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Miercuri dimineață, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
a primit la Mangalia Nord de
legația de partid și guverna
mentală din Republica Guine
ea, condusă de Ismail Toure, 
membru al Biroului Politie 
Național al Partidului Demo

cratic din Guineea, ministrul 
finanțelor.

La primire a luat parte to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, s-a con

statat că relațiile dintre Româ
nia și Guineea se dezvoltă fa
vorabil, în avantajul celor 
două popoare. Au fost aborda
te, de asemenea, aspecte ale si
tuației internaționale, sublinî- 
indu-se necesitatea luptei îm
potriva acțiunilor imperialiste, 
pentru pace și colaborare in
ternațională.

(Agerpres)
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VIZITA TOVARĂȘULUI *
NICOLAE CEAUȘESCU :

ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA J
Miercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită 
de lucru în întreprinderi industriale, șantiere de construcții 
și unități social-culturale din municipiul Constanța. în 
discuțiile purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
muncitorii, tehnicienii, inginerii, cadre de conducere din 
întreprinderi și șantiere, cu activiști de partid și de stat

au fost abordate problemele dezvoltării economice, soci
ale și culturale a municipiului și județului Constanța, 
subliniind necesitatea concentrării energiilor creatoare în 
direcția perfecționării continue a activității pentru înfăp
tuirea prevederilor planului cincinal.

Imagine de la Șantierul Naval Galați. In atelierul de trasaj optic se lucrează în prezent la reali
zarea planului de forme a unui nou cargou

Constanța — 

integrată organic 

în dinamica 

industrială a patriei

Vecinătatea mării i-a confe7 
rit întotdeauna Constanței ca
litatea de poartă deschisă 
schimburilor comerciale cu 
alte popoare, punct de contact 
al economiei noastre cu eco
nomia altor țări. Constanța 
este, în același timp, cheia de 
boltă a modernului litoral tu
ristic, podoabă de preț a sal
bei de stațiuni balneare caro 
a înflorit țărmurile Mării Ne
gre de la Mamaia la Manga
lia. Paralel, Constanța se a- 
firmă în anii construcției so
cialiste tot mai viguros pe co
ordonatele industriale ale pa
triei, devine un centru econo
mic și social model, cu o pon
dere tot mai însemnată în via
ța țării.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu începe la sediul 
politic-administrativ al jude
țului Constanța, a cărui clădi
re a fost recent dată în folo
sință. Tovarășii Petre Ibnescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, Petre Nicolae, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal P.C.R., primarul 
municipiului Constanța, alți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu clădirea, realizare 
a arhitecților constănțeni, edi
ficiu încadrat armonios în pei
sajul urbanistic al munici
piului.

într-una din săli, arh. 
Gheorghe Dumitrașcu, directo
rul D.S.A.P.C. Constanța, înfă
țișează schițele și machetele 
sistematizării municipiului. în 
lumina documentelor Congre
sului al X-lea al partidului, 
sînt prezentate perspectivele 
dezvoltării zonei industriale, a 
litoralului turistic, a ansam
blului, de locuințe, a con
strucțiilor edilitare și social
culturale în viitorul cincinal 
și în perioada următoare pînă 
în 1980. Sînt prezentate apoi 
machetele obiectivelor indus
triale aflate în construcție i 
centrala termoelectrică, fabri
ca de ulei, fabrica de bere.

Secretarul general al C.C 
al P.C.R. recomandă cadrelor 
de conducere ale județului și 
municipiului, edililor și arhi
tecților să țină seama într-un 
mod mai judicios de condiții
le locale concrete, specifice. 
Așa cum a reieșit și cu prile
jul întîlnirii de marți cu pre
ședinții unor cooperative a- 
gri'-’ole de producție din jude
țul Constanța, aceste condiții 
îi sînt bine cunoscute tovară
șului Nicolae Ceaușescu încă 
din 1946. de pe vremea cînd 
muncea în conducerea organi
zației regionale de partid Do- 
brogea. Indicațiile pe care le 
dă, recomandările pe care le 
face se întemeiază pe cunoaș
terea acestor realități. Este 
necesar — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să se 
dea fiecărui loc întrebuința
rea cea mai eficientă. în a- 
ceastă ordine de idei s-a in
dicat studierea posibilităților 
de extindere a amenajărilor 
corespunzătoare, diversificării 
turismului.

în continuare se prezintă 
planul de perspectivă al con-

pionierilor Foto : AGERPRESLa Casa

strucției de locuințe. în vii
tor, municipiul Constanța se 
va extinde cu precădere in 
direcția nord — spre Mamaia și 
în direcția est — spre zona 
industrială Palas, oferindu-se 
astfel condiții corespunzătoare 
de locuit celor peste 250 000 
de locuitori, cît se prevede 
să aibă orașul în jurul anilor 
1985. Interesîndu-se de am
ploarea și ritmul lucrărilor 
pe șantierele de locuințe, to
varășul Nicolae Ceaușescu a- 
rată că este necesar să se a- 
corde o grijă sporită respec-

tării termenelor de dare în 
folosință, calității construcții
lor și reducerii prețului de 
cost.

La ieșirea din sediu, un 
mare număr de locuitori ai o- 
rașului salută cu bticurie pre
zența în mijlocul lor a secre
tarului general al C.C. al 
P.C.R., manifestînd entuziast 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru politica sa. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură manifestă
rilor de simpatie ale cetățe
nilor.

Comunist ar continua Ia un 
nivel corespunzător cultivarea 
calităților cîștigate în anii co
pilăriei de către micii tehni
cieni.

