăture celor exis
tente.

Fără îndoială că sarcina 
noastră centrală este de a ca
naliza aceste disponibilități 
spre cota maximei valorificări. 
Ridicarea eficienței economice 
este un imperativ al întregii 
activități, ea presupunînd 
preluarea responsabilității la 
fiecare nivel de muncă în 
parte, în fiecare compartiment, 
pe fiecare salariat. Un rol 
important îl joacă în acest 
sens acțiunea de organizare 
științifică a producției, motor 
al perfecționării cu amplă re
zonanță în orice domeniu de 
activitate. Să nu uităm însă 
un lucru, elementul foarte im
portant de care depinde succe
sul programului pe care avem 
datoria de onoare de a-1 trans
pune în realitate : omul, me
seriașul cu care lucrăm.

Se insistă din ce în ce mai 
mult și pe bună dreptate pe 
îndatorirea pe care o avem în 
ce privește creșterea contribu
ției potențialului științific al 
țării la extinderea progresului 
tehnic în economie. înțelegem 
de aici înalta responsabilitate 
a instituțiilor specializate din 
raza noastră de activitate, ne
cesitatea de a da viață acelei 
prevederi din proiectul de Di
rective referitoare Ia dezvolta
rea sectoarelor de concepție 
ale întreprinderilor pe frontul 
comun al perfecționării și mo
dernizării produselor româ
nești. Mergem Ia drum cu 
sentimentul încrederii în capa
citatea forțelor noastre de con
cepție, convinși că prin efortul 
lor va crește coeficientul de 
inteligență românească în tot 
ceea ce realizăm.

se procură în prezent din im
port și de aceea salutăm cu 

satisfacție prevederea 
din proiectul de Directi
ve al Congresului ăl 
X-lca privind sporirea 
cu prioritate a produc
ției indigene de compo
nente electronice de cla
să profesională, trecerea 
Ia producția de dispozi
tive semiconductoare pe 
bază de siliciu și de cir
cuite integrate. Găsim 
de asemenea că aceeași 
importanță va trebui a- 
cordată fabricației ma
terialelor electroizolante

șl de tipul superperti- 
nax, a maselor de im
pregnare și etanșare de 
tip epoxi, dată fiind im
portanța lor în produc
ție.

Este cunoscută acțiunea am
plă de modernizare a trans
porturilor și telecomunicații
lor. în acest sens proiectul de 
Directive prevede printre al
tele sporirea dotării căilor fe
rate cu vagoane de călători și 
locomotive Diesel și electrice 
pentru care uzina noastră li
vrează o însemnată parte a 
aparaturii de măsură, control 
și automatizare. în mod cate
goric pe lîngă diversificarea 
producției, o sarcină de prim 
ordin o constituie creșterea 
continuă a calității produselor

INDUSTRIA 
ELECTRONICA

Produse noi 
de înaltă 

performanță
RADU DORDEA

inginer-șef de concepție — Fabrica de elemente de automatizare

Proiectul Directivelor Congre
sului al X-lea acordă după cum 
se știe, o importanță specială 
subramurii industriei electroni
ce. Nu mă refer doar la pre
vederea de excepțională impor
tanță privind creșterea însem
nată a dezvoltării volumului 
producției — acel 2,2—2,4 ori cît 
se menționează în documente. 
Am în vedere soluțiile preco
nizate pentru a da viață aces
tui plafon propus, faptul că ac
centul se va pune pe dezvol
tarea fabricației de aparate e- 
lectronico industriale, de apara
te de măsură și control electro
nice, de mijloace de automati
zare pentru înzestrarea instala
țiilor cu echipamente moderne 
de comandă, control și reglaj. 
Aceasta reprezintă o viziune 
modernă imprimată industriei 
noastre în ansamblu, cerută de 
accelerarea dezvoltării ți mo
dernizării sale.

O demonstrează pe deplin 
faptul că o problemă deosebit 
de importantă, aceea a fabri
cației componentelor electronice 
de clasă profesională, își va 
găsi rezolvarea în viitorul cin
cinal, la fel ca și abordarea u- 
nor domenii noi, esențiale pen
tru modernizarea construcției a- 
paraturii electronice, cum sînt 

fabricate, ridicarea lor la ni
velul celor mai bune produse 
similare, fabricate de firme de 
prestigiu pe plan mondial. Aș 
vrea să mai adaug, ca un lucru 
extrem de oportun, faptul că 
extinderea acțiunii de centra
lizare electrodinamică a stații
lor de cale ferată și echiparea 
liniilor cu bloc automat se va 
face cu echipamente moderni
zate din care amintesc pupi
trele de comandă cu lumino- 
schemă tip Domino, semnale 
luminoase pe stîlpi de beton 
etc. Destinată să contribuie la 
creșterea siguranței traficului 
feroviar, acțiunea de dotare a 
căilor ferate cu instalații de 
vigilență și autostop, care frî- 
nează automat trenul în cazul 
în care din neatenția mecani
cului nu se respectă restric
țiile indicatoarelor de pe cale, 
începută în acest an, va conti
nua în ritm accelerat în anii 
următori.

M-aș opri, în încheierea a- 
cestei intervenții asupra unei 
probleme care după părerea 
mea merită a fi luată în aten
ție într-un asemenea moment 
de frămîntare generală consa
crat găsirii celor mai bune so
luții pentru ca activitatea 
noastră economică să se des
fășoare la parametrii superiori 
ai eficienței în viitorul cinci
nal. Mă refer la tendința de 
integrare excesivă a fabrica
ției în multe din uzine, situa
ție datorată în mod deosebit 
lipsei de specializare pe cate
gorii de prelucrări. Astfel, de 
exemplu, aproape toate unită
țile industriei electrotehnice au 
ateliere de presat materiale 
plastice (termoreactive și ter- 
moplastice).

Dar calitatea lor ar a- 
vea numai de cîștigat 
dacă s-ar executa într-o 
singură uzină specializa
tă dotată cu mașini mo
derne și personal de 
înaltă calificare, profilat 
pe piese industriale. In 
aceeași ordine de idei se 
înscrie dispersarea fa
bricației organelor de a- 
sambiare în multe uni
tăți, așa cum este în 
prezent nu contribuie 
nici la ridicarea calității 
acestor produse șl nici 
Ia o producție econo
mică. 

fabricația dispozitivelor semi
conductoare pe bază de siliciu 
și a circuitelor integrate. De o 
importanță cu totul aparte este 
prevederea de a lărgi conside
rabil producția mijloacelor de 
calcul electronice, prin asimi
larea in fabricație a mașinilor 
electromecanice și electronice, 
precum și a calculatoarelor e- 
lectronice de capacitate medie. 
Aceasta va da posibilitatea echi
pării unor mari categorii de 
locuri de muncă cu astfel de 
mijloace menite să scutească o- 
mul de operații obositoare, să 
mărească incalculabil perioada 
de timp afectată lor. Pentru pe
rioada 1976—1980, în proiectul 
de Directive se prevede conti
nuarea dezvoltării în ritm sus
ținut a industriei construcțiilor 
de mașini și chimiei, care tre
buie să asigure pînă la sfîrși- 
tul anului 1980 circa 45 Ia sută 
din întreaga producție industria
lă, devenind totodată principa
lele ramuri industriale furni
zoare de mărfuri pentru export. 
Așa cum este de așteptat în ca
drul acestei dezvoltări ponderea 
produselor electronice și elec
trotehnice, a aparatelor de mă
sură și control, a mijloacelor de 
automatizare și tehnicii de cal
cul va crește accelerat în con
tinuare. Tocmai de aceea, refe
ritor la producția mijloacelor de 
automatizare pentru anul 1975, 
Fabricii de elemente pentru au
tomatizări îi revin sarcini deo
sebit de importante atît în ceea 
ce privește creșterea principa
lilor indicatori de plan și de di
versificarea sortimentelor cît și 
în organizarea superioară a ac
tivității de producție în toate 
compartimentele.

Vreau să menționez că în 
scopul completării și diversifi
cării fabricației elementelor de 
automatizare și mijloacelor de 
calcul, precum și a creșterii com
petitivității produselor de ele
mente de automatizare pe piața 
externă, în prezent se studiază 
în comun dc către inginerii și 
tehnicienii Fabricii de elemente 
pentru automatizări și Institu
tul de Proiectări pentru Auto
matizări (I.P.A.) elaborarea u- 
nui nou sistem electronic de 
reglare automată în pas cu ten
dințele actuale și de perspecti
vă pe plan mondial în acest do
meniu. în același timp se de
pune o activitate intensă pentru 
extinderea și diversificarea no
menclatorului, domeniilor de a- 
plicație și a performanțelor a- 
paratclor de automatizare din 
sistemul electronic care se fa
brică în prezent.

în vederea realizării cu suc
ces a tuturor sarcinilor de dez
voltare și de introducere a teh
nicii noi, specialiștii noștri sînt 
preocupați pentru intensificarea 
activității de cercetare uzinală, 
pentru încurajarea și sprijinirea 
spiritului de inițiativă, de tra
ducere în practică a ideilor noi 
în domeniul elementelor de au
tomatizare, a calculatoarelor de 
procese, a introducerii celor mai 
noi cuceriri ale tehnicii elec
tronice.

Avem datoria ca prin- 
tr-o mai judicioasă or
ganizare a muncii com
partimentelor de concepție 
uzinale, în mod specia] vi
zat în proiectul de Direc
tive, a folosirii dotării de 
laborator și de pregătire 
a fabricației, a documen
tării și a formării cadre
lor, printr-o valorificare 
mai mare a potențialului 
tehnic din întreprinderi 
să asigurăm condițiile 
pentru ca în perioada 
noului cincinal să se pu
nă în fabricație cît mai 
multe produse noi de 
înaltă performanță.

Pagină realizată de

N. UDRO1U
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definește prin absența acestei 
dialectici, cl prin capacitatea de 
a fi, de fiecare dată, structural 
de partea noului. Și, de altfel, 

ărăm cu insistentă 
face uneori — de 

căinînd rea- 
apropiat, e 
de cîte ori

Discuțiile literare din ultima 
vreme, unele deosebit de vii, 
pun în lumină o realitate : efor
tul criticii de a se sincroniza cu 
erfevescența excepțională a cul
turii, consecutivă unui climat 
de creație fără echivalent în ul
timele decenii, amintind de ma
rile epoci din trecut ale istoriei 
culturii noastre. Nimio nu cred 
că marchează mai clar, în acest 
„an douăzeci și cinci" al noii 
noastre istorii, drumul parcurs, 
decît masiva regăsire a culturii 
românești pe liniile fundamen
tale ale evoluției sale milenare. 
Și, ca urmare, avîntul general 
al forței de creație la nivelul 
tuturor generațiilor. Trăim, spre 
a folosi titlul — și semnifica
ția — unei celebre pagini a lui 
Geo Bogza, „Dezlănțuirea pri
măverii“, cînd toate apele se 
pornesc, și cînd alături de florile 
ce ies de sub zăpadă se revarsă, 
firesc, și șuvoaiele peste maluri. 
Fenomenul este nou și, ca atare, 
comportă abordarea lui calita
tiv nouă. Critica literară, în mă
sura în care aspiră a fi nu nu
mai un impresar de nume șl 
cărți, sau o exegeză mărginită 
Ia ambiția „creării de puncte de 
vedere“, ci un factor de dinami
zare și orientare, de selecție a 
valorilor și de galvanizare a 
energiilor creatoare, este obli
gată să-și readapteze mijloacele 
de investigație și aproximație a 
fenomenului literar, pentru a 
evita ipostaza de fantomă a 
unei epoci depășite. Am trăit, 
cîndva, suspiciunea față da 
orice frunză 
mai deosebit
general șl cînd la ordinea zilei 
stăteau „ciudații boboci de 
rață“, adică acei tineri poeți 
care au rupt aparent brusc cu 
canoanele unor principii esteti
ce înțelese nu în datele lor a- 
dînci. Și în creația cărora as
tăzi, după un deceniu, recu
noaștem o fațetă a sufletului 
tînăr al unei societăți noi ce-și 
rostea, prin ei, poezia și bucu
ria de a trăi.

Trebuie să convenim că dia
lectica, valabilă în natură și so
cietate ca lege universală, nu-și 
încetează acțiunea în pragul 
universului literar, că înfrunta
rea dintre nou șl vechi rămîne 
o condiție legică a progresului, 
și că societatea noastră nu se

în loc să numărăm 
— cum se 1__
cîte ori s-a greșit, 
litățile trecutului 
bine să ne gîndim 
eroarea momentană a fost de
pășită de rezolvarea pozitivă la 
nivelul permanenței. Vitalitatea 
unei societăți nefiind absență de 
greșeli, ci forță de a le desco
peri din vreme și îndrepta la 
timp.

Traiectoria unei noi promoții 
Intelectuale începe, adesea (nu 
de regulă, dar adesea), în felul 
lansării navelor cosmice : cu un 
oarecare vacarm, ou explozii ju-

exuberanță și tinerețe intelec
tuală, șl un incendiu adevărat 
care amenință să arunce în 
aer întregul edificiu. Locul cri
ticii — „rețetă“ a soluțiilor 
imuabile (în nici un dome
niu valabile) îl ia o criti
că suplă și comprehensivă, 
dar în același timp fer
mă pe principiile fundamen
tale 
marxistă, nutrită din 
cele mai autorizate ale filozo
fiei noastre. O critică insensi
bilă la gălăgia și inimiciția ce
lor porniți să conteste totul 
afară de propriile produse.