La despărțire, pionierii ofe
ră secretarului general al C.C. 
al P.C.R. o plachetă ce înmă-
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Martori

Impresionante mărturii ale hărniciei

și priceperii micilor cutezători

Următorul popas î Casa pio
nierilor. Sunetele cristaline 
ale trompetelor vestesc so
sirea oaspetelui drag. Sute și 
sute de purtători ai cravatelor 
roșii aclamă minute în șir pe 
secretarul general al C.C. ăl 
P.C.R. „Mulțumim din inimă' 
partidului“ — răsună ca în- 
tr-un singur glas prinosul 
fierbinte pe care pionierii îl 
aduc pentru copilăria lor 
fericită. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îmbrățișează părin
tește pe copii, care îi oferă 
flori.

Amenajată de curînd într-o 
clădire ce oferă condiții priel
nice desfășurării activităților 
lor, Casa pionierilor este, în 
aceste zile ale începutului va
canței, gazda unei impresio
nante expoziții. Desene, pic
turi, gravuri, mozaicuri, cusă
turi, broderii, lucrări de arti
zanat — ilustrează îndemîna-

hărniciei și price- 
mai tineri con- 

setei cu care ei 
știința și tehnica

rea micilor artiști constănțeni. 
Profesorul Toma Mareș, pre
ședintele Consiliului județean 
al organizației pionierilor, pre
zintă tovarășului Ceaușescu o 
seamă de realizări ale cercu
rilor tehnice. Exponatele sînt 
mărturii ale 
perii celor 
structori, a 
își însușesc
contemporană.

Apreciind în mod deosebit 
preocupările utile și instruc
tive ale pionierilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage a- 
tenția asupra faptului că, în 
general, o dată vîrsta pionie
ratului depășită, tinerii au la 
dispoziție mai puține forme 
prin care să continue și să-și 
îmbogățească deprinderile do- 
bîndite în cercurile pionie
rești. Ar fi foarte folositor, 
subliniază tovarășul Ceaușes
cu, dacă Uniunea Tineretului
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la propria noastră dezvoltare
• - Secvențe de la o adunare popularà

ț organizată de Consiliul F.U.S. al comuneinunchiază versuri închinate 
însemnatului eveniment din 
viața partidului și a patriei Q

— Dacă ar trebui s-o facem, 
GHEORGHE SECUIU am putea demonstra cu docu- 

GEORGE RADU CHIROVICI £ mentele în mînă că în fiecare 
MIRCEA IONESCU rînd este vorba și despre noi, 

_ a spus ia un moment dat ci- 
(Continuare în pag. a III-a) V neva.

Baia de Arieș

Informația, oricît de lapi
dară, are rezonanțe puterni
ce și semnificații profunde : 
„Ieri, 2 iulie, peste 2 000 de 
ingineri, absolvenții Institutu-

SECERIȘUL IMPUNE
»

înmagazinarea la timp

* f U v 
si rara

Ne aflăm în plină campanie 
de recoltare a păioaselor. După 
cum redau și situațiile întocmite 
la Consiliul Superior al Agricul
turii, în județele din sudul țării, 
dar mai ales în Ilfov, Constanța, 
Dolj și Teleorman, orzul a fost 
recoltat de pe cea mai mare par
te a suprafețelor cultivate ; com
binele au intrat în prunele lanuri 
de grîu. Bătălia pentru grăbirea 
acestei lucrări de importanță: 
strîngerea fără pierderi a recoltei 
de grîu, solicită întregul efort 
din partea tuturor organelor agri
cole, a conducerilor de unități, 
a membrilor cooperatori, mecani
zatorilor din întreprinderile de 
stat și specialiștilor. Fiecare clipă 
trebuie folosită cu maximum de 
randament, fiecare mașină să 
meargă fără întrerupere, astfel 
încît, pînă la ultimul bob, recol
ta nouă să ajungă în hambare. 
Specialiștii au datoria să stabi
lească momentul optim recoltă
rii, să adapteze comH->ele ’> ce
rințele impuse de stadiul de dez-

pierderi a recoltei
voltare a plantelor, să întoc
mească grafice de lucru pentru 
fiecare tractor, pentru brigăzile 
și echipele de cooperatori sau 
de deservire. Totodată, așa cum 
se sublinia și la recenta telecon- 
ferință de la Consiliul Superior 
al Agriculturii cu toate direcțiile 
agricole județene din țară, cade 
în obligația consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agricole, 
a conducerilor întreprinderilor 
de stat, inițierea unor astfel de 
măsuri care să permită executa
rea, concomitent cu recoltatul, a 
eliberării terenurilor, a arăturilor 
și a însămînțărilor în cultură du
blă pe suprafețe cît mai mari.

La începutul celei mai intense 
campanii agricole a anului, re
coltarea păioaselor, pregătirile in 
județul Brăila se anunță a fi 
încheiate. Semnalul de intrare în 
lan dat de cîteva unități — cele 
din Tichilești, Movila Miresei, 
Viziru, Tufești, care pînă la data 
de 2 iulie, recoltaseră deja 500

de hectare cu orz și cooperativa 
agricolă din însurăței ce strinse- 
se recolta de grîu de pe 50 hec
tare, arată că într-o zi-două, în 
întregul județ se va putea lucra 
din plin. După calculele specia
liștilor, în 11-12 zile bune de 
lucru, producțiile de grîu, orz și 
secară de pe cele 91 000 hectare 
cultivate vor lua drumul hamba
relor. Măsurile întreprinse pînă 
acum de către organele agricole 
județene și conducerile unităților 
agricole, în linii mari dau această 
certitudine.

Ținînd seama de dezvoltarea 
neuniformă a culturilor, că pe 
alocuri acestea au talie mai mică, 
combinele au fost reglate în așa 
fel încît să permită strîngerea 
cît mai de jos. Paiele și pleava 
avînd o pondere însemnată, pen
tru unitățile din acest județ, în 
asigurarea bazei furajere — vor

Și de fapt asta au și făcut 
în după-amiaza aceia oamenii 
adunați în sala clubului din 
comună. Acolo, în inima Mun
ților Apuseni, locuitorii comu
nei Baia de Arieș au arătat, 
cu documentele în mînă, de-a 
lungul unei largi adunări 
populare, că fiecare rînd le 
este direct, adresat și îl sub
liniau rostindu-1 cu un ton mai 
înalt, cu o satisfacție firească.