Fiindcă, in aceeași măsură eu 
necesitatea reîmprospătării unel
telor critice pe dimensiunile fe
nomenului literar actual — di-

suplă și comprehensivă,

și cu o solidă armătură 
izvoarele

justifică mandatul numai atunci 
și atît cît se dovedește capabil 
să simtă de unde vine, încotro 
se îndreaptă și cum poate urca 
spre înălțimi această cultură. 
El își pierde acest mandat cînd 
dovedește că lovește în rădăci
nile culturii respective, sau gre
șește traiectoria făcînd să lo
vească proiectilele în propriile 
linii. Critica este o luptă pentru 
împlinirea unor virtualități, 
pentru maxima realizare a 
unei conjuncturi spirituale, 
pentru degajarea căilor unei 
literaturi de tot ceea ce o îm
piedecă In mersul ei ascendent 
sau o expune la risipirea în 
fleacuri. Așa au conceput cri
tica și Kogălniceanu, și Alecu 
Russo, și Maiorescu, și Gherea

CRITICA LITERARĂ
FACTOR CATALIZATOR
AL CLIMATULUI CREA

TOR CONTEMPORAN
car« foșnea 
în contextul

de DAN ZAMFIRESCU

:nevoia de filozofie
generațiile tinere de șansa unui 
Eminescu sau Arghezi ieșit din 
rîndurile lor, adică de un mare 
poet reprezentativ pentru o co
lectivitate umană într-o anu
mită epocă istorică și în foste 
timpurile. Iar seva creației unui 
Stancu sau Bogza, ieșită din cele 
mai adînci adîncuri, n-o simțim 
încă pulsind în admirabila — 
totuși — proză actuală. Proble
ma este, deci, de a monumen
taliza, de a da eficiența maximă 
unei literaturi care trăiește o „ , . .
uluitoare explozie de talente ti- sonalitățll societății socialiste
nere. De a institui acel climat i se cere o înaltă conștiin-
în care nici o fărîmă de ener
gie să nu fie risipită, nici în zj& 
căutări sterile și nici în șicana ™ 
absurde. Trebuie să ridicăm li
teratura noastră la înălțimea jriua,
istoriei noastre, folosind rațio- © firește, competență în domeniul 
nai o „materie primă" din me- de aetivite*- r'----- ‘—*- •-
talul cel mai nobil, țîșnită la seamnă pi 
suprafață prin tectonica revo- © și totodată 
luției noastre socialiste. Aceasta '“p domeniile ’ 
implică, neapărat, legătura in
destructibilă a creației cu în- zgx sociale la 
treaga realitate și cu aspirațiile ™ altă parte, 
junei societăți întregi, fără de C 1--------------------- ----
care marea creație — Istoria proprii cît și ale altora — con- 

’ culturii este dovadă — nu este © efiție obligatorie a depășirii a-

(Urmară dtn pag. I)

— Care sint cerințele soclalls- 
(gj mului față de personalitate ?

T.B.: Construcția socialistă 
_ impune complexitate; per-

ță politică, bună pregătire 
marxistă și capacitatea de 
a aplica tezele generale
ale marxismului la condițiile 
concrete ale țării noastre. Plus,
de activitate. Competența în- 

iregătire multilaterală 
i temeinică în toate 

domeniile vieții sociale, cunoaș
terea și înțelegerea proceselor 
sociale la care participă. Pe de 

.< ‘e absolut necesară 
conștiința lucidă a limitelor atît

cestor limite. La care eu ada
ug înțelegerea necesității cores-
— mai simplu spu3 cinstea co
respondenței între vorbă și fap-

venii« de prezumție șl ambiție, 
cu fum și flăcări. După care ra
cheta țlșnește spre înălțimi cu
rată, dusă de flacăra pură a 
talentului sau geniului, și se 
plasează pe o orbită. Sau, dacă 
este greșit construită și alimen
tată cu un combustibil inferior, 
ea se face cenușă pe rampă, ori 
cade în mare după cîteva se
cunde de zbor firav. Arta criticii 
este de a nu confunda momen
tele și calitatea fenomenului, 
de a nu se transforma în pom
pier intempestiv Înainte de • 
discerne clar Intre o rachetă 
ratată și una care are toate 
șansele să-și 
distingă deci 
normale ale

atingă ținta. Să 
între fenomenele 
lansării, semn de

mențiuni determinate de realita
tea dinamică. In continuă trans
formare șl înnoire a vieții noa
stre socialiste — se impune a- 
sumarea unui rol activ în proce
sul de limpezire a efervescenței 
cu semnificații atît de pozitive. 
Este nevoie ca să încercăm 
a gindi fenomenele prezen
te în perspectiva unei întregi 
durate spirituale, operă a zeci 
de generații, și în lumina Impe
rativelor continuării unei cul
turi la Înălțimea tradiției sale 
majore. Criticul nu este nici o- 
mul zilei și nici executorul unor 
Indicații tactice. El este, ideal 
vorbind, slujitorul unei culturi 
și al făuritorilor ei de totdeauna, 
deci al unui popor întreg. El își

șl lorga, șl Ibrălleanu, și Lovi
ri eseu, șl Călinescu.

Astăzi, problema cheie a evo
luției literaturii noastre o con
stituie cred, sursele autentice 
^1 modalitățile marii creații 
pentru generațiile tinere. Nu e 
nici un secret că, și în acest mo
ment, după ce mulți din cei mai 
mari s-au dus, cele mai însem
nate nume care străluceso pe 
firmamentul literar șl dețin cu 
autoritate legitimă primatul va
loric, vin tot dintr-o altă epocă 
și aparțin unei alte formații de
cît aceea a generațiilor care au 
crescut exclusiv în climatul Is
toric și spiritual al ultimelor 
deoenii. Moartea lui Nicolae 
Lablș a privat, deocamdată,

posibilă. Ne trebuie acel efort 
colectiv al criticii de a deveni ~ ---------------- ...__ ™
ea însăși ceea ce cere altora să ® pondențeî între teorie si acțiune 
fie. Nu ® vorba de a pune pe — ma1 «Imnln
critici să scrie ei înșiși poezie > . -------------- ------ —r.

(genială și romane de valoare tă. In sfîrșit, după opinia mea,
'/universală, ci de s le wrc să personalitatea trebuie să cores-
fle, în proprfcjJ lor domenhi.
un factor catalizator sl clima- a ln
tuiul general. Kog&irl®eanu, ©' votului, 
care a îndemnat pe alți< să se _
inspire din cronici a fpșt edi- 
torul acestor cronici ; Wforescu @ 
Instigatorul „demonului perfec
țiunii“ în cultura româssă, a fă
cut din opera sa de critic echl- za» 
valentul poeziei eminesciene sau w 
prozei Iul Creangă șl Caragiale j 
Ibrăileanu a promovat o lite- — 
ratură de substanță de pe pozi- @ 
țiile unul foarte substanțial gîn- 
ditor social | Lovineseu seoțînd uwmh"
literatura română de sub teroa- @ oosedă un sist’e 
rea semănătoristo-gîndirlstă »thrt •
dat, primul, exemplul »celui ’ 
spirit „european" cu <•*“ ~ ~ 
slmțlt înrudită generația lu< 
Vianu, Blaga și Călinescu j iar 
ultimul, întruchipînd în critica 
sa cea mai patetică voință de 
monumentalizare a culturii ro
mâne, a lăsat el însuși cel mai 
splendid monument ridicat „du
ratei" noastre spirituale. Tipul 
criticului ce stă comod pe capră 
și bate caii să tragă carul lui 
Apollo folosind drept bici și 
hățuri dogma, soluția imuabilă 
este desigur anacronică. Cultura 
noastră trebuie să-și regăsească 
și aici marea el tradiție, în co
ordonatele noi ale prezentului. 
Or, aceasta înseamnă a deveni 
un sector de viață în care pulsul 
istoriei contemporane să bată 
la cea mai înaltă tensiune.

pundă cerinței de a fi un om 
cult, fn adevăratul sens al cu-

— Descifrați acest „adevărat 
sens al cuvlniului."

5T.B. i Omul car« șl-a asimilat

• © ©

critic principalele valori ale 
culturii, fnsușlndu-șl-le în mod 
creator. Dar, subliniez, conduita 

să se 
valori, 

este cult 
care și-a în- 

de cunoș- 
. ci accia care 

—- —. -.stern solid de cunoș- 
-Ințe și este capabil să răsfrîn- 

« a —. ?a aceste cunoștințe în activita- 
® tea ,a s°ci81S. să le folosească 

.ația iu< w creator în această activitate. In- 
__ țelesul de om cult respinge
© unilateralitatea, depășește asi

milarea.
gh — Care este, după opinia dv. 

trăsătura principală, proprie 
culturii socialiste și filozofiei ce 

© se află în centrul ei ?
T.B. : O serie de trăsături ale

• culturii contemporane, ca de 
pildă ponderea științei etc., sînt 
proprii și culturii burgheze ; eu

© consider că specific culturii so
cialiste și filozofiei sale domi- 
nanfe este umanismul.

© — Umanismul, încrederea în
om și In valoarea Iui, prețuirea 

© omului, Încrederea In forțele Iui 
au fost proprii și democrației 
antice șl Renașterii și iluminis- 

© mului. Care este deosebirea ca-

lul socială trebuie 
Identifice cu aceste 
Cu alte cuvinte, 
nu atît omul r 

ditor social | Lovfnescu' seoțînd Hn număr

CRONICA PLASTICĂ
• SMARANDA CREȚOIU 

încearcă o grafică de idei, 
cu apel la metafora subtilă, 
uneori absconsă („Racul și 
balanța“, „Pod neterminat“), 
grafică minată parcă în in
tențiile sale „filozofice“ 
de gratuitatea unui joc, 
perfect, lejer disimulat. Lu
crările sale au o aparență 
decisă la realitate, din care 
tînăra artistă alege frag
mente, „motive“ (de pildă 
alege din „Marină“, _ ori 
aspectul granulos al „Peisa
jului selenic“' 
dezvolta 
în Jurul 
încearcă 
anume 
în ale 
mice descoperă o auten
tică poezie vizuală („Fluid“, 
și „Meandre"). Evident, 
euritmiile nu sînt pro
duse ale „hazardului“ 
fizic și copiate ca atare, ci 
sintezitate în spiritul unor 
legități. Constatarea că o

') pentru a le 
ușor programatic 
unei idei. Uneori 
comentariul unei 

stări a materiei, 
cărei mișcări rit-

• Sculptorița LIANA A- 
XINTE — expune o serie 
de măști realizate pentru 
piesa lui Euripide, „Bacan
tele“, măști care numai în 
cîteva ipostaze evocă adec
vat un spirit dionisiac, pro
fund elen, cele mai multe 
fiind dintr-o dorință de ma
ximă expresivitate și exo
tism, îndatorate arhetipu
rilor africane sau polinezi
ene. Aceste lucrări (care au 
avut o destinație precisă 
pentru spectacolul cu piesa 
amintită de la studioul Ca- 
sandra) nu le putem socoti 
decît niște exerciții stilis
tice, evident neconcludente 
pentru vocația sa de sculp
tor. Artista mai expune și 
o bogată sultă de desene 
care amintesc de speciali
tatea sa numai prlntr-o ma-

Smaranda Crețoiu
Liana Alinte

(ATENEUL TINERETULUI)

structură de materie e „fru
moasă“ dar nu este și artă 
în același timp, deși este 
poate un adevăr teoretic 
comun, banal, îl întîlnești 
adesea dezis, confundat în 
creația multor artiști plas
tici. Smaranda Crețoiu ope
rează însă foarte clar în 
sensul acestui deziderat, 
subliniind marcat intențiile 
„lucrative“, interpretative 
asupra materiei, a realității 
în general, și aceasta este 
desigur o calitate pe care se 
impune s-o relevăm. Artista 
utilizează în toate lucrările 
tehnica xilogravurii care 
pare uneori nenuanțată, 
săracă, față de intențiile 
de a sublinia valorile de 
gri, de a da un anume 
relief și apartenență mate
rială detaliilor. în „Șantier“ 
și „Racul și balanța“ întîl- 
nim un transfer credem noi 
neadecvat de mijloace. Ceea 
ce s-ar fi vrut exprimat prin 
tehnica colajului se ex
primă aci prin cea a xilo
gravurii. înregistrăm acea
stă expoziție ca pe un debut 

promițător, dar ne permi
tem în același timp să sem
nalăm o anume răceală a 
lucrărilor, o răceală care 
provine poate nu atît de la 
o structură cerebrală (exi
stentă), cît mai ales de la 
o oarecare notă de confec
ționat de vagă manie
ră. Este o ușoară monotonie

litativă dintre idealul acestor 
societăți și umanismul socialist ?

T.B.: Intîi de toate umanismul 
marxist stabilește următorul 
principiu : omul este valoarea 
supremă pentru om. Adevărat, 
id’eea aceasta centrează și filo
zofia grecilor antici — Teogo- 
nis ori Democrit — ca și princi
piile kantiene privind demnita
tea umană, sau pledoariile lui 
Goethe, Schiller, Herder pentru 
idealul personalității umane. 
Dar spre deosebire de toate cu
rentele filozofice precedente, 
marxismul este singurul care 
indică și căile concrete, reale, 
pentru realizarea lui. Dezvălu
ind mijloacele înlăturării înstră
inării, umanismul marxist face 
posibilă prin activitatea practic- 
revoluțicnară a oamenilor tre
cerea societății din imperiul ne- 
nesității în cel al libertății.

— Dacă libertatea nu este re
zultatul unei răspunderi strivi
toare, a opțiunii tragice și ar
bitrare, cum afirmă, de pildă, e- 
xistențialiștii, care este prețul 
libertății privită prin conceptele 
filozofiei marxiste ?

T.B. : Libertatea este înțele
gerea necesității ; dar dacă în
țelegem libertatea nu ca o sim
plă luare de act de cerințele ne
cesității, cum se face adesea, ci 
ca înțelegere a depășirii practi
ce a necesității, atunci ea nu ne 
poate apărea nici ca ,țrezultatul 
unei răspunderi strivitoare“ și 
nici al „opțiunii tragice“. Omul 
poate să se depășească ți poate 
să depășească structurile moș
tenite prin actul creației, care 
este însăși libertatea.

— Poate personalitatea să fie 
o treaptă superioară a unei li
bertăți cucerită fără opțiuni 
simpliste, dar șl fără arbitrajul 
posibilităților nenumărate ?

T.B. : Fără opțiune nu există 
libertate, căci libertatea presu
pune valorizare, selectare sta
bilirea sensului, fixarea mijloa
celor In raport cu scopul. Opți
unea valorică nu poate fi redu
să exclusiv la cunoaștere — deși 
acțiunea umană se sprijină pe 
cunoaștere — căci opțiunile, de
ciziile și actele depășesc cunoaș
terea. Pe de altă parte, liberta
tea nu se poate realiza fără e- 
xistența condițiilor obiective 
necesare. Numai existînd sau 
creîndu-se aceste condiții se in
stalează libertatea.

— Care _ este influența exerci
tată de filozofia marxistă asu
pra științelor naturii ?