Referatul prezentat în des
chidere de către directorul li
ceului, Dumitru Lupașcu, mem
bru în biroul executiv al con
siliului comunal al Frontului 
Unității Socialiste, a invitat de 
la bun început la un asemenea 
dialog continuu cu ideile cu
prinse în Teze și în proiectul 
de Directive pornind de la rea
litățile comunei. Subliniind 
încă o dată însemnătatea ex
cepțională o unor documente

M. DUMITRIU

(Continuare în pag. a Il-a)
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N. COȘOVEANU

‘ (Continuare în pag. a III-a)

Tineri de la Uzina de mașini 
grele București și Combina
tul siderurgic Galați răs
pund la întrebările „MUN
CEȘTI DIN CONȘTIINȚA?", 
„MUNCEȘTI DIN INTERES ?"

I

a

Cartea

promoției
de ingineri

1969
2 000 DE ABSOLVENȚI Al 
INSTITUTULUI POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI S-AU PRE
ZENTAT IN FAȚA COMI
SIILOR DE REPARTIZARE

lui politehnic din București, 
promoția 1969, s-au prezentat 
în fața comisiilor de reparti
zare“. Așadar, după cinci ani 
de învățătură, de pregătire 
temeinică într-o specialitate 
tehnică, 2 000 de tineri și-au 
ales locurile de muncă, au

ADRIAN VASILESCU I

(Continuare în pag. a 11-a)——J
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de partid de o asemenea ținu
tă și importanță teoretică șl 
practică, capacitatea lor de 
mobilizare entuziastă a tuturor 
forțelor poporului nostru, refe
ratul a evidențiat faptul că ele 
înfățișează cu aceeași claritate 
și profunzime atît drumul par
curs de țara noastră pe drumul 
socialismului de la Congresul 
al IX-lea pînă în prezent, cît 
și vastele perspective care nl 
se deschid.

în efortul aoesta de creștere 
și dezvoltare continuă, Baia 
de Arieș reprezintă o părtici
că dintr-un întreg, reflectînd 
însă în dimensiunile sale preo
cupările majore ale întregii 
țări, coordonatele esențiale ale 
unui proces care a pătruns a- 
dînc în viața satelor noastre. 
Dovezile sînt și aici grăitoare 
pentru nivelul de viață atins 
de populația comunei în ulti
mii ani. Simpla enumerare a 
celor 226 apartamente apăruta 
In perimetrul comunei, a com
plexului comercial sau clubu
lui muncitoresc, ca șl cons
trucțiile la fel de noi ale liceu
lui, ale școlilor din două sate 
componente, a unui cămin cul
tural — dovedește integrarea 
comunei într-un circuit al ci
vilizației și progresului care 
traversează întreaga țară. Iar 
lucrurile nu se vor opri aici. 
Așa cum pînă nu de mult rea
litățile de astăzi erau abia în 
stadiu de proiect, Intențiile 
actuale ale cetățenilor comu
nei vor deveni într-un viitor 
apropiat alte dovezi care se 
vor adăuga la cele existente.

— Asemenea exemple pot 
fi întîlnite Insă la tot pasul, 
a afirmat apoi Ioan Giu- 

directorul întreprinderii
miniere „Baia de Arieș“. 
Cea mai importantă unita
te economică din comună, 
exploatarea minieră, confirmă 
cu propiul său ritm de crește
re ritmul general. Față de pro-

ra,

ducția pa care o obținea ex
ploatarea In anul naționaliză
rii, producția actuală este de 
peste zece ori mal mare. Nu
mărul salariaților a crescut și 
el de șapte ori. Amplul pro
gram de muncă înfățișat în 
documentele de partid ne dă 
deplina certitudine că prin 
eforturile noastre conjugate el 
poate fi înfăptuit și depășit 
chiar. Sarcinile întreprinderii 
noastre sînt din ce în ce mai 
mari în următorii ani, dar 
avem create toate condițiile 
necesare și angajamentul 
noastru nu poate fi decît unul 
singur i acela de a munci cu 
toate forțele pentru realizarea 
lor.

— Sîntem martori la propria 
nastră dezvoltare, a spus și 
profesorul Ioachim Ciciu, loc
țiitorul secretarului comitetu
lui comunal U.T.C. Mai mult 
decît atît, sîntem făuritorii ei. 
Generația tînără a comunei, 
de care răspund într-o dublă 
calitate, se află și ea integrată 
acestui efort general și crește 
și ea o dată cu transformările 
înfăptuite cu contribuția ei. 
Dacă ar fi să amintim numai 
miile de ore de muncă patrio
tică efectuate la înălțarea fie
cărui nou obiectiv și ar fi su
ficient. N-ar fi însă decît o 
singură trăsătură a tabloului. 
Lucrul cel mai important ră- 
mîne participarea tineretului 
la munca de fiecare zi, In ex
ploatarea minieră sau In liceu, 
contribuția pe care și-o aduce 
neîntrerupt la buna desfășura
re a procesului de producție. 
Acesta este și angajamentul 
nostru, acum i acela de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
a fi la înălțimea încrederii a- 
cordate de partid.

— Locuitorii comunei noas
tre au primit cu un deosebit 
interes documentele pentru 
Congresul al X-lea al partidu
lui, aprobîndu-le unanim și 
entuziast, a arătat In cuvlntul 
său și Nicolae On, președinte
le consiliului popular comu-

naL Lucru foarte normal, de 
altfel, deoarece ele exprimă 
glndurile fiecăruia dintre noi. 
Sînt convins că și acum mă 
fac ecoul dorinței dv. dacă 
rostesc In numele tuturor an
gajamentul de a depune și tn 
continuare ' 
terminarea definitivă a* elec
trificării și In cele două sate 
care au mai rămas, pentru în
cheierea lucrărilor la școala 
cea nouă, ca și pentru reali- 
tarea tuturor proiectelor de 
ridicare a comunei.

Prezent la această dezbatere 
a adunării populare din Baia 
de Arieș, Ioan Laslău, mem
bru In Consiliul Național a) 
Frontului Unității Socialiste, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Alba al U.T.C., s-a 
referit în cîteva cuvinte la În
semnătatea pe care o prezintă 
documentele Congresului al 
'X-lea al partidului pentru 
mersul înainte al întregii 
țări pe drumul edificării 
socialismului, ca și pentru 
fiecare om al muncii. El 
a subliniat, In acest sens, 
caracterul științific, clarvăză
tor al politicii partidului nos
tru, care pornește de la reali
tățile țării noastre și exprimă 
consecvent interesele întregu
lui popor. In încheiere, vorbi
torul a scos In evidență cîteva 
din marile Îndatoriri pe care 
le are tineretul comunei tn 
sporirea contribuției pe care 
și-o poate aduce în procesul 
de înfăptuire a Directivelor 
congresului In fiecare sector 
de activitate.

Locuitorii comunei Baia de 
Arieș și-au exprimat în felul 
acesta, simplu, cu fermitate și 
căldură în glas, deplina ade
ziune la documentele elabora
te pentru Congresul al X-lea 
al partidului, manifestîndu-șî 
profunda încredere în politica 
sa de construire a societății 
noastre socialiste. Ei și-au ex
primat astfel încrederea In 
propria lor dezvoltare, hotărî- 
rea de a o înfăptui neabătut.

eforturile pentru

CARTEA 0E m A PROmjIEI
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A
O întrebare pe care și-o pun elevili

UNDE DUC POTECILE VACANTEI?

ȘTIINȚIFIC

mai puternici laseri 
c/eați și funcționează

.PAMINTURI RARE“

Incd din primele zile ale 
lunii iunie, Comitetul munici
pal București al V.T.C., In
spectoratul țcolar al munici
piului ți Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor au 
stabilit comandamentul sub 
egida căruia vor avea loc toa
te manifestările cidtural-spor- 
tive ale tineretului țcolar din 
Capitală. Tot atunci au fast 
instruiți directorii și coman
danții taberelor locale, ai cen
trelor cultural-sportive și ai 
punctelor turistice, stabilin- 
du-se totodată întreaga rețea 
a punctelor de atracție pentru 
elevi. Care sînt acestea ?

11 000 de asidui cititori ai 
manualelor vor petrece în ta
berele de la Sinaia, Bușteni, 
Breaza, Cozia, Eforie Sud etc., 
pină la 1 septembrie, zile me
morabile. Printre ei se află, de
sigur, cîștigătorii concursului 
cultural-artistic (la Sinaia) 
protagoniștii revistelor șco
lare și ai cenaclului „Săgetă
torul“ (la Sinaia — interna
țional), finaliștii la concursul 
pe meserii (la Cozia) etc. 8683 
de îndrăgostiți de geografie 
și istorie vor străbate șosele
le și potecile patriei tn cău
tare de frumos, de cunoaștere 
și de cristalizare a sentimen
telor patriotice, ideal prezent 
de altfel cu o intensitate spo
rită și în inimile celor 6 600 
de proaspeți mînuitori ai sa
pei pe șantierele de muncă 
patriotică de la Pantelimon 
II, Străulești, Dudu etc.

In plus, fiecare casă de cul
tură a tineretului dedică pro
gramul a cîte 2 zile pe săp- 
tămînă numai tineretului 
școlar (la Casa de cultură a 
sectorului nr. 4 — cîte 3 zile, 
aici fiind și Clubul elevilor). 
La Palatul Pionierilor e acti
vitate permanentă pe tot tim
pul vacanței, preconizîndu-se 
pe lingă activitatea de club, 
serbări cîmpenești în împre
jurimile orașului, excursii de 
documentare etc.

O serie de baze sportive 
printre care stadioanele Di- 
namo, Ciulești, Progresul, O- 
limpia, Timpuri Noi, Con-

structorul așteaptă sportivii 
elevi, la aproape fiecare țcoa- 
lă cu terenuri bune sînt 
mingi de volei, baschet, hand
bal etc. Șahul ți tenisul de 
masă e un loc comun al tu
turor acestor centre. Ca să nu 
mai vorbim de înot, sportul 
verii. Ștrandurile de la Vul
can, Obor, Electra, dar mai 
ales Ștrandul tineretului sînt 
destinate exclusiv elevilor. 
Programul activităților cultu
rale consemnează cîteva teme

demne de tot interesul t Ci
clul de filme „Gerard Barays“, 
Âerile prezidențiale din 

. 1“, „Tineretul ți actua
litatea politică“, „Campiona
tul european de box“, 98 
de ani de la Comuna din Pa
ris“, „Congresul al X-lea — 
eveniment de însemnătate is
torică", „Din trecutul glorios, 
(filmele „Dacii", „Columruf> 
„Lupeni’29", „Duminică la 
ora 6" etc).

F. bAileșteanu

X

șînt c/eați și funcționează 
cu ioni ăi pămînturllor rare. 
Studiul- nivelelor de energie, 
proprii acestor ioni, a ase- 
diat^la ora de față, spec
troscopia și tehnica electro
nică.

Tehnologia fontelor și oțe
lurilor speciale său cea a 
aliajelor neferoase nu șl-ar 
fi atins scopurile — spun 
specialiștii — fără interven
ția micilor adausuri de pă- 
mînturi rare. Materialele 
termorezistente, în general, 
și oțelurile inoxidabile, în 
special, ar fi departe — fără

aceste pămînturî rare — de j 
performanțele atinse în pre- 9 
zent. La fel, tehnica nuclea- m 
ră, tehnica rachetelor, teh- i 
nica electronică și a mașini- ț 
lor de calcul. Electronica 
cuantică și-a găsit, de ase
menea, un sprijin important 
în aceste elemente.