T.B. : La un anumit nivel al 
dezvoltării lor, științele naturii 
ajung în mod inevitabil să folo
sească concepte care pot fi ela
borate numai ținînd seama de 
practica socială generală. De 
aceea, științele naturii nu se pot 
dispensa de filozofie. Stabilind 
această corelație dintre știință și 
filozofie, în general, Engels pu
nea problema cercetătorilor na
turii: pentru ce fel de filozofie 
optează ? Ca teorie și metodolo
gie generală, filozofia marxis
tă corespunde perfect cerințelor 
cercetării științifice : ea măsoa
ră omului de știință obiectivita
tea cercetărilor sale, dar, în 
același timp și relativitatea con
strucțiilor elaborate ; deci ti a- 
rată limitele și prin aceasta îi 
descoperă noi puncte de pleca
re, ținînd deschis spiritul cerce
tătorului.

— Dar asupra literaturii și artei ?
T.B. : La fel. Orice creație ar

tistică implică o viziune despre 
societate, despre raportul dintre 
om și societate, dintre om și na
tură, și implicit sau explicit, o 
concepție despre artă și rolul 
ei. Și aici, primordială este con
cepția despre lume a artistului. 
Filozofia marxistă, prin carac
terul ei autentio umanist oferă 
artistului o concepție despre lu
me optimistă, realistă, care spri
jină efortul său creator.

— In epoca modernă s-a înre
gistrat fenomenul așa-zisului 
conflict al valorilor, în care arta, 
morala, filozofia, știința și po
litica și-au disputat Intîietatea, 
dreptul la ingerință ori tutelă. 
Și atunci, poate filozofia culturii 
să asigure „împăcarea" valorilor 
armonice necesare unei dezvol-

pe care ai putea-o bănui a 
oboselii, a unui spleen de 
creație, dacă n-ar fi varba 
de un artist tînăr.
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tări complexe a personalității, 
scoaterii ei din impasul dileme
lor și al opțiunilor exclusiviste, 
care, după opinia unora, presu
pun tot atîtea renunțări ?

T.B. : Intr-adevăr, epoca mo
dernă, înlăturînd unitatea și or
dinea ierarhică a valorilor da
torat principiului religios al au
torității, a dus la diferențierea 
valorilor, exprimată prin teoria 
autonomiei lor. Totodată însă, 
în cultura burgheză asistăm, așa 
cum arătau Marx și Engels, la 
subordonarea valorilor spiritua
le relației de utilitate și. în felul 
acesta, valorii-scop. Dar filozofia 
culturii nu are posibilitatea de 
a restabili ordinea ierarhică a 
valorilor și de a realiza „îm
păcarea" lor. Aceasta este sar
cina socialismului, care creează 
condițiile restabilirii raportului 
firesc dintre valorile-scop și va- 
lorile-mijloc, între valorile ma
te iale și cele spirituale, căci so
cietatea în care omul devină 
scopul suprem al întregii acti
vități sociale, poate realiza uni
tatea valorilor culturale, fiecare 
dintre ele avînd funcția socia
lă de a contribui la dezvoltarea 
umanismului, specific acestei so
cietăți.

— Există o tendință în cadrul 
filozofiei nemarxiste contempo
rane de apropiere față de mar
xism și, implicit, de idealul 
umanismului marxist ?

T.B.: Numeroși gînditorl ne- 
marxiști recunosc valoarea teo
retică șl metodologică a filozo
fiei marxiste : unii dintre ei a- 
doptă și integrează în propria 
lor concepție teze și principii 
marxiste. Sartre îi recunoaște 
lui Marx meritul de a fi creat 
o concepție nouă a istoriei, „tre
cerea“. Apropierea acestora da 
marxism se datorește, pe de o 
parte, valorii sale intrinsece, pe 

altă, parte, prestigiului do
bîndit de filozofia marxistă ca 
steag ideologic al eliberării u- 
nei părți a omenirii.

— Cum explicați că în privin
ța alienării, filozofia și sociolo
gia nemarxistă pun astăzi în va
loare concluziile lui Mar» 
asupra acestui fenomen ? Sar
tre, Marcuse nu se apropie cum
va de aceste concluzii ?

T.B. : înstrăinarea, specifica 
Marx, este, în ultimă instanță, o 
lipsă a conștiinței care final
mente îl înscrie pe om în lumea 
relațiilor ce-I domină. Adevărul 
concluziei lui Marx nu putea să 
"u,fie recunoscut mai ales as
tăzi. Mulți gînditori nemarxiști 
recunosc valabilitatea conceptu
lui marxist de înstrăinării fă- 
r“ ca aceasta să însemne -ă 
sint întru totul de acord cu jl: 
acești . filozofi contemporani ji 
atribuie totuși un sens schimbai 
unilateralizîndu-1 sau știrbin- 
du-i caracterul istoric. Deși în 
moduri diferite, Sartre și Mar
cuse se apropie cel mai mult în 
unele dintre lucrările lor de 
conceptul marxist al înstrăină
rii. Sartre pune accentul pe în
străinarea individului și nu pe 
aceea a grupurilor sociale, con- 
siderînd-o drept o trăsătură 
proprie, permanentă, a realită
ții umane. Marcuse aduce ele
mente noi și interesante privind 
înstrăinarea în capitalismul con
temporan, care confirmă concep
ția lui Marx despre mecanis
mul înstrăinării, dar filozoful 
american lasă impresia că în
străinarea este o boală incura
bilă a societății.

— In ce constă superioritatea 
filozofiei marxiste în formarea 
și dezvoltarea personalității fa
ță de filozofiile nemarxiste dia 
trecut și din prezent 7

T.B.: Succint: filozofia i.,v- 
xistă corespunde tendințelor le
ale ale dezvoltării realității «I 
aspirațiilor de eliberare ale o- 
menirii. Datorită caracterului ei 
veșnic viu și creator, caracte
rului ei critio și activ, a uma
nismului adevărat îi poate face 
pe oameni să devină conștiențî 
de sensul vieții lor, al viitorului 
lor, și al răspunderii lor față de 
acest viitor. Ea îi determină p» 
oameni la acțiune pentru schim
barea realității acordîndu-le a 
bază științifică și insuflă forțe
lor sociale ale progresului în
credere în triumful rațiunii.© • • • •

sivitate și decizie a liniei, 
ele constituind în alt plan 
„notații“ subiective, „efuzi
uni“ lirice imposibil de 
transpus în sculptură. Liana 
Axinte și-a construit în a- 
ceste desene un cod propriu 
de semne cu care-și traduce 
obsedant viziunile (fie că 
este vorba de portrete, fie 
că este vorba de „teme“ cu 
un înțeles alegoric ca “ „Mi
reasa și oracolul“, „Zbor". 
„Cădere din zbor“, „Somn", 
„Nașterea“ ș.a.), cod care 
amintește de suprarealism 
nu atît printr-o recuzită 
formală, cît printr-o preg
nantă senzație de ancestral, 
de obsesie biologică, de ab
surd și incifrare ezoterică. 
Desenele sale poartă în ele 
vocația obsesiilor malefice. 
Oricît de interesante ar fi 
lucrările expuse (măști și 
desene) în ansamblu aces
tea nu marchează premisele 
unei cristalizări, sensurile 
unei direcții definibile, pe 
care sîntem îndreptățiți să 
le reclamăm oricărei expo
ziții de debut dincolo de 
considerațiile pur valorice. 
De aceea, credem că acest 
debut ar fi putut să mai 
întîrzie un timp oarecare 
absolut în favoarea artistei, 

, artistă de vădite posibilități.

CORNEL
RADU CONSTANTINESCU

Am parcurs mai multe file 
de caiet pe care elevii u- 
nei clase a VIII-a au răs

puns solicitării dirigintei lor de a 
se autodefini, așa cum sînt astăzi, 
la capătul unei etape din viață 
raportîndu-se, evident, la colectiv. 
Diriginta a alăturat acestor file 
de caiet, altele, din anul trecut, 
conținînd răspunsuri la întrebări 
adiacente. Alăturarea și confrun
tarea în același timp, i-au înles
nit, și ne înlesnesc și nouă, des
cifrarea contururilor unui portret 
al adolescenței. Sigur, departe de 
a fi complet și definitiv, dar nu 
mai puțin edificator și captivant 
prin universul pe care ni-1 dez
văluie. Nu dăm clasa, numele 
elevilor și al școlii — e vorba ds 
un liceu din București. Ne obli
gă la discreție promisiunea diri
gintei făcută elevilor privind păs' 
trarea „secretului" desăvîrșit. în- 
sușindu-ne punctul de vedere al 
dirigintei privind exagerata pu
doare a acestei vîrste și obligația 
adulților de a o respecta, soco
tim că, la urma urmelor, nu pre
zintă mare importanță nomina
lizarea.

Am rămas cu impresia, aparent 
contradictorie, că avem de-a face 
cu copii care nu mai sînt... 
copii; tot ceea ce spun ei, în 
foarte puține cuvinte, ne invită 
să-i luăm în serios. Nu, nu des
pre noi, reporterii, este vorba, 
elevii nici nu știu de existența 
noastră. Invitația vizează școala, 
părinții, adulții, în general. Să-i 
luăm în serios, înseamnă, în pri
mul rînd, am spune noi, să avem 
toate datele, să știm totul des
pre ei, să nu observăm cu întîr- 
ziere că au crescut, să nu-i sufo
căm cu povețe și îndrumări, să 
nu ne imaginăm că deținem mo
nopolul grijii pentru viitorul lor,

în timp ce ei așteaptă să fie di
rijași spre acest viitor.

De fapt, adolescenții — după 
cîte ne dăm seama — dețin, în 
primul rînd ei, cheia propriului 
lor viitor. Cheia aceasta au gă
sit-o în școală, căci școala, o dată 
cu cunoștințele, le-a înlesnit și 
acea cunoaștere de sine, încît a- 
cum vor ceva și Știu ce vor. O 
dovedim. încă din clasa a VII-a, 
cei mai mulți din cei aproape 40 
de elevi ai clasei nu se gîndeau 
numai la viitoarea treaptă de în
vățătură, ci și la profesie. Cu si-

cifre și mașini, să studiez fenome
nele fizice. Deocamdată, visez la 
aceasta, dar peste cîțiva ani așa 
va fi...“

S. V. „Pînă acum am vrut să 
mă fac... de toate. Astăzi, știu 
precis că mă voi face ingineră 
chimistă. Abia aștept să mă fao 
mare ca să-mi iau funcția în pri
mire. Știu că mai am mult de 
muncit pînă atunci..."

Nu transcriem toate răspunsu
rile, dar toate certifică că elevii 
știu ce vor și nu-și pot imagina 
că ceea ce vor nu se va realiza.

cu pasiune limbile străine. Cel ce 
se visează chimist e robit de 
farmecul ascuns al proceselor 
chimice, cibemeticianul de mîine 
este de pe acum un mic mese
riaș în atelierul său, încropit în- 
tr-un colț al locuinței. Sigur, am 
putea vorbi și despre izvoml a- 
cestor pasiuni — școală, profe
sori, părinți, lecturi care le-au o- 
ferit modele etc., etc Și merită să 
se vorbească. Am făcut-o însă 
altă dată ; acum ținem să sub
liniem altceva. Altceva care n-ar 
trebui să scape din raza vizuală

La o primă lectură a însem
nărilor elevilor poți avea impre
sia unei infatuări — nejustificată 
nici mai tîrziu, da mai ales a- 
cum. Nu ne-am mulțumit însă cu 
o singură lectură și, în conse
cință, cu o concluzie pripită.

Nu e nici un motiv de în
grijorare. La vîrsta asta nu sînt 
infatuați. Părerea buna despre 
sine e reală și cinstită. Și nece
sară. Ea dă siguranță de sine, 
apărîndu-i de hățișurile incerti
tudinilor care, la vîrsta asta, pot 
diminua efortul, împiedica valo-

SURPRINZĂTOARE

guranță de sine și aproape fără 
drept de apel.

M.S. „Ce doresc să ajung în 
viață ? Iată o problemă pe care 
mi-am pus-o deseori. M-aș face 
profesoară de engleză (poate și 
franceză), ar fi o plăcere să lucrez 
cu niște copii cărora le place en
gleza cum îmi place mie. Am să 
mă fac profesoară, ca mama...“

A. B. „îmi place desenul liniar, 
cu toate că nu fac acest obiect 
în școală. Dar îl fac în afara o- 
relor, evident, pentru că vreau să 
devin arhitect...“

C. D. „Aș dori să mă fac ingi
ner cibemetician, să lucrez cu

Trebuie să recunoaștem că e un 
progres, și un progres dobîndit la 
o vîrstă timpurie. Intre etapa cînd 
au dorit să se facă „de toate“ și 
cea de acum, în care au ajuns la 
o opțiune, nu sînt prea mulți ani. 
Suficienți, însă, pentru o autocu- 
noaștere, chiar dacă acest proces 
nu este încheiat și va aduce co
recturile necesare. Noi girăm pen
tru corecturile lor gratuit. Avem 
„acoperire“ prin însăși situația 
ior școlară luată nu ca note sau 
medii, ci ca pasiuni, trădate de 
pe acum, pentru o știință sau 
grup de științe înrudite. Viitoarea 
profesoară de engleză studiază

a școlii t valoarea anilor de în
vățătură însoțiți de timpuriu de 
un scop capabil să adune, ca în- 
tr-un focar, întreaga activitate 
școlară a elevului. Un asemenea 
scop dă nu numai farmec, dar și 
sens anilor de școală. Nu e vor
ba, pur și simplu, de profesiona
lizarea timpurie a elevului, ci de 
necesitatea ca învățătura să nu-i 
apară o chestiune în sine, ci să fie 
patronată de un mobil spre care 
adolescentul trebuie să se îndrep
te cu ajutorul școlii. Și e cu atît 
mai mare meritul școlii cînd îi 
lasă elevului sentimentul că sin
gur a ales și a optat

rificarea calităților, îngreunînd 
formarea unor caractere ferme, 
puternice.