Păminturile rare au pătruns 
și în industria sticlei, a cata- H 
lizatorilor, și a materialelor H 
abrazive, în medicină și în H 
agricultură, iar în știință I 

au produs ră- I 
dreptul specta- I 
toate acestea, I 
considerate o I 
rare“ pentru a

propriu-zis 
sturnări de-a 
culoase. Șl 
deoarece — 
vreme „prea _ r____ _
fi interesante de studiat — 
ele au dezvăluit, în clipa în 
care au intrat tn atenția oa
menilor de știință, o serie de 
proprietăți, mai ales în ceea 
ce privește diversitatea și 
complexitatea structurilor 
magnetice, proprietățile de 
luminiscență etc., și ele 
„rare"; deosebit de prețioase.

în laboratoarele ae specia
litate de la Cluj (care se nu
mără printre laboratoarele 
specializate cele mal impor
tante din lume), tehnica ex
perimentală modernă de in
vestigație a permis eviden
țierea unor însușiri ale pă- 
mînturilor rare considerate 
de specialiști extrem de in
teresante, precum și un bun 
început în ceea ce privește 
folosirea în practică a ace
stor calități, tn special In do
meniul obținerii unor aliaje 
cu proprietăți deosebite 
pentru tehnică.

O filă din fumatul vacantei i 

în tabăra de pionieri ți țco- 

lari „Dimbul Morii“ cadrul

pitoresc îndeamnă la foc ți 

bună dispoziție

Foto : AGERPRES
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hotărît în care unități ale e- 
conomiei noastre își vor des
fășura activitatea productivă.

De ce să nu recunoaștem, 
momentul are unduiri nostal
gice. Se derulează parcă un 
film — filmul anilor roman
tici ai studenției. Nimeni nu 
evocă amintiri, dar atmosfe
ra care stăpînește întreg in
stitutul, o atmosferă solemnă, 
academică, chipurile preocu
pate ale oamenilor aceștia 
maturi, băieți și fete care în 
urmă cu cîteva zile au fost 
declarați în mod oficial in
gineri, bucuria și tristețea 
profesorilor — bucurie, pen
tru că acum se culeg roade
le unei niunc^ depuse cu dă
ruire și pasiune timp de cinci 
ani; tristețe, pentru că 2 000 
de tineri de care sînt atașați, 
pe care îi iubesc, îi prețuiesc 
și îi stimează, se îmbarcă pe 
o corabie care pornește în 
larg — toate acestea în
deamnă la aduceri aminte.

...Toamna anului 1964. Bo
bocii care au luat loc atunci 
în amfiteatrele Institutului 
politehnic, studenții primului 
an, erau niște timizi. Ii in
timida sonoritatea numelor de 
savanți care ilustrează corpul 
profesoral al institutului, îi 
speria dificultatea studiului 
unor discipline care se pre
dau în facultate, exigența exa
menelor universitare. Aveau 
însă o mare dorință de afir
mare și erau stăpîniți de se
tea de cunoaștere.

...Iulie 1969. „Bobocii“ sînt 
acum ingineri. Au susținut un 
strălucit examen de diplomă 
— cei mai mulți dintre ei au 
avut proiecte cu teme de cer
cetare, proiecte a căror reali
zare atestă spirit ingineresc, 
capacitate de documentare, un 
studiu temeinic, perseverent. 
Au în palmares zeci de exa
mene trecute cu note de 9 și 
10, o activitate bogată în ca
drul cercurilor de cercetare 
științifică, importante premii 
obținute la marile confrun
tări științifice studențești. 
Personalitatea lor poartă am
prenta procesului instructiv-e- 
ducativ căreia facultatea s-a 
străduit să-i sporească necon
tenit eficiența.

Aceasta este cartea de vi
zită a promoției 1969. Cei 
2 000 de ingineri, specialiști 
în automatică, electronică, e- 
nergetică, mecanică, chimie, 
mașini agricole, au cinstea să 
facă parte dintr-un colectiv 
care poartă denumirea simbo
lică de promoția celui de-al 
X-lea Congres al partidului. 
Repartizarea lor în producție 
are loc într-un moment cînd 
întreaga țară dezbate Tezele 
Comitetului Central al P.C.R. 
și proiectul de Directive pen
tru cel de-al X-lea Congres. 
La începutul lunii august, 
cînd înaltul for al partidului 
nostru își va deschide lucră
rile, tinerii ingineri se voi 
prezenta la locurile de mun-

că, vor începe activitatea tn 
specialitate. Iată ce momente 
de deosebită importanță tră
iesc, ce mare răspundere pro
fesională, socială și politică 
le revine.

Aici, la comisiile de repar
tizare, prevederile proiectului 
de Directive își găsesc con
cretizare și justificare. Acest 
document istoric conferă fie
cărui domeniu al activității 
viitoare o menire clară în 
realizarea marilor deziderate 
politice, economice, sociale, 
ale progresului societății 
noastre. Intîlnim în aceste 
fundamentări prețuirea înaltă 
ce se acordă tinerei genera
ții, ale cărei potența sînt che
mate să se afirme tot mai im
petuos în viața multilaterală 
a patriei. închipuiți-vă un 
imens amfiteatru Ia Faculta
tea de chimie industrială. La 
catedră se află comisia de re
partizare. în bănci, reprezen
tanți ai conducerii unor mi
nistere, ingineri șefi ai mari
lor combinate chimice, con
ducătorii institutelor de cer
cetări și proiectări. Absolven
ta Magdalena Ghilaș (media 
9,92) stă în cumpănă. Majo
ritatea locurilor de muncă 
tentează. în cele din urmă a- 
lege Centrul de cercetări pen
tru chimie organică al Aca
demiei, condus de profesorul 
C. D. Nenițescu. Urmează 
alți colegi ai săi. Același mo
ment de cumpănă în fața u- 
nor oferte la fel de tentante... 
Iată, în concret, cum se îm
pletește politica partidului de 
industrializare socialistă a ță
rii pe baza tehnicii înaintate 
și cu ajutorul competenței me-

B^nerna
• NOAPTEA GENERALILOR
(ambele serii) rulează la Pa
tria (orele 12 ; 15 ; 18 ; 21),
București (orele 8,30 ; 11,30 ; 14,30 j 
17,30 ; 20,15) ; Favorit (orele 10,30 ; 
14 ; 17).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD mu
lează la Victoria (orele 8,45 ; 10,45 i 
12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ' 20,45).
O ARUNCAȚI BANCA ÎN 
rulează la Republica (orele 9,30; 
-----  ‘ • 16,30 ; 18,45 ; 21) ; Fes-- ----- ------ lg.

9;
,2?> •

*
16 ; 18,15 ; 20,30) : Modern 

9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
21) ; Flamura (orele 9— 

în continuare ; 16 ; 18,15 î

• ARUNCAȚI BANCA ÎN AER

11.45 ; 14 ; Io,ou -, to,^- 
tivai (orele 9 ; 11,15 ;
18.30 ; 21), Feroviar
15.45 în continuare ;
Excelsior (orele 10,15 ; 12,30 ;
17,15 ; 20) ; Melodia (orele 9 ; 11,15
13.30 : ------- •
(orele
18.45 ;
13.30
20,30).
• SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează 
(orele 9 ; 11,15 ;
18.30 ; 21).
• NEIMBLINZITA
rulează la Grlvlța (orele 9—13,30 în 
continuare ; 16 18,15 ; 20,30) ;
Arta (orele 9,15—16,30 în continua
re ; 18,30).
• UN OM PENTRU ETERNITATE 
rulează la Central (orele 9 ; 11,30) ; 
LA DOLCE VITA (orele 14 ; 17,15 ; 
20,30).

13,30 ; 
(orele 

18,15 ;
14,45

la Luceafărul 
13,30 J 16 ;

ANGELICA

reu mai înalte a specialiști
lor, cu politica de asigurare 
a unor locuri de muncă po
trivit pregătirii de specialita
te tuturor absolvenților din 
învățămîntul superior, mereu 
mai numeroși. La Facultatea 
de electrotehnică, din 181 de 
absolvenți, 98 sînt solicitați să 
lucreze în unitățile Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Facultatea de ener
getică, secția electroenergeti- 
că, are 88 de absolvenți. Din
tre aceștia, 60 au fost soli
citați să lucreze în Capitala 
țării, în importante institute 
de proiectări și cercetări, în 
cele mai modeme uzine. De 
la Facultatea de mecanică, 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini a cerut 
să i se repartizeze 32 de spe
cialiști în utilaj chimic, 27 de 
specialiști în mașini termice 
ți motoare Diesel, 10 specia
liști în mașini hidraulice 
pneumatice etc., etc.

Pentru cei care pășesc 
cum în viață, purtînd cu 
lumina adunată din cărți 
ani de muncă rodnică, care 
s-au bucurat de cele mai bu
ne condiții de viață și de 
studii, de burse, de cămine 
confortabile, de laboratoare 
bine înzestrate, proiectele și 
visurile găseso acum un te
ren fertil de realizare. An 
dreptul de a alege un loc de 
muncă pe măsura pregătirii 
lor, iar realitatea noastră so
cialistă 8-a îngrijit prin în
săși esența ei ca acești ti
neri să aibă intr-adevăr de 
unde alege. Acum destinul lor 
se împletește cu destinul 
țării.

și

s
ei 
în

• ARMATA „CADOBATURILOR" 
DIN NOU ÎN LUPTA rulează la 
Lumina (orele 9,15—16,15 în con
tinuare : 18.45 : 20,45).
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 : 13,15 ; 20,30) . Bucegl
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15) ; 
Aurora (orele 9 : 11.15 ; 13,30 :
15.45 ; 13 : 20,15).
• ZIARISTUL rulează la Unlon 
(orele 18).
0 AVENTURILE LUI TOM SA- 
WYER, MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
• PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI rulează la înfrățirea (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20,00).
• ADIO, GRINGO rulează la Bu- 
zești (orele 15,30) j Viitorul (ore
le 15,30 ; 18) ; CĂSĂTORIE PRI
PITA (orele 20,30).
0 TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Dàcia (orele 8,30—16,30 
în continuare 18,30 ; 20,45) ;
ca (orele 16 ; 18) ; Moșilor
15,30), LADY MACHBETH 
IN SIBERIA (orele 18).
• RIO BRAVO rulează la 
rea (orele 15 : 18).
• ASASINATUL
LUNI
15.30 ;
• PE 
ză la
17.30 ;
• BECKET rulează la Ferentari 
(orele 15,30 ; 19).
• COMEDIANȚII rulează la Glu-

rulează
18).
URMELE

Drumul 
20).

Mun 
(orele 
V1NK

Unl-

■-A COMI? 
la Lira (orei»

ȘOIMULUI rulea-
Sărll (orele 15 j

Marele pavoaz..: studențesc flutură 
Pe ieri la Costinești

1 000 studenți întîlnesc sau regăsesc în aceste zile marea și 
litoralul, în succesiunea fermecătoarelor zile de vacanță în 
tabără. Pentru prima serie, deasupra Costineștiului universi
tar s-a înălțat ieri marele pavoaz, marcînd începutul unui 
anotimp al bucuriei, în care de-a lungul celor 6 serii de re
creație universitară vor poposi aici 6 000 de studenți din în
treaga țară. Alți colegi se vor îndrepta curînd către munți, 
unde la 6 iulie se deschid taberele de odihnă de la Pîrîul. 
Rece, Timiș și Izvorul Mureșului. în taberele de odihnă și 
stațiunile baineo-climaterice anul acesta își vor petrece o 
parte din vacanță peste 14 000 de studenți.