N. S. notează : „Dacă aș avea 
o părere proastă despre mine ar 
însemna să mă desconsider to
tal. Și nu este cazul. în primul 
rînd eu trebuie să i'ă prețuieso 
la justa mea valoare. Terminînd 
acești opt ani de școală, mă gîn- 
desc că am crescut, că mă aflu 
în fața primului prag al vieții, că 
poate de trecerea acestui prag 
depinde tot viitorul meu. Abia 
aștept să mă văd în clasa a IX-a, 
să știu că am luat examenul. îmi 
place frumosul sub toate fațetelo

lui. Deviza mea este „Tot 
înainte 1 M. V. se consideră „...un 
reprezentant demn al adolescen
ților de la noi, pe care îl inte
resează totul de pe lumea asta 
și care crede că e capabil să cu
cerească această lume, cunos- 
cînd-o".

Elevii nu pozează, ne-am con
vins, sînt încredințați că așa stau 
lucrurile în ceea ce-i privește. 
Mai tîrziu, cu siguranță, vor veni 
— și este necesar, esențial să 
vină — nemulțumirile de sine. A- 
tunci însă vor fi oameni formați 
și nemulțumirile nu vor crea un 
dezechilibru, ci vor deveni mobi
lul autodepășirii, fără de care e- 
voluția, progresul nu sînt da 
conceput.

Colectivitatea la care ne-am 
referit bate la porțile liceului. A- 
duce cu sine o carte de vizită 
optimistă și promițătoare. în inti
mitatea fiecărui elev vor fi exis- 
tînd emoții, poate și îndoieli. Dar 
peste ele planează certitudinea 
că au făcut ceva în opt ani da 
școală ca să aibe dreptul la si
guranța reușitei.

îi cunoaștem îndeajuns pe ado
lescenți ? Ii tratăm ca pe niște 
tineri în devenire, sau abordăm 
în continuare tonul potrivit copi
lăriei ? Le cerem exact ceea ca 
trebuie, ori le cerem prea mult, 
sau prea puțin ?

Școala ar putea răspunde, dai 
pentru asta ar urma să desfășoa
re o activitate de cercetare, în- 
trucît intențiile — aproape singu
lare — ale unui diriginte inimos 
nu rezolvă mare lucru.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU».
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Mobilizarea eforturilor*
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'CONGRES Al 
PARTIDULUI

din pag. I)

Obiectiv central
sificarea producției

Seica, direc- 
vorbi, astăzi, 
nouă, întru

—Jintin 
rul I.A.S- Putem 
jspre o orientare 
itul corespunzătoare etapei ce 

o parcurgem, dată organizării, 
finanțării și conducerii agricul
turii de stat. Această orientare 
se bazează, între multe altele, pe 
creșterea capacității de mobili
zare a tuturor forțelor în agri
cultură pentru punerea în va
loare a marilor rezerve de creș
tere a producțiilor medii și de 
realizare a unei înalte eficiențe.

„ii exprim adeziunea totală față 
e documentele ce vor fi supu

ne dezbaterii celui de al X-lea 
Jongres al partidului, în care 
sarcinile agriculturii de stat sînt 
limpede conturate. Prezentarea 
în proiectul de Directive a fap
tului că în perioada 1971—1975 
producția globală a I.A.S. va 
crește cu 40—45 la sută, ne de
termină să tragem cel puțin două 
concluzii. Prima : necesitatea ac
centuării activității de selecție 
în cadrul fermelor de vaci și, pe 
această bază, crearea unul nucleu 
61 cărui potențial productiv să 
se ridice la cel puțin 4800—5000 
litri anual, iar cea de a doua : 
obligația Inițierii unor astfel de 
hcțiuni care să permită ridicarea 
pregătirii profesionale a cadre
lor — prin cursuri speciale — 
la nivele’ unor absolvenți de 
(Școală jfesională.

Reluind ideea, inginerul Va- 
ijâile Hrițcu, șeful fermei Dancu, 
^Sublinia că: „Măsurile ce vor 

l'ghebui întreprinse, printre care 
Concentrarea pe specii și grupe 
j'fșle vîrstă a animalelor, acum dis- 

.persate, lotizarea vacilor pe rase 
în funcție de capacitatea lor 

Ce producție, fapt care să permi- 
(Să introducerea furajării dife- 
^■snțiate, alcătuirea și respectarea 

strictețe a unui program de 
'țțrajd corespunzător, îmbunătă
țirea sistemului de hrănire — 

ăaccentul punîndu-se pe activi
tatea fabricii de nutrețuri com
binate de pe lîngă întreprindere 
j— toate acestea vor face ca la 
încheierea bilanțului din acest 
an să se înregistreze creșteri mari

(Vrmart din pag. I)

la 200 m adîncime șl că, din e- 
xistenta acestui strat aluvionar 
— inefabil să susțină greutatea 
formic bilă a pilelor și a ta- 
blieruh l metalic — decurg atît 
dificultățile de fundare, cît și 
soluții care s-a impus pentru 
suprastructură. Atît viaductele, 
cît și podul propriu-zis, se vor 
sprijini pe fundații de adînci- 
me, realizate pe coloane varia
bile, introduse la cote variabi
le. Și, într-adevăr, cifrele care 
ne descriu ceea ce nu se vede 
sînt tulburătoare : viaductele se 
sprijină pe coloane de 80 cm 
diametru, introduse la o adîn
cime de 34 m, pilele culee se 
vor sprijini pe coloane de 3 m 
diametru introduse la o adîn
cime de 40 m, iar pilele podu
lui pe coloane de 2 m diametru 
introduse pînă la 56 m adînci
me.

Privind de pe mal cele două 
macarale plutitoare „Hercules" 
și „Titan", care, tronson după 
tronson, coboară în adînc ră
dăcinile pilelor centrale, puțini 
își pot imagina cum se reali
zează aceste operații compli
cate care, prin finețe, întreo 
tot ceea ce își poate imagina un 
reporter. Abia după o îmbar
care pe șalupe și după o pă
trundere în universurile izo
late între apele fluviului, ale 
oamenilor care supraveghează 
mișcarea lentă a brațelor uria
șelor macarale plutitoare și a- 
cel du-te-vino al cablurilor la 
capătul cărora cupe de o con
strucție specială dizlocă încet, 
cu răbdare, aluviunile și rocile 
din adînc, croind drum coloa
nelor, termenii foraj cu greifer 
monocablu, tubare realizată 
prin vibrare și tubare realizată 
prin luvoaiere, care desemnea
ză procedeele moderne de în- 
figere a rădăcinilor podului, 
își găsesc explicația lor logică.

In cadrul Grupului de șanti- 
re Giurgeni-Vadul Oii, lucră- 
ie — pe care statisticienii, dîn 
netul de vedere al anvergu- 
, al utilajelor și al forței de 
ancă pe care o antrenează, le 

■ordă locul al treilea printre 
•strucțiile cu care țara în- 

iină cel de-al X-lea Con- 
al partidului și a 25-a a- 
are a eliberări patriei — 
ă într-o fază foarte avan- 
e execuție. Viaductele au 
rractic, terminate. Supra- 
îra lor din beton armat 

mprimat, prefabricat în 
zi de 46 m deschidere și 140 
; greutate, cu a-ncoraje de 
tone, se prefigurează în 

mele ei finale. Acum, cînd 
-85 la sută din obiective au 

realizate — exceptând ta- 
.-i'ul metalic — se lucrează 
principal la pilele centrale 

n albia Dunării...

OAMENI Șl UTILAJE

Intr-un titlu, utilajele nu pot 
așezate înaintea oamenilor, 

ir avînd în vedere un șantier 
•' o asemenea anvergură, sîn- 

cunoștințele de specialitate în 
adevărate competiții ale inteli
genței și culturii profesionale. A- 
cestea sînt, pe scurt, cîteva din 
activitățile prin care noi ne 
străduim să răspundem cerin
țelor actuale ale educației tinere
tului prin muncă și pentru mun
că.

Se știe apoi că statul nostru 
cheltuiește anual importante sume 
în scopul protecției mundl, îm-

de producție, un volum de bene
ficii superior. Astfel, la sfîrșitul 
anului vom putea ajunge la o 
producție medie de lapte de 
4 800—5 000 litri, și la un volum 
de beneficii de minimum 2 000 
lei de fiecare animal“-

Aproape toți vorbitorii, căutând 
mijloacele de intensificare a pro
ducției s-au referit la căile de 
punere cît mai repede în valoa
re a rezervelor existente. Dumi
tru Răileanu, Vasile Ciurușniuc, 
Gheorghe Lnngu, Ion Constant 
insistau asupra sporirii preocupă
rii fiecărui lucrător pentru a asi
gura obținerea unei producții 
maxime de la un număr cît mai 
mare de animale. In acest sens, 
s-a propus întocmirea unor fișe 
individuale pentru animale care 
să cuprindă rațiile în diferitele 
perioade ale anului și o seamă 
de rubrici care, comparate, să re
dea relația între consumul anu
mitor furaje și producție-

— Consider, a spus tovarășul 
Grigore Grosu, secretarul comi
tetului de partid din I.A.S., că 
vor avea efecte favorabile asupra 
intensificării producției în ferme
le noastre acele prevederi ale 
proiectului de Directive ce se 
referă la adîncirea profilării și 
specializării, la dezvoltarea și 
modernizarea mecanizării; asi
gurarea unei adevărate suduri 
între cercetare și nevoile produc
ției. Consider că în cadrul în
treprinderii noastre, specialiștii 
unindu-și eforturile pot alcătui 
un nucleu de cercetare, iar prin 
raționala folosire a utilajelor și 
agregatelor de care se dispune, 
avem toate condițiile creșterii 
productivității pe salariat cu 15— 
20 la sută, redueîndu-se, astfel, 
proporțional, numărul muncito
rilor necalificați la 100 de ani
male întreținute.

...Sentimentul de aprobare una
nimă cu care au primit lucrăto
rii întreprinderii agricole de 
stat Iași documentele pentru 
Congresul al X-lea al P.C R. își 
găseso o puternică expresie în 
tot ceea ce se face în aceste zile, 
în întrecerea ce se desfășoară 
între toate compartimentele de 
activitate.

tem convinși că nu aducem 
nici un prejudiciu demnității 
oamenilor dacă spunem că uti
lajele atrag cu precădere a- 
tenția vizitatorilor. In mijlocul 
Dunării, la egală distanță de 
maluri, macaralele plutitoare 
„Hercules", de 100 tone, și „Ti
tan", de 50 tone, anunță, de la 
bun început, dimensiunile pie
selor pe care le fixează, în lă
cașurile stabilite de proiect, 
oamenii. De asemenea, bacurile, 
șalupele, silozurile de ciment, 
buldozerele și trailerele izbu
tesc să creeze o imagine conclu
dentă asupra naturii muncii pe 
care o prestează oamenii în a- 
cest colț de țară, natură deose
bit de complexă și nu de puține 
ori paradoxală. Pentru că, în- 
tr-adevăr, în acest loc, ames
tecul, uneori incredibil, de uti
laje, explică amestecul de oa
meni, sau mai precis, amestecul 
de meserii, sau și mai strict 
delimitat, amestecul de con
structori și marinari.

A PATRA PUNTE
Grupul de șantiere al podului 

Giurgeni—Vadul Oii, reunind 
într-un singur colectiv de mun
că marinari și constructori, re
vendică, astfel, un loc aparte 
printre șantierele țării. Poate 
mai mult decît la Porțile de 
Fier, marinarii reprezintă aici 
un sector distinct și „uneori — 
mărturisește Manahos Sotir, șe
ful sectorul nave, sau „căpita
nul", „șeful marinăriei", cum îl 
supranumesc oamenii — pare 
de necrezut că meserii atît de 
diferite pot să concure atît de 
armonios în vederea realizării 
aceluiași obiectiv". Și, fără în
doială, colaborarea la care se 
referă experimentatul marinar, 
specialist în navigație, Mana- 
hoș Sotir, sosit aici de la Ga
lați, unde a fost comandant in
structor, este o realitate care 
nu poate fi contestată. Intre 
Giurgeni și Vadul Oii colabo
rează fierari-betoniști, betoniști 
și dulgheri din Buzău, mecanici 
din București, sudori din Con
stanța și marinari din Tulcea, 
Galați și Brăila. Vasile Cocon- 
cea, șef de echipă sudori, Dă- 
nilă Mitrofan, comandant de 
remorcher, Ion Moșog, dulgher 
și Ion Cucu, marinar, sînt nu
mai cîțiva dintre ei. Betonie
rele, macaralele, benzile rulan
te, platforma plutitoare „De- 
long" care servește la fixarea 
batardourilor și la lansarea dis
pozitivelor radiere, remorche
rele „lașul", „Feriga" și „Se- 
garcea", spărgătorul de gheață 
„Voinicul" și șalupa „Construc
torul" — iată cîteva dintre am
barcațiunile care, de la începu-

bunătățirii condițiilor de muncă. 
Numai pînă acum, în acest an, 
în întreprinderile din Maramureș 
s-au alocat suma de 4,5 milioane 
lei. De aceea am găsit necesară 
reluarea concursului „Protecția 
muncii în întrebări și răspunsuri“. 
Spun reluare pentru că este vor
ba de o inițiativă a noastră mai 
veche și care a dat rezultate 
bune. Pînă acum aceste con
cursuri s-au desfășurat în exploa
tările miniere de la Baia Sprie, 
Cavnic, Nistru, la întreprinderea 
chimico-metalurgică etc. și au an- 

. trenat aproape 5 000 de tineri.
Cea mai largă participare, de pil
dă, s-a înregistrat la Exploatarea 
minieră Herja. în cutând va avea 
loo faza județeană la care își dau 
întâlnire cîștigătorii etapelor an
terioare de la exploatările Com
binatului minier și întreprinderea 
de exploatări miniere. Bucurîn- 
du-se în mod efectiv de colabo
rarea consiliului județean al sin
dicatelor și a direcției județene 
pentru problemele de muncă și 
ocrotire socială, această acțiune 
este poate cea mai reușită din 
cele organizate în ultimul timp 

— Dacă am trece acum la ca
pitolul ridicării calificării profe
sionale, și el unul din obiectivele 
însemnate pe care și Ie-a propus 
comitetul județean al U.T.C., ce 
ne puteți spune ?

— Peste 2 500 de tineri munci
tor de la UMMUM, Uzina „1 
Mai“, exploatările miniere Herja 
și Nistru, Flotația centrală și 
C.I.L. Sighetul Marmației au fost 
cuprinși într-un concurs cu o 
largă desfășurare, „Cartea tehnică 
și producția". 425 de tineri sînt 
pînă acum purtătorii insignei de 
cititor al cărții tehnice.

Au dat bune rezultate și întâl
nirile dintre tineri și fruntași în 
producție, dintre tineri și specia
liști. în afară de acestea, unele 
teme ca : rolul tînărului în pro
ducție, echitatea principiului so
cialist al retribuției muncii, căile 
de reducere a prețului de cost la 
tona de minereu superior și prelu
crat etc. au constituit subiecte de 
dezbatere în adunările deschise 
ale organizațiilor U.T.C. în răs
timpul la care ne referim a cres
cut coeficientul de utilizare a 
timpului de lucru, ceea ce dove
dește că și acțiunile întreprinse 
de organizațiile U.T.C. au avut 
ecou.

Punînd față în față realizările 
obținute cu marile îndatoriri ce 
ne revin în mobilizarea tineretu
lui la îndeplinirea sarcinilor de 
producție, trebuie să arăt că a- 
vem încă destule datorii ne
onorate, că mai avem multe de 
făcut. Aș aminti, de pildă, 
faptul că la exploatările mi
niere Cavnic, Ilva, Baia Bor- 
șa, Combinatul cnimico-meta- 
lurgic, C.I.L. Sighetul Marmației, 
unități reprezentative în industria 
județului, numărul absențelor 
este încă ridicat. Și din acestea 
multe aparțin tinerilor. N-am 
reușit, de asemenea, ca toate bri
găzile și echipele din exploatări
le miniere să-și îndeplinească 

tul lucrărilor, au colaborat șl 
continuă să colaboreze cu uti
lajele obișnuite ale constructo
rilor. Familiaritatea care ca
racterizează relațiile dintre a- 
ceste utilaje și dintre oamenii 
care le stăpînesc, mișcarea șl 
forța reprezintă o experiență 
deosebit de interesantă prin 
ineditul pe care-1 propune.

TINERII CONSTRUCTORI 
Șl MARINARI-

...pot fi întîlniți în toate punc
tele cheie ale șantierului în 
cadrul căreia se zămislește po
dul peste Dunăre, menit să în
lesnească circulația rutieră spre 
litoral, să stabilească o legă
tură în plus între Dobrogea și 
restul țării. De altfel, vîrsta 
medie a celor care s-au anga
jat să arcuiască o nouă punte 
deasupra apelor bătrînului Da- 
nubiu nu depășește 30 de ani. 
Vasile Nicoară, lăcătuș meca
nic, membru al comitetului

U.T.C. din șantier, care ne-a 
condus prin vastul labirint de 
utilaje și oameni dintre Giur
geni și Vadul Oii, ne-a facili
tat intîlnirea cu ei în cele mai 
diverse ipostaze. Pe Ion Șei- 
noiu, marinar, locțiitor al se
cretarului U.T.C., l-am întîlnit 
pe remorcherul „Feriga“, pe 
Dumitru Popa, care s-a califi
cat aici ca sudor, l-am întîlnit 
lucrînd în umbra apăsătoare a 
marilor viaducte, în atelierul 
mecanic ne-a întîmpinat Con
stantin Vladu, șef de echipă, 
secretar al organizației de bază 
P.C.R. mecanizare, pe ambarca
țiunile de pe Dunăre, care fac 
naveta între maluri și pilele 
centrale și, apoi, către scară, în 
vasul dormitor, la o partidă de 
biliard, l-am cunoscut pe mari
narul Ion Cucu, omonimul foto
reporterului ale cărui fotografii 
inspirate ne-a mărturisit că le 
urmărește cu cea mai mare 
atenție.

Despre alți tineri constructori 
detașați, asemeni sudorului 
Ilie Mihoc, care se spe
cializează la Bocșa în ve
derea lucrărilor de asamblare 
a tablierului metalic, ni s-a vor
bit, și uneori In cuvinte care, 
în ceea ce îi privește, Ie fao 
mai mult decît cinste. în me
moria tuturor interlocutorilor 
noștri revenea iarna aspră a 
acestui an în care tinerii pe 
care i-am citat, împreună cu 
alții, printre care as aminti pe 
sudorul Stelian Voiculescu, con
duși de Dobre Roșculeț, lăcătuș 
mecanic, secretarul organiza- 

ritmic planul de producție, în- 
deosebi acele formații de lucru 
unde majoritatea o formează ti- A 
nerii. N-am făcut totul pentru w 
orientarea tineretului de la sate 
înspre sectoarele de bază ale a- 
griculturii județului : zootehnie, 
pomicultură și legumicultură. De 
asemenea, participarea la muncă 9 
a tinerilor, și în special a fetelor, 
este încă redusă. Va trebui 
să ne concentrăm eforturile 
pentru a ne îndeplini angajamen
tul pe care ni l-am luat de a ne 
aduce contribuția la realizarea 
sistemului de hidroameliorații a- 
flat în construcție la Copalnic- 
Mănăștur, Săcălășeni, Tămaia, 
Seini, Ardusat și Ulmeni. Ceea 
ce am făcut pînă acum este de
parte de a ilustra capacitatea 
noastră de mobilizare, însuflețirea 
cu care tinerii doresc să partici
pe la înfăptuirea unor astfel de 
obiective.

— Angajamentul privind mun
ca voluntar-patriotică nu se refe
ră, desigur, doar la acest șantier.

★

în urma tratativelor care au 
avut loc, la 30 iunie a fost 

9 semnată, la București, Con
venția între guvernul Repu- 
blicii Socialiste România șl 

9 guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste pri- 

— vind desființarea vizelor pen- 
9 tru călătoriile în interes de 

serviciu, turistic și particular, 
precum și în tranzit. Prin 

™ această Convenție se lărgește 
_ , cadrul călătoriilor fără vize 

Ce alte obiective v-ați propus la 9 dintre cele două țări, 
acest capitol princi lele Din partea română, Conven-
noastre obiective a fost colecta- ția a fost semnată de dr. Ion
rea metalelor vechi. Din angaja- m. Anghel, directorul Direc-
mentul de 4 200 tone am predat -țjei consulare din Ministerul 
pînă acum 2 500 tone, iar o alta 
importantă cantitate urmează a fi Afacerilor Externe al Republi- 
expediată oțelăriilor patriei în cu- cii Socialiste România, iar din 
rind. în patrimoniul forestier am 9 partea sovietică de Nicolai 
împădurit în a°east& primăvară ivanovici Moliakov, directo- 
62 hectare dm 100 propuse. In- —grijirea arboretelui i-a efectuat®™1 Direcției consulare din 
pe o suprafață de peste 300 hec- Ministerul Afacerilor Externe 
tare, din 400 cîte prevede angaja- a al U.R.S.S.
montul nostru. Din suprafața de w 
8 500 hectare pășune, cît ne-am 
angajat să curățim în acest an, 
am realizat

de 19 milioane — angajamentul 
anual.

Recent a fost deschis Șantierul 
național al tineretului pentru 
modernizarea drumului Baia 9 
Sprie-Sighetul Marmației. Prima 
serie de 200 de elevi din cele do
uă tabere se comportă la înălțimea 
cuvîntului dat. Aici vor lucra în 
acest an 800 de tineri din județul 
nostru în 4 serii.

După realizările de pînă acum 
considerăm că pînă la 23 Au
gust vom îndeplini 80 la sută din 
angajamentul luat. La data de 30 
octombrie ne-am propus să în
cheiem lucrările. Atunci vom tra
ge linie și vom face bilanțul 
definitiv. g±

Considerăm că prin intensifi- ™ 
carea eforturilor tuturor tineriloi 
din județul nostru, ale fiecărei a 
organizații în parte, în întâmpi
narea Congresului al X-lea al _ 
P.C.R. și a sărbătoririi eliberării 9 
patriei, vom imprima întregii 
noastre activități noi impulsuri. © 
Realizările tineretului maramure
șean vor fi, cu siguranță, la înăl- 
țimea semnificației pe care o re
prezintă aceste evenimente pen- — 
tru întregul nostru popor. ” 

ției U.T.C. din șantier, au ținut 
piept, zi și noapte, fluviului 9 
dezlănțuit care amenința să ani
hileze o muncă de doi ani. De 
pildă, zi și noapte, remorcherul A 
„Feriga“, avînd îmbarcați la 
bord pe Ion Șeinoiu ca meca- 
nio și pe Dobre Roșculeț ca res- a 
ponsabll d'e circumstanță al re- 9 
flectorului la bord, a patrulat 
printre sloiuri de gheață, înju- _ 
mătățindu-le, risipindu-le forța 9 
pe care le-o imprima curgerea 
fluviului revărsat, apărînd ba- 
tardourile asaltate de ape. A

★ W 
peste sectorul

Dunării 
cu două

• In cadrul 
ternațional de 
culin dotat 
Tașmaidan“, 
României a învins cu sco
rul de 15—12 (9—8) repre
zentativa Japoniei.

turneului in- 
handbal mas- 
cu „Trofeul 

selecționata

• ba Gluj s-a disputat me
ciul amical de box dintre e- 
chipele C.S.M. Cluj și Z.V.b. 
Kysuce Novo-Mesto (Ceho
slovacia). Victoria a revenit 

scorulpugiliștilor români cu 
de 14—6.

• Ea tradiționala 
de caiac-canoe de la 
pere (Finlanda), sportivii ro
mâni au avut o comportare 
bună, reușind să cîștige 10 
din cele 15 probe ale con
cursului.

Din lotul român s-au re
marcat tinerele caiaciste 
Viorica Dumitru—Maria bo

regată 
Tarn-

vin, învingătoare în proba 
de caiac 2—500 m. O frumoa
să victorie a obținut în pro
ba caiac 1—500 m E. Botez, 
cronometrat în 1’ 53” 9/10. 
Dintre victoriile realizate la 
canoe remarcăm pe cea a lui 
Macarenco (la C 1—10 000 m) 
și cele ale echipajului Cala- 
biciov—Manea (la C 2—1 000 
m și C 2—10 000 m).

• Cupa Italiei la fotbal 
(desfășurată sistem turneu 
între 4 formații) a luat sfîr- 
șit cu victoria echipei A. S. 
Roma care a învins în ulti
ma partidă cu 3—1 (1—0) pe 
Foggia.

• Campionul mondial de 
box la categoria semi-mijlo- 
cie, mexicanul Jose „Mante- 
quilla" Napoles, l-a învins 
prin k.o. tehnic în repriza a 
10-a pe americanul Gurtis 
Cokes. Napoles și-a păstrat 
centura de campion.

(Agerpres)

Doi oameni își strîngeau 
bărbătește mîinile. Alți oa
meni, sute de oameni, specta
tori în tribunele velodromului 
Dinamo, aplaudau emoționați 
festul atît de obișnuit între 

ărbați. De astă dată gestul 
celor doi bărbați depășește 
obișnuitul. Cei doi n-au 
luptat împreună și nici n-au 
rîvnit măcar o clipă la tricoul 
de campion. S-au întîlnit 
duminică pentru prima oară, 
finalizînd la... roată ultima e- 
tapă a Turului ciclist al Româ
niei. Și s-au întîlnit pe po
diumul onoarei sportive, acolo 
unde au urcat pe aceeași 
treaptă, a învingătorului.

Cine a fost primul ? Tină-* 
rul ciclist Puterity triumfător 
în București, sau boxerul ma
ratonist Dumitru Panaitescu

Prima punte 
românesc al 
cat-o în urmă 
Apolodor din Damasc. A doua 
punte, cea a lui Anghel Saligny, 
care a deschis drumul trenuri- V 
lor spre litoralul Mării Negre, 
datează de aproape un secol.

- Puntea care, la Giurgiu, ne-a 9 
unit cu o țară prietenă se situ
ează a treia în timp. A patra 
punte peste Dunăre se arcuieș- A 
te acum, între Giurgeni și Vadul “ 
Oii, la o înălțime liberă de 20 
m deasupra oglindei de apă. a 
Fiecare dintre ele a ilustrat, ™ 
din punct de vedere tehnic, o 
etapă în istoria frămintată a _ 
patriei noastre. 9

E oarecum banal să spunem 
că oamenii care unesc In aceste 
zile Dobrogea cu restul țării A 
descind, în parte, din Apolodor 
din Damasc și din dacii prizo
nieri pe care i-au folosit roma- gk 
nii ca mină de lucru. E îndrep- ™ 
tățit, însă, să spunem că ei sînt 
urmașii lui Anghel Saligny și —> 
ai constructorilor care i-au rea- 9 
lizat visul. Cu atît mai mult, e 
firesc să spunem că toți acești 
oameni, constructori și mari- A 
nari, sînt oameni ai zilelor noas
tre, cei mai mulți născuți și 
educați in anii socialismului, A 
obișnuiți să-și înscrie gesturile ™ 
în marele gest constructiv prin 
care țara întreagă întâmpină al 
X-lea Congres al partidului și 9 
a 25-a aniversare a eliberării.

Recent, în cadrul adunării ge- 
nerale extraordinare a comu- 9 
niștilor din șantier, consacrată 
dezbaterii documentelor pentru 
al X-lea Congres al partidului, A 
adunare la care au participat, 
ca invitați, și numeroși uteciști, 
faptele și gindurile acestor oa- 
meni s-au dezvăluit, din nou, 9 
în toată plenitudinea lor. Eva- 
luindu-și cu luciditate realiză- — 
rile, sarcinile care le stau in 9 
față și angajamentele lansate 
în cinstea evenimentelor amin
tite, fiecare dintre ei a gîndit, A 
poate, asemeni celui mai eloc- 
vent vorbitor: „Cîte n-am fă
cut ? Am învățat ce este acela 
beton precomprimat, am îm- 
plîntat coloane de fundație 
la 56 m adîncime, am izbut 
lucrăm între apă și cer., 
siguranță, vom Izbuti să c 
vîrșim toate lucrările pe care 
le mai reclamă fundațiile, pilele A 
și suprastructura și, în sfîrșit, w 
să arcuim peste fluviu acel fa
bulos d'e greu tablier metalic", ga 
Toate gindurile, evident, de- “ 
curgind din dorința imperioasă 
a tuturor de a executa lucrarea —- 
In termen, conform prevederi- 9 
lor. ,

a arun-
milenii,

TELEGRAME
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, a trimis Excelenței sale, 
ROLAND MICHENER, guvernator general al Canadei, o te
legramă în care se spune i

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Canadei, vă trans
mit, Excelență, în numele meu și al poporului român, feli
citări și cele mai bune urări de sănătate pentru dumnea
voastră personal, de pace și prosperitate pentru poporul 
canadian.