L T.
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VIkca: CONSrATEinEA
Urmărind sporirea contribu

ției tineretului la creșterea 
producției agricole în sectorul 
legumicol, Comitetul județean 
Vîlcea al U.T.C., împreună cu 
direcția agricolă și U.J.C.A.P., 
a organizat la C.A.P. Voicești 
o consfătuire cu tinerii legu
micultori din cooperativele de 
producție din județ. Cel aproa
pe 200 de tineri legumicultori, 
brigadieri și ingineri din u- 
nltățile cu pondere în sectorul 
respectiv au participat la lu
crările simpozionului cu tema t 
„Dezvoltarea sectorului legu
micol — mijloc important pen
tru valorificarea terenului a* 
gricol“, au luat cunoștință de

Iești (orele 15,30 ; 19) ! Rahova 
(orele 15.30 : 19).
s VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART rulează la Cotrocenl 
(orele 15.30).
• LA DOLCE VITA rulează la
Floreasca (orele 8 ; 12.15 ; 16 ;
19 30).
• A ’ TRAI PENTRU A TRAI 
rulează la Volga (orele 8,30— 
15,45 ■ în continuare : 18 ; 20,30).
e STRĂIN 1N CASA rulează la 
Gloria (orele 9 ; 11,15 î 13,30 ; 16 ;
18.15 : 20,30) ; Tomis (orele 9 :
11.15 ; 13,30 : io ; 18,15).
• PRINȚUL NEGRU rulează la 
Miorița (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,30).
0 IN UMBRA COLTULUI Allea

la

Tomls
4.1,13 , U,OU ț IO , 10,li
• PRINȚUL NEGRU

nuare ^18^^0,30)^__

ză la Popular (orele 13,30 ; 18).
• LA EST DE EDEN rulează 
Flacăra (orele 15,30 : 18).
• MARELE ȘARPE rulează 
Vitan (orele 15,30).
• VIȚELUL DE AUR rulează 
Pacea (orele 15.30 ; 19).
• PRINȚESA TRISTA rulează 
Crîngașl (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
• PASA rulează la Cosmos (ore
le 15,30 : 18 Î 20,15).
• CRIMĂ LA CABARET 1 Iulie.

la

la

la

George Ivașcu : ISTORIA 
LITERATURII ROMÂNE

Acest prim volum cuprin
de cinci părți : „EPOCA 
GENEZELOR (secolele X— 
XVI)", „DE LA O CULTURA 
MEDIEVALA SPRE O CUL
TURA NAȚIONALA", „CLA
SICII LITERATURII ROMANE 
VECHI", „EPOCA LUMINI
LOR", „CONSTITUIREA LI
TERATURII ROMANE MO
DERNE".

TINERILOR LE6DF1ICELT0RI
rezultatele bune pe care legu
micultorii din C.A.P. Volceștl 
le-au obținut. După vizita la 
grădina de legume, partlclpan- 
țll au avut un schimb de opi
nii șl au vizionat documenta
rul cinematografic „Eșalona
rea producțiilor de legume șl 
noi procedee în legumlcultu- 
ră“. Consfătuirea s-a dovedit 
un util schimb de experiență 
contribuind în același timp la 
îmbunătățirea 
agrozootehnice șl la stimularea 
permanentizării "
acest Important 
ducție agricolă.

V.

cunoștințelor

tinerilor în 
sector de pro-

RÄVESCU

DRAGOSTE LA LAS VEGAS (2, 
3, 4 luUe). COMISARUL X șl 
BANDA CELOR „TREI CÎINI 
VERZI“ 5, 6 Iulie rulează la Sala 
Palatului.

GRADINI-CINEMATOGRAF

• NOAPTEA GENERALILOR am
bele serii rulează la Stadionul 
Dlnamo (orele 20,30), Doina (orele 
20,45).
• NEIMBLINZITA ANGELICA 
rulează la Festival (orele 20,30).
• S1NGEROASA NUNTĂ MACE
DONEANA rulează la Expoziția 
(orele 20,30).
• ADIO, GRINGO, rulează la Bu- 
zești (orele 20,30).
« ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Bucegl (orele 20,30).
• IERBURI AMARE rulează la 
Unirea (orele 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI rulează la Lira (orele 20,30). 
a ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Aurora (orele 20,30).
0 TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Moșilor (orele 20,15).
• STRĂIN IN CASA rulează la 
Torni» (orele 20,30).

Eleoi de la liceul „Dinicu Golescu“ din Cîmpulung Muscel la 
muncă patriotică pe șantierul da modernizare • drumului din 

pasul Bran
Foto i AGERPRES

• ȘIRIA, este așezată eub 
o geană de zare. Cel peste 
9 000 de locuitori își primeso 
oaspeții vorbindu-le despre 
Muzeul memorial „Ioan 
Slavici" șl despre apropiata 
inaugurare a Muzeului „Emil 
Monția“. Sentimentul 
ponsabilității 
simțul 
nești la fiecare 
Curate, străzi amenajate, 

. flori. Unul din angajamen
tele luate în cinstea celor 

ale 
Ji cît 

un 
to-

res-
. cetățenești,

frumosului le întîl- 
pas : case 
amenajate,

tele luate în cinstea 
două mari sărbători 
poporului nostru a fost 
acesta : „comuna noastră 
mai frumoasă". Și iată 
prim bilanț înfățișat de 
varășul Teodor Petcovici — 
primarul comunei : 3 300
m.p. construcții — străzi, 
7 200 m.p. străzi întreținute 
și reparate. Din planul de
3 000 m.p. construcții trotu
are din beton s-au executat
4 200. Florile își dispută gin
gășia în cele 12 000 m.p. ron-

DIN POȘTA 
DE IERI

dourî. în timpul liber, cetă
țenii comunei și satelor a- 
parținătoare au plantat 7 000 
de pomi de-a lungul străzi
lor și 12 000 puieți de salcîm 
în pădurea comunală.