★

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Româ
nia, CORNELIU MANESCU, a adresat o telegramă de feli
citare tovarășului ȘTEFAN JEDRYCHOWSKI, cu prilejul 
realegerii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI DE STINGA- 
COMUNIȘTII DIN SUEDIA 
Luni a părăsit Capitala dele

gația Partidului de stînga-comu- 
niștii, care, la invitația Co
mitetului Central al P.C.R., a 
făcut o vizită în țara noastră. 
Din delegație au făcut parte: 
Folke Liljesson, membru al Co
mitetului Central al Partidului, 
Henry Jacobsson și Bertil Mar- 
bink, membri ai conducerii 
partidului în districtele Gavle 
Norbotten.

si

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al P.C. 
DIN CEHOSLOVACIA

Luni seara a sosit în Capitală 
delegație de activiști ai P.C.o .. . - - .

din Cehoslovacia, condusă de 
Julius Turoni, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C. din Slova
cia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

MEGOmAH

„Cupa tineretului de la sate.* la etapa a II-a

START RECE...
FIERBINȚI

Duminică dimineața mi-am 
rupt nasturii la haină în- 
cercînd. să obțin mult rîvni- 
tul bilet de tren. Pînă la urmă 
am călătorit fără să plătesc, 
numai să ajung în comuna 
Fierbinți (județul Ilfov) unde 
urma să aibă loc etapa pe 
centre de comună a Cupei 
tineretului de la sate.

De ia gară pînă în centru și 
de aici la... islaz (am să refuz 
cu încăpățînare să numesc ba
ză sportivă o parte din terenul 
destinat pășunatului, șl care, 
spre deosebire de cealaltă par
te, are și două porți), nu am 
întîlnit nici un afiș, nimic care 
să popularizeze cît de cît com
petiția.

Cu același tren, adică ieri 
dimineață la ora 7,15 a sosit 
să „sprijine" și să „îndrume" 
pe cei de la Fierbinți și tova
rășul Ion Pahonțu, șeful sec
torului de evidență de la Co
mitetul județean Ilfov al U.T.C. 
El însă nu e vinovat cu nimic i 
doar cu o zi înainte fusese a- 
nunțat că trebuie să vină la 
Fierbinți. Să reținem faptul că 
în acest sector, comitetul jude
țean nu are instructor și, în 
mod firesc, trebuia să vină ci
neva cu cel puțin trei — patru 
zile înainte, să pună umărul 
Ia muncă și nicidecum să fie 
spectator.

Mai întâi o discuție cu Ion 
Șerban, secretarul comitetului 
comunal U.T.C. din Fierbinți. 
După spusele lui, totul e pre
gătit, iar în jurul orei 8,00 
vor veni oaspeții. De fapt nu 
era absolut nimic pregătit 
Terenurile de handbal și fot
bal erau netușate, cel de volei 
nu avea plasă, pistă de atle
tism... nu există, iar în groapa 
pentru sărituri, cred că nu mi- 
aș fi încercat norocul nici pen
tru o medalie olimpică.

Am aflat și cum făcuse mo
bilizarea secretarul comitetu
lui comunal U.T.C. i Cu o zi 
înainte a anunțat prin note 
telefonice pe cei din comunele 
Nuci, Moara Vlăsiei, Grădiș-

Drum bun boxerului maratonist
Zigotto? De fapt, o departaja
re nu are sens decît prin mo
dul de realizare a performan
țelor. Panaitescu Zigotto, fost 
campion național de box, as
tăzi pensionar în vîrstă de 57 
de ani, a parcurs cei peste 
2 000 de kilometri pe jos, cu 
rucsacul în spate. Din acest 
motiv a luat startul primei e- 
tape în ziua de 1 Mai din 
orașul de pe malul Dunării. 
Și de atunci zilnic, pe vreme 
bună sau rea, a mers între 
orele 4,30 și 23,00. Se odihnea 
noaptea doar patru-cind ore. 
Ciclistul Th. Puterity — mai 
tînăr cu 37 de ani — a plecat 
alături de ceilalți sportivi par- 
ticipanți la marele înconjur al 
țării. Omagiul nostru dăruit 
prin aceste rînduri se cuvine 
deopotrivă amîndurora căci

MARȚI ULTIMA

PRONOCXPRCS

NUMIREA NOULUI AMBASA
DOR 
LISTE

AL REPUBLICII SOCIA- 
ROMANIA IN REPUBLI

CA LIBAN
decret al Consiliului dePrin

Stat, tovarășul Ștefan Cleja a 
fost numit în funcția de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Liban, în lo
cul tovarășului Iacob Ionașcu, 
care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Florea Dqmitrescu, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
conomic, care, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., a făcut o vizită în 
schimb de experiență în R. P- 
Ungară, s-a înapoiat luni seara 
în Capitală.

★
Delegația de activiști ai P.C.R. 

a fost primită, în cursul zilei de 
luni, de Nyers Rezso, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

Directorul general adjunct 
Oficiului Națiunilor Unite 
Geneva, Georges Palthey, <

al 
la

_____ 7___ a__ care 
face o vizită în țara noastră la 
invitația Ministerului Afacerilor 
Externe a fost primit luni de 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

tea și Hovilița ca a doua zi 
să se prezinte la... sport. Unii 
au primit nota cu pricina, alții 
nu aflaseră de ea nici dumi
nică la prînz.

— Bine, am zis, nu au venit 
oaspeții dar unde sînt gazdele ? 
Mi s-a răspuns că sînt...... pe
centru“ și se face mobilizarea 
cît ai bate din palme.

Deci să vină oaspeții. Mai 
trebuiau să vină ei și duminica 
trecută, dar întrecerea a fost 
amînată din cauza... timpului 
nefavorabil.

Pe Ia ora 11,00, în sfîrșit, iată 
sosesc și cei de la Moara Vlă
siei de fapt singurii în frunte 
cu tovarășa Andrei Teodora, 
secretara comitetului comunal 
U.T.C.. în mașină să tot fi fost 
vreo 15 tineri și vreo 10 supor
teri între 10 și 13 ani.

îmi este penibil să redau dis
cuția avută cu tovarășa secre
tară. Dînsa nu știa ce sportivi 
are în mașină, ce probe sînt 
prevăzute în regulamentul eta
pei de vară a Cupei tineretului 
de la sate. Toate „le știa un" 
profesor de educație fizică, 
oare de fapt nu era de față. 
Cum a făcut mobilizarea ? Cu 
orice risc, îi redau un răspuns 
la întrebarea : „De ce ați în
târziat „A trebuit să-i aștept 
pe la colțuri, că nu era echi
pa completă".

în ceea ce privește participa
rea fetelor la această etapă 
un amănunt: nici de la Fier
binți nici de la Moara Vlăsiei 
nu era nici o concurentă. Pînă 
la urmă etapa a II-a a constat 
dintr-un meci de fotbal și... o 
a treia amînare.

Nu e lipsit de sens să amin
tim că din comisia județeană 
de organizare fac parte cadre 
competente din toate organele 
de conducere. Pe teren, nu era 
nici un președinte de asociație 
sportivă, nici un profesor de 
educație fizică, nici un arbitru, 
nici un tovarăș din consiliile 
de conducere ale cooperativelor 
agricole sau din partea con
siliilor populare comunale;

performanțele lor au o valoare 
simbolică: pasiunea pentru 
sport, „secretul“ tinereții fără 
bătrînețe. Această pasiune le-a 
purtat pașii pe același drum, 
al înnobilării caracterelor cu 
voință și putere de luptă.

Învingătorul din București 
al multicolorei caravane ci
cliste se află la primii pași 
spre consacrare. Boxerul ma
ratonist s-a aflat oare la ulti
ma cursă P Nici gînd. Cel mai 
apropiat obiectiv : să porneas
că la drum spre Mexic, pentru 
a asista la „mondialele“ de 
fotbal. Drum bun temerarului 
și mereu tînărului sportiv că
ruia i-am dori să-i vadă prin
tre finaliști și pe fotbaliștii 
noștri.

V. RANGA

Luni dimineața, în Sala 
Operei Române a avut loc 
adunarea festivă a corpului 
didactic din București, con
sacrată Zilei învățătorului.

Adunarea a fost deschisă de 
Ion Borca, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiu
lui București.

A luat apoi cuvîntul Mircea 
Cucu, inspectorul general șco
lar al municipiului. în nume
le celor sărbătoriți au luat cu
vîntul Ioana Cosma, directoa
rea liceului „Nicolae Bălces- 
cu“, Grațiela Ștefan, profesoa
ră la Liceul ,,I.L. Caragiale“ 
și Petre Bratu, directorul Li
ceului industrial energetic.

într-o atmosferă entuzias
tă, cei prezenți au adresat, în 
numele slujitorilor școlii din 
Capitală, o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co- 
munit Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care 
se angajează să nu precupe
țească nici un efort pentru 
creșterea prestigiului școlii 
românești, pentru instruirea 
și educarea elevilor în spiritul 
dragostei față de partid, de 
patria socialistă, astfel ca tî- 
năra generație să ducă mal 
departe făclia progresului so
cial pe pămîntul țării noastre.

(Agerpres)

nu greșesc dacă spun că nu era 
nimeni, Incit pe bună dreptate 
îți pui întrebarea de ce se mai 
pierde vremea cu planuri da 
măsuri, cu comisii și regula
mente, cînd practic nimeni nu 
acordă un ajutor concret, ca și 
această etapă, care în general 
se bucură de succes, să-și atin
gă scopul..

La plecare „trimisul special* 
al Comitetului județean Ilfov 
al U.T.C., îmi spunea că tova
rășului Radu (șeful secției 
sport șl turism) îi părea rău 
că nu m-a invitat la Balotești 
sau Snagov unde aveau loc în
treceri în faza intercomunală, 
și mai ales erau bine organi
zate.

— Păi de tovarășe Radu, de 
unde să știm noi, că în unele 
locuri organizați bine treburile 
și în altele le încurcați dacă nu 
ne anunțați din vreme !

GH. NEAGU

Intr-o însemnare apărută an
terior la rubrica noastră, ne pro
puneam să înfățișăm cititorilor, 
fața mai puțin cunoscută a în
trecerilor de hipism. Cind fă
ceam această afirmație ne gîn- 
deam că nu numai latura specta
culară a alergărilor în sine pre
ocupă pe cititorii noștri, pe a- 
matorii sportului hipic, ci și 
unele amănunte „de regie", ca 
să spunem așa, care prin natura 
și efectul lor suscită adesea dis
cuții.

Astfel, unii „inițiați" cunoso 
cu mult înainte de începerea 
curselor pe ce loc va veni cutare 
sau cutare cal, dacă antrenorul 
sau conducătorul X „merge" sau 
nu la cîștig în ziua respectivă și 
cu cine anume și multe alte ase
menea „amănunte". Bineînțeles 
că cel care are de suferit este 
tot publicul spectator străin de 
aceste calcule și aranjamente de 
culise. Așa s-a întîmplat și du
minică cînd driverul N. Gheor- 
ghe, „specialist" în a veni acolo 
unde trebuie, nu și-a dezmințit 
nici de data aceasta faima. încă 
înainte de începerea alergării a 
doua, circula printre „inițiați" o 
informație prețioasă: armăsarul 
Retevei condus de acesta va veni 
„fix" pe locul 3. Cursa s-a des
fășurat și concurentul respectiv 
și-a ascultat stăpînul, spre bucu
ria „inițiaților" și a lui N. Ghe- 
orghe, finind cont că în cursa 
respectivă funcționa pariul or
dinea triplă.

Ne exprimăm, de asemenea, 
nedumerirea pentru calmul și 
răbdarea antrenorului G. Sol- 
can în exchibițiile pe care le 
face cu „pensionarul" său Furiș. 
Bietul cal este „plimbat“ pe toate 
locurile în afară, de... primul. 
Sîntem curioși să vedem cînd se 
va hotărî acest antrenor să arate 
adevărata valoare a calului și să 
cîștige ? ! Probabil atunci cînd 
interesele sale personale îi vor 
dicta acest lucru. La fel de cu
rioasă ni s-a părut și maniera în 
care antrenorul Traian Marcu a 
înțeles să susțină șansele „pen
sionarei" sale, Lavena, în. pre
miul Fieni. Minată numai pentru 
a face figurație, iapa nu a con
tat In cursă, în schimb l-a con
vins pe conducătorul ei că poate 
cîștiga oricînd va dori acesta, 
probabil mai înainte de plecarea 
sa în concediul de odihnă.

Curioasă ni s-a părut „amabi
litatea" antrenorului Mircea Ște- 
fănescu de a încredința un cal 
din grajdul său unui alt condu
cător — respectiv Gică Tănase, 
care a cîștigat de altfel — pre
ferind să conducă personal un 
concurent cu care a venit ulti
mul. Numai că acesta raporta o 
cotă mult mai mică decît cîștigă- 
torul...

GH. ALEXANDRESCU



Lucrările sesiunii 
Comisiei mixte 

ministeriale 
româno-iraniene
TEHERAN 30 — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici,, 
transmite : Ministrul comerțului 
exterior, Cornel Burtică, a sosit 
în capitala Iranului, pentru a lua 
parte la sesiunea Comisiei mixte 
ministeriale româno-iraniene. La 
aeroportul Mehrabad, ministrul 
român a fost întîmpinat de Ali- 
naghi Alikhani, ministrul econo
miei Iranului, de cadre de con
ducere din acest minister. A fost 
prezent Pavel Silard, ambasado
rul României Ia Teheran.

Luni dimineața, au început 
lucrările sesiunii Comisiei mixte 
ministeriale româno-iraniene. 
Conducătorii celor două delega
ții Cornel Burtjcă, și A. Alikhani, 
au trecut în revistă activitatea 
în domeniul cooperării econo
mice dintre cele două state de la 
sesiunea precedentă. După șe
dința plenară, lucrările sesiunii 
continuă pe comisii de speciali
tate-

In cursul zilei de luni, minis
trul comerțului exterior al Ro
mâniei, a semnat în registrul spe
cial al Sahinșahului Iranului 
Reza Pahlavi, a depus o coroană 
«de flori la Mausoleul lui Reza 
Șah, a avut o întrevedere cu mi
nistrul de interne, Khosrowani, 
în probleme de relații comerciale 
și ța făcut o vizită Ia Banca de 
încurajare a dezvoltării indus
triale, unde s-a întreținut eu di
rectorul acestei instituții.

Vizita delegației parlamentare 
române in Marea Britanie

LONDRA 30. — Corespon
dentul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : In cadrul vizitei pe 
care o face în Marea Britanie, 
delegația parlamentară română 
condusă de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voi
tec, a plecat într-o călătorie prin 
cîteva orașe ale țării. Duminică, 
membrii delegației au sosit la 
Stratford-upon-Avon, unde s-a 
născut, a trăit și a creat William 
Shakespeare.

Ei au vizitat Casa memorială 
și alte locuri istorice legate de 
viața și activitatea marelui 
scriitor.

Acțiuni de luptă ale pa-
trioțllor sud-vietnamezi
SAIGON — In cursul nopții 

de duminică spre luni, forțele 
patriotice sud-vietnameze au 
bombardat cu rachete cartierul 
general al diviziei de parașutiști 
saigonezi, situat în apropiere de 
localitatea Tan Son Nhut. De 
asemenea, artileria Frontului Na
țional de Eliberare a bombardat 
o tabără a forțelor speciale ame- 
ricano-saigoneze de la Ben Het, 
provocînd pierderi în oameni și 
material de luptă. Agențiile de 
presă menționează că această 
tabără este bombardată de 53 de 
zile consecutiv. Totodată, în 
cursul zilei de duminică au fost 
înregistrate lupte în jurul fostei 
capitale imperiale Hue, lupte 
care au durat mai multe ore. în 
același timp, avioane americane 
de tip „B-52“ au efectuat mai

multe misiuni de bombardament 
asupra unor presupuse concen
trări ale forțelor patriotice, în 
special în jurul taberei de la 
Ben Het, din regiunea Platouri- 
lor înalte, în apropiere de Loc 
Ninh, precum și asupra cîtorva 
puncte situate nu departe de ta
băra forțelor speciale de la Ka- 
tum, la 100 km nord-vest de 
Saigon.

R. P. A YEMENULUI DE SUD 
A HOTĂRÎT SĂ RECUNOASCĂ

R. D. GERMANĂ

ADEN 30 (Agerpres). — 
Republica Populară a Yeme
nului de sud a hotărît să re
cunoască Republica Demo
crată Germană, a declarat în

R. P. POLONA. Hala da 
producție a Fabricii de an

velope de la Olsztyn

• LUNI au început la Palatul 
Națiunilor lucrările Congre
sului internațional de securi
tate și igiena muncii, convocat 
de Biroul Internațional al Mun
cii. La dezbateri participă peste 
1 000 de delegați, din 60 de țări. 
Din România participă o dele
gație de specialiști condusă de 
Traian Dudaș, șeful Inspecției 
de stat pentru protecția mun
cii, adjunct al ministrului 
muncii.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru folosirea energiei atomice

cadrul unei conferințe de 
presă ministrul afacerilor ex
terne al Yemenului de sud, 
Aii Salem Al-Beid.

in scopuri pașnice
EREVAN 30 (Agerpres). — La 

Erevan, capitala R. S. S. Arme
ne, a avut loc cea de-a 16-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice.

La ședință au participat de
legații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, Republica Socialis
tă România, R. P. Ungară și 
U-R.S.S., iar în calitate de ob
servator — reprezentantul R.S.F. 
Iugoslavia.

Comisia a discutat sarcinile 
care decurg din hotărîrile sesiu
nii a 23-a (speciale) a C.A.E.R. 
și ședinței a 41-a a Comitetului 
Executiv al Consiliului și pro
blemele organizării activității co
misiei în vederea realizării aces
tor hotărîri.

Comisia a examinat conside
rațiile în legătură cu dezvolta
rea în continuare . a colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul energeticii atomice în 
perioada pînă în 1980 și propu
nerile în vederea colaborării în 
domeniul regimurilor de apă ale 
reactoarelor energetice, controlu
lui prin radiații a agenților ter
mici, coordonării activității la 
reactoarele nucleare de cercetări, 
colaborării în domeniul pregăti
rii specialiștilor și alte propu

neri în problemele tehnicii reac- 
torilor și energeticii atomice.

La ședință a mai fost exami
nat raportul cu privire la acti
vitatea desfășurată de comisie în 
1968 și direcțiile activității sale 
viitoare, informarea asupra si- 
tuației și desfășurării îndeplini
rii planului de activitate a co
misiei în 1969 și propunerile 
pregătite în conformitate cu 
planul de activitate al comisiei 
în vederea colaborării în dome
niul construcției de aparate nu
cleare și al izotopilor.

în legătură cu toate proble
mele au fost adoptate recoman
dări corespunzătoare.

în legătură cu împlinirea a 15 
ani de la punerea în funcțiune 
a primei centrale atomoelectrice, 
primul pas spre folosirea prac
tică a energiei atomice pentru 
producția de energie electrică, 
comisia a ascultat raportul pre
ședintelui Comitetului de Stat 
pentru folosirea energiei atomi
ce al U.R.S.S., A. Petrosianț, pe 
tema „Reactoarele energetice 
pentru centralele atomo-electrice 
—- de la prima centrală atomo- 
electrică din lume — la cea cu 
o putere de 2 milioane kW".

Lucrările comisiei s-au desfă
șurat într-o atmosferă de priete
nie tovărășească și colaborare 
activă.

Chombe 
a încetat 
din viata

FOSTUL PREMIER congolez 
Molse Chombe a încetat din via
ță la reședința sa supravegheata 
de lîngă Alger.

La 1 Iunie 1967, postul de radio 
Alger, a anunțat prezența în țară 
a fostului prlm-minlstru congolez, 
una din cele mai detestate figuri 
ale Africii negre, apreciat de com- 
patrloții săi ca fiind „mai rău de- 
cît un colonialist alb“. Chombe a- 
vea de gînd să poposească la vila 
sa de la Palma de Majorca, dar în 
timpul zborului Iui, un anume 
Francis Bodenan și-a îndreptat 
pistolul asupra celor doi piloți, sl- 
lindu-i să aterizeze la Alger șl 
țlnîndu-1 totodată la respect pe 
ceilalți pasageri. A doua zi. la 2 
Iulie, guvernul generalului Mobu- 
tu (Congo Kinshasa) a cerut in 
mod oficial extrădarea lui Chom
be. La 19 iulie. Curtea Supremă 
algeriană a început examinarea 
cazului Chombe. pronunțînd după 
două zile de dezbateri sentința de 
extrădare a ex-prim-ministrului 
congolez. Această hotărîre nu a 
fost însă niciodată îndeplinită 
pentru că șeful statului algerian 
nu a semnat sentința.

Tovarășii săi de drum, reținuți 
o dată cu el la Alger, au fost eli
berați unul cîte unul cîteva săp- 
tămîni mai tîrziu. De atunci ni
meni nu l-a mai văzut pe Chom
be. Pînă la 30 iunie, cînd la Al
ger s-a anunțat laconic că „fostul 
premier al Congoulul a murit în 
timpul somnului la reședința sa 
supravegheată, victimă, se pare, a 
unei crize cardiace“.

Cel mai recent comunicat, dat 
publicității de Partidul African 
al Independenței din Guineea 
portugheză și insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) menționează 
că în perioada 15 martie — 15 
iunie a.c., detașamentele forțe
lor patriotice guineeze au cu
cerit, în urma unor susținute ac
țiuni ofensive în regiunea de 
sud și sud-est, 26 de puncte în
tărite ale armatei portugheze. 
Potrivit comunicatului, unitățile 
armate ale P.A.I.G.C. au ocupat 
principala tabără militară por
tugheză din regiunea sudică a 
Guineei, Madina. Cucerirea a- 
cestei tabere marchează elibe
rarea deplină de sub adminis
trația colonialistă a unei re
giuni avînd o suprafață de a- 
proape 5000 km pătrați.

Potrivit ultimelor știri prove
nite din Guineea (Bissau) forțe
le patriotice controlează în pre
zent circa 66 la sută din terito
riul guineez. Practic, colonialiștii 
își mențin pozițiile numai în- 
tr-un număr de 11 centre urba
ne și în 6 departamente agri
cole. Dar chiar aceste poziții, 
transformate în veritabile tabe
re militare, s-au dovedit a nu 
mai fi cîtuși de puțin invulne
rabile. Astfel, pentru a nu a- 
minti decît cel mai recent exem
plu, forțele patriotice au lansat 
la începutul lunii acesteia un 
nou atac surpriză asupra bazei 
aeriene Roșa din apropierea 
capitalei Bissau ; ele au distrus, 
chiar potrivit datelor oficiale

publicate la Lisabona opt a- 
vioane, punctul de control și 
trei din cele cinci hangare, a- 
variind serios alte instalații 
printre care și instalația radar. 
Numai în primele patru luni ale 
acestui an, patrioții au lansat 
peste 80 de atacuri asupra pozi
țiilor portugheze, scotînd din 
luptă circa 1200 de soldați por
tughezi.

La fel de grăitoare în ce pri
vește succesele mișcării de eli
berare națională din Guineea 
(Bissau) sînt, însă, datele privi
toare la regiunile eliberate. In 
aceste regiuni a fost instituită 
administrația autohtonă, iar 
noile autorități reprezentînd 
populația băștinașă au obținut 
succese importante în reorgani
zarea vieții economice, cultura
le, sociale. Ca urmare a măsuri
lor luate pe tărîm economic, de 
pildă, producția agricolă, în 
primul rînd cea de orez, a cres

cut considerabil, asigurînd pe 
deplin hrana populației. S-a 
dezvoltat industria meșteșugă
rească locală, mai ales în re
giunile eliberate din nord, con- 
struindu-se și trei întreprinderi : 
o fabrică de ulei de palmier și 
săpun, una de paste făinoase și 
alta de încălțăminte. Au fost 
înființate magazine populare 
pentru a asigura aprovizionarea 
populației cu bunuri de primă 
necesitate. Au fost deschise șase 
spitale și aproape 20 de dis
pensare care au și obținut bune 
rezultate în combaterea morta
lității infantile extrem de ridica
tă. Rezultate demne de remar" 
cat au fost obținute în comba
terea analfabetismului (în Gui
neea zisă portugheză, neștiuto
rii de carte reprezentau — po
trivit unor statistici întocmite în 
1960 de autoritățile colonialiste 
<— 98,7 la sută din populație). 
Actualmente, în regiunile elibe
rate funcționează 185 școli ele
mentare frecventate de aproape 
50 000 de elevi, față de 2 000 
de elevi cîfi numărau toate șco
lile elementare de pe întregul 
teritoriu guineez. Sînt realizări 
cu atît mai remarcabile cu cît 
ele au fost dobîndite în împre
jurările în care toate eforturile 
populației africane sînt îndrep
tate spre eliberarea, cu arma în 
mînă, a întregului teritoriu gui
neez de sub dominația colo- 
nială.

P. NICOARA

Preocupări 
economice 
canadiene
Astăzi este sărbătoarea na

țională a Canadei, țară care 
cunoaște o susținută dezvol
tare prin eforturile celor 
aproape 20 000 000 locuitori 
ai ei- Industria minieră ba
zată pe cele 60 de minereuri 
care îmbogățesc solul Cana
dei are frumoase perspecti
ve de exploatare pentru vii
tor. In prezent Canada 
este cel mai mare producător 
din lume de nichel, zinc și 
argint, ocupă locul al doilea 
la plumb și al patrulea la 
cupru. în 1968 producția de 
minereuri — reprezentînd un 
record pentru ultimii 10 ani 
— a crescut cu 8 la sută adu- 
cînd țării un venit de 
4 700 000 000 de dolari. Ex
ploatarea de noi zăcăminte 
rămîne preocuparea perma
nentă pentru prezent. Se 
caută uraniu în partea nor
dică a Saskatchewan și Onta- 
rio, cupru în nord-vest și în 
Highland Valley din British 
Columbia- Noi mine de cupru 
vor intra în funcțiune în 1970 
ca rezultat al noilor desco
periri de zăcăminte. Minereu- 
rile de fier destul de abun
dente în Canada depind în 
mare măsură de piețele de 
desfacere ale • vecinului de la 
sud- în schimb extragerea 
uraniului cu o producție de 
3 700 tone în 1968 se așteap
tă să crească simțitor. Pro
ducția de argint a crescut în 
1968 cu 26 la sută în volum 
și 68 la sută ca valoare, dar 
e probabil, apreciază specia
liștii canadieni, ca în 1969 să 
înregistreze doar o creștere 
de 7 la sută din cauza micșo
rării prețurilor pe piață. Pînă 
Ia sfîrșitul acestui an se vor 
deschide și două mine de po
tasiu, producția națională 
fiind estimată Ia 74 milioane 
de dolari. Industria petrolife
ră aro posibilități de dezvol
tare mai ales în nordul țării, 
creșterea cu 7,5 la sută a pro
ducției de anul trecut fiind 
media înregistrată în ultima 
decadă. Noi contacte interna
ționale mențin producția de 
cărbune la nivelul actual, cu 
bazinele carbonifere cele mai 
importante în Alberta și Bri
tish Columbia.

Țara noastră întreține re
lații multilaterale cu Canada 
și ele au toate condițiile să 
se dezvolte mai departe pe 
baza principiilor egalității și 
avantajului reciproc. De ziua 
sa națională, poporul și tine
retul român transmit poporu
lui canadian urări de noi 
succese-

DOINA TOPOR
■

Tinerii italiei 

blemele aci

în cursul zilei de luni, parla
mentarii români au fost oaspeții 
orașului Birmingham, unul din 
cele mai mari centre industriale 
britanice. Invitați la Uzinele 
constructoare de autovehicule, 
ăparținînd cunoscutei firme 
„British Leyland Motor Corpo
ration“, oaspeții români au luat 
cunoștință despre activitatea eco- 
nomico-industrială și din do
meniul cercetării.

Apoi, parlamentarii români au 
făcut o vizită la primăria orașu-

lui, unde s-au întâlnit cu Neville 
Bosworth, lordul primar al Bir- 
minghamului, și cu membri ai 
Consiliului municipal.

în cinstea oaspeților a fost o- 
ferit un prînz, în cadrul căruia 
lordul primar și Ștefan Voitec 
au rostit toasturi.

în cursul după-amiezii, mem
brii delegației române au făcut 
o vizită la sediul Organizației 
regionale a Sindicatului munci
torilor din transporturi, unde au 
fost întîmpinați de Brian Ma
thers, secretar regional al Sindi
catului. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

în timpul vizitei la Birmin
gham, delegația Marii Adunări 
Naționale a fost însoțită de Jan 
Mifcardo, deputat în Camera Co
munelor și membru al Comite
tului Executiv al Partidului la
burist, de alți deputați britanici, 
precum și de Vasile Pungan, am
basadorul României la Londra.

Luni seara,, conducerea Came
rei de comerț și industrie din 
Birmingham a oferit un dineu 
în cinstea oaspeților români.

Declarațiile făcute zia

Pier Lombardo Vigo

al Federației Tineretul»

REMANIERE 
GUVERNAMENTALA 

ÎN IORDANIA

— Acum, după ce „ma
sa rotundă“ de la Snagov 
s-a încheiat, ce părere a- 
veți despre această iniția
tivă a V.T.C.?

ZIUA TINERETULUI 
SOVIETIC

Ziua tineretului sovietic 
a fost sărbătorită duminică 
la Moscova printr-un mare 
miting la Palatul Congrese
lor din Kremlin, în cadrul 
căruia Evgheni Tiajelnikov, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S., a vor
bit despre tradițiile comso- 
moliste și despre realizările 
obținute de tineretul sovie
tic în diferite ramuri de ac
tivitate.

Mitingul a fost precedat de 
o defilare a tinerilor pe stră
zile capitalei, de depuneri de 
flori la Mausoleul lui Lenin 
și la Mormintul soldatului 
necunoscut. O coloană de 
automobile, care au partici
pat la un raliu consacrat 
sărbătorii tineretului, a tre
cut pe străzile orașului, unde 
au avut loc lupte în zilele 
revoluțiilor din 1905 și 1917 
și in anii celui de-al doilea 
război mondial. Seara, în 
parcurile și piețele orașelor 
sovietice au fost organizate 
festivaluri de artă, carnava
luri și focuri de artificii.

• Ambasadorii Republicii So
cialiste România Aurel Duma 
(R.P. Chineză) și Vasile Pogă- 
ceanu (Siria) au ținut conferințe 
de presă consacrate celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist.

• REGELE HUSSEIN al Ior
daniei a procedat luni la o re
maniere a cabinetului premie
rului Abdel Moneim El Rifai și 
a comandamentului armatei și 
a conducerii securității Iorda
niei, anunță agenția France 
Presse. Printr-un decret al lui 
Ilussein, în funcția de ministru 
al apărării a fost numit gene- 
ralul-locotenent Amer Khamm- 
ash, iar ministru de interne a 
fost numit generalul-maior Mo- 
hammed Rassoul al-Kilani.

CRIZA DINTRE GUVERNUL
NIGERIAN Șl C.I.C.R.

PREȘEDINTELE GUVERNULUI 
REVOLUȚIONAR PROVIZORIU 

AL VIETNAMULUI DE SUD 
ÎN CAMBODGIA

• IN CAPITALA CAMBOD- 
GIEI a sosit luni, pentru o vi
zită oficială, delegația Republi
cii Vietnamului de sud, condu
să de președintele Guvernului 
revoluționar provizoriu, Huynh 
Tan Phat.

Din delegație mai fac parte 
Ung Ngoli Ky, ministru adjunct 
la președinția Consiliului, și 
d-na Duong Qunh Hoa, minis
tru al sănătății publice.

La Pnom Penh, membrii dele
gației urmează să aibă o serie 
de convorbiri cu șeful statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk.

• PREȘEDINTELE Republi
cii Arabe Yemen, Abdul Rah- 
man Iriani, aflat într-o vizită 
oficială la Khartum, a avut o 
întrevedere cu președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze, Gaafar 
El Numiery. Convorbirile au 
fost consacrate unui schimb de 
păreri privind posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor dintre 
Sudan și Republica Arabă Ye
men.

• LA GENEVA a avut Ioc 
luni după amiază o reuniune 
extraordinară a Consiliului Co
mitetului Internațional al Cru
cii Roșii în vederea discutării 
situației care s-a creat în urma 
hotărîrii guvernului de la La
gos de a retrage C.I.C.R. rolul 
de coordonator al operațiunilor 
de ajutorare cu alimente și me
dicamente a populației civile 
din Nigeria.

Criza dintre guvernul nige
rian și C.I.C.R. a izbucnit după 
doborîrea de către artileria for
țelor federale nigeriene a unui 
avion al C.I.C.R., urmată Ia 
scurt timp de expulzarea din a- 
ceastă țară a lui Auguste Lindt. 
comisar general al Crucii Roșii 
pentru Africa răsăriteană.

PROTEST STUDENȚESC 
LA SEUL '

Pentru a patra zi consecutiv, 
Seul, capitala sud-coreeană, a foșt 
martorul unor puternice demon
strații studențești : peste 3 000 
de tineri, scrie coresponden
tul agenției REUTER, au ma
nifestat împotriva intenției pre
ședintelui Pak Cijan Hi de a 
aduce o serie de amendamente 
așa-zisei constituții sud-coreene, 
în așa fel îneît el să-și poată pre
lungi nestingherit mandatul prezi
dențial cu încă patru ani.
a Ca de obicei, tiperii au fost în- 

tîmpinați de puternice forte poli
țienești, înarmate cu bastoane de 
cauciuc și grenade cu gaze lacri
mogene. 60 din ei au fost arestați 
în cursul dimineții de luni.

Tulburările de la
Kuala Lumpur

După o lună de liniște 
și calm, soldați! și polițiș
tii patrulează din nou pe 
străzile capitalei malaye- 
ziene, Kuala Lumpur, în- 
trucît în ultimele două 
nopți au fost semnalate 
noi incidente.

au fost prelungite și impresio
nante forțe polițienești străbat 
ritmic străzile pustii.

Am început întâlnirea răsfoind, împreuna, exemplarele 
„l'Opinione" — un nou născut în lumea presei italiene — 
care ni le-a adus Pier Lombardo Vigorelii. Tn echipa 
redactează acest săptămînal — înșiruită pe coperta iriter 
— am qăsit și numele oaspetelui. Secretarul Federației 
retului Socialist Italian a îmbrățișat o profesiune cu tr 
în familia sa : cea a scrisului. „Sintem colegi" — a exc 
cu exuberanța obișnuită.

După o săptămînă la București, demonstrează cunoșl 
sale de limbă română, discutăm apoi despre revista la 
lucrează, despre cititorii ei și, în final, ajungem la intervi 
care i-am solicitat secretarului Federației Tineretului So 
Italian.

— Părerea mea este poziti
vă. Consider pozitiv faptul că 
U.T.C. a lansat această iniția
tivă și a realizat-o, consider 
pozitiv că aproape toate orga
nizațiile invitate au fost pre
zente la Snagov și că cei care 
au venit au reprezentat toate 
orientările. A fost o partici
pare largă, mai largă decît 
anul trecut la reuniunea pe 
care noi am organizat-o la 
Lido di Ostia. Deși au existat 
rezerve și prejudecăți, un dia
log a avut loc, un dialog pre
țios prin aceea că ne-a îngă
duit o mai bună cunoaștere 
reciprocă a pozițiilor organi- 

i le-am repre- 
Inițiativa românească 

dovedit a fi o reușită...

zațiiior pe care 
zentat. 
s-a

— Credeți in necesita
tea continuării dialogului 
forțelor politice ale gene
rației tinere ?

— Incontestabil. Este necesar 
ca acest dialog să fie „esca
ladat", folosind într-un sens 
pozitiv noțiunea de escaladare. 
Tineretul este interesat de vii
torul Europei, de problemele 
continentului. Problemele aces
tea preocupă opinia publică, 
mai ales noua generație con
știentă că pacea nu se poate 
clădi pe sistemul blocurilor mi
litare, pe „echilibrul terorii*. 
S-au realizat pași spre destin
dere dar va trebui parcurs un 
drum destul de dificil spre re
alizarea practică a aspirațiilor 
de pace, prietenie și colabo
rare, adică spre crearea unui 
sistem care să asigure secu
ritatea tuturor statelor, dreptul 
la afirmarea suverană a per
sonalității lor. începutul de la 
Snagov, un început bun, va 
trebui continuat...
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Tulburările, relatează în le
gătură cu aceasta corespondentul 
agenției France Presse, au reiz- 
bucnit în cartierul Sen tul, locuit 
în cea mai mare parte de mala- 
yezieni de origine indiană, prin 
incendierea a peste 200 de lo
cuințe, posesorii lor rămînînd 
fără adăpost. Ei au fost găzduiți 
în stadionul acoperit al orașului, 
unde se mai află încă aproxima
tiv 1 000 de victime ale tulbură
rilor din mai. în urma acestor 
incidente, menționează agenții
le de presă, cinci persoane ar fi 
fost ucise, iar peste 20 rănite.

In prezent, la Kuala Lumpur 
atmosfera pare destinsă și calmă, 
numai că restricțiile de circulație

Maimuța - astronaut 
se simte bine

Maimuța-astronaut „Bonny", care a fost lansată în noaptea 
de simbătă spre duminică de la Cape Kennedy Ia bordul unui 
biosatelit, „se simte excelent“ — au anunțat specialiștii ameri
cani însărcinați cu urmărirea acestui zbor. Maimuța, care pro
vine din junglele Tailandei, se va afla în spațiu timp de 30 
de zile, în cadrul celei mai îndelungate misiuni cosmice cu 
caracter medical. Scopul principal al zborului este de a se 
determina în amănunțime în ce măsură o stare prelungită de 
imponderabilitate afectează procesele vieții.

Informații obținute prin radio de la cele 23 de aparate 
speciale conectate cu creierul, arterele și alte părți ale corpu
lui maimuței, arată că „Bonny“ mănîncă, activează și doarme 
normal, în timp ce biosatelitul, cu o greutate de 697 kg, în
conjoară Pămîntul. „Datele obținute asupra creierului, inimii 
și sistemului muscular sînt de bună calitate“ — a declarat 
Charles Wilson, conducătorul proiectului. Dr. W. Ross Adey, 
cercetător principal la Universitatea din Los Angeles, a sub
liniat că maimuța-astronaut „va furniza mai multe informații 
cu caracter medical decît toate zborurile cu echipaje umane, 
luate la un loc“. S-a comunicat că „Bonny" a manifestat o 
oarecare nervozitate în momentul lansării și puțin timp după 
aceea, dar și-a revenit repede la normal.

— Se remarcă o 
sare spre stingă a ț 
ției tinere din Italic 
explicați acest feno

— Opțiunea^ieretului 
parfine întîmplării. El 
pozițiile de stînga pe bc 
perienței cotidiene. Ur 
care muncește în fabric 
supus, din partea patron 
Insuportabile privațiuni 
bertate. Tinerii din univ 
sînt confruntați cu Un sis 
educație vechi, anacroni 
cești tineri nu puteau 
conteste un sistem reacții 
o politică tradițională 
perspective. Reforma ui 
sitară, de pildă, este co 
tă de autorii ei prin 
unor obiective minime,, 
ționează doar să îmb 
țească unele laturi ale 
ției studentului, deși tini 
luat cunoștință de car 
politic al problemei, de. 
că trebuie realizată 
decisivă. Nu se pune pfx 
de a face mai rațională 
ganizare socială veche, 
a construi alta nouă, soc 
Pentru întîia oară, mulți 
leagă obiectivele lor sp 
de idealul socialismului.

■— Ce caracteriza 
tuala generație tin 
Italiei ?

a*

— Unii au denumit gi 
fia noastră drept „gen 
Vietnamului", deoarece i 
iul din Vietnam a ajutai 
la maturizarea conștiinței 
retului. Noua generație it< 
luptă pentru pace și ind 
dență națională și aceastc 
ocupare este constantă, c 
dintr-o înțelegere adînqă c 
sului realității. Dar, pen 
înțelege, tineretul italian d 
tăzi, trebuie să pomenești, 
cint, preocupările specifice 
fiecărei categorii. Studenți 
organizat o puternică mii 
pentru reforma univer ■ 
bine coordonată și condu 
rientată politic, ceea ce e\ 
strîns chiar forțele politiceT 
servatoare să admită că ! 
mul universitar ___
complet depășit. Tinerii au 
pus elaborarea unei noi 
universitare. Este o lege d< 
de negativă din multe pu 
de vedere și studenții se 
gătesc pentru o nouă lupte 
încercarea de a îmbunătăl 
ceastă lege. Lupta va înc 
firește, din toamnă. Acur 
despre tinerii muncitori. îr 
tima vreme s-au desfășura 
țiuni de masă pentru reînm 
contractelor în industriile r 
lurgică, textilă etc. Sper 
acestor acțiuni l-a con 
spiritul, unitar, lupta corni 
membrilor diferitelor ce 
sindicale. Există un pi 
impuls pentru unitatea f< 
muncitorești și noua ger 
de muncitori este recept 
asemenea idealuri. 'De 
diferitele organizații ale 
retului sînt preocupate d< 
blemele comune ale gem 
tinere. Ș-a creat un centru 
studii , și coordonare, la care 
participă tineri socialiști, co
muniști, catolici și alții, ca j 

au decis să acționeze împreu
nă, în anumite probleme care 
privesc tineretul. Tn privința a- 
ceasta, trebuie spus că barie
rele politice și ideologice de 
altă dată au fost înlăturate. Tr» 
multe privințe, comuniștii, so
cialiștii și catolicii se găsesc 
alături și aș menționa în pri
vința aceasta atitudinea fermi 
de sprijinire a luptei poporul 
vietnamez.
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— Cu ce impresii r 
răciți România ?

— M-am simțit foarte b 
România. M-am simțit bin 
sigur, pentru că limbile n 
sînt asemănătoare, pent 
avem tradiții culturale con. 
Dar m-am simțit bine și p 
tru că mă aflam într-o ț- 
care prosperă, într-o țară c 
politică constructivă, corn 
ventă, într-o țară frumoasă 
ospitalieră...
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