DIALOG CU TINERETUL
„Cunoaște-te pe tine însuți 

și ajută-ne să te cunoaștem 
și noi. Răspunde cu sinceri
tate șl curaj la întrebări șl 
formulează propuneri bine 
gîndite, ca să găsim împreu
nă cele mai bune mijloace 
de dezvoltare a vîrstei tale de 
aur“. Cu aceste îndemnuri 
se deschide broșura intitu
lată Dialog cu tineretul, edi
tată de Comitetul municipal 
Brăila al U.T.C., purtînd 
subtitlul : „Anchetă socială 
privind diversificarea for
melor de educație a tinere
tului“. Cele 43 de întrebări 
care alcătuiesc chestionarul, 
formulate clar și însoțite de 
cîteva sute de răspunsuri 
posibile — oferite nu ca re
țete, ci ca sugestii, pentru 
stimularea interesului — 
sînt grupate pe capitole care 
încearcă să acopere întreaga 
arie de preocupări specifi-

ce vîrstei tinere : SS discu
tăm despre profesie, Timpul 
liber, Literatură, Muzică, 
Artă plastică, Muzeu, Tea
tru — Cinematografie, Sport
— Turism, Prietenie — Dra
goste — Familie, Comportări
— Comportamente. Prin Im
portanța șl implicațiile lor, 
prin orizonturile pe care Ia 
deschid, cele mai multe în
trebări pot deveni, dezvolta
te, temele unor posibile an
chete.

Răspunsurile date de mii
le de tineri, prelucrate sta- 
tistio și sintetizate, vor con
stitui obiectul unui simpo
zion care se va desfășura la 
începutul lunii august și la 
care vor fi invitați să par
ticipe, alături de tineri, di
rectori de întreprinderi, pro
fesori, cadre cu funcții de 
răspundere.

V. VĂDUVĂ

ION COȚOI
• PRIMELE eșaloane de 

elevi-brigad'ieri veniți din 
orașul Rm. Vilcea au predat 
ștafeta. Hidrocentrala de pe 
Lotru a trăit zilele acestea 
un astfel de moment. La 
punctele Malaia și Voineasa, 
unde au fost repartizați, ele
vii au executat diverse lu
crări : nivelări de drumuri, 
săpături la adinciml, amena
jarea căilor de acces spre 
barajul hidrocentralei etc. 
Elevii Liceului nr. 2 Vasile 
Roaită au efectuat peste 
5 500 ore. Tabăra de muncă 
patriotică „Malaia Colonie" 
a asigurat un program bogat 
tn timpul liber »

prof. VICTOR MÄNDOIU

• NEIMBLINZITA ANGELICA 
rulează la Arta (orele 20,30). ...
• MARELE ȘARPE rulează la VI-
tan (orele 20,30). ' - • '
• COMEDiANȚn rulează la Ra- ________ _
hova (orele 20,30). pionierilor a 18,45 O
• IN umbra COLTULUI rulea- îndrăgită a ctnteeulul

11,00 Încheierea emisiunii de di
mineață • 17,30 Buletin de știri 
s 17,35 Peptru cel mici. Din is- 

1 prăvile Iul Păcală • 17,50 Limba 
rusă (reluare) » 18,15 Studioul 

Interpretă 
_ - --------o—---------- 1 moldove-
ză la Progresul-Paro (orele 20,30). nesc : Angela MDldovan ® 19,00 

Cronica Ideilor • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Avanpremiera
• 20,10 Seară de teatru T.V. „Bă- 
trînul“ de Hortensia Papadat-Ben- 
gescu • 22,25 Varietăți pe peliculă
• 22,40 Telejurnalul de noapte
• 22,50 Publicitate e 33,00 închi
derea emisiunii programului L

PROGRAMUL II

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la Teatrul de vară „23 
August*4) : PHOTO FINISH — ora 
20,30 ; Teatrul Mic (la Teatrul de 
vară „Herăstrău“) : CARLOTA — 
ora 19,30 ; Teatrul satlric-muzical 
„C. T&nase“ (la Grădina Boema) : 
FEMEI, FEMEI, FEMEI — ora 
20,00 ; Ansamblul „Perinița44 (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara“) : 
PERINIȚA MEA — ora 19,00.

PROGRAMUL I
10,00 Ce-atl dori sä revedețl I 

Filmul artlstlo : „7 martori” •

19,30 Telejurnalul de »eară « 
20,00 Concert simfonic. în program: 
Simfonia I In Ml bemol major de 
George Enescu. Interpretează Or
chestra simfonică a Rădiotelevl- 
zlunil. Dirijor Ionel Perlea • 
20,45 Film serial Comisarul Mai
gret • 21,35 .Trubadurii din Du
brovnik Film TV — coproducție, a 
Televiziunii Române șl a Televi
ziunii din Belgrad. • 22,00 închi
derea emisiunii programului II.

• AFLAȚI în plină vacan
ță, elevii Grupului școlar 
minier din Baia Mare lu
crează pe șantierul d'e mo
dernizare a drumului ce lea
gă reședința județului cu 
aproape 60 la sută din teri
toriul ce-i aparține. Obsta
colul este mare : muntele 
Gutin. Un grup lucrează la 
finisări. Au 16. ani și peste 
doi ani vor fi muncitori ca
lificați. Un scurt dialog în
tr-o pauză.

— Care este cel mai har
nic ? Bănuiam că întrebarea 
O să-i pună în încurcătură 
dar răspunsul a fost unanim: 
BUDA AUGUSTIN! Puștiul 
este de prin părțile acestor 
locuri, din comuna Cupeșeni. 
L-am cunoscut, i-am înțeles 
dorința de a întîmpina mun
cind alături de colegii săi 
ziua de 23 August. Cine e 
cel mai harnio ? întregul co
lectiv I

GRIGORE TOLOACA
• LA DATA de 26 iunie 

anunțam redacția că tinerii 
piteșteni au colectat 1351 
tone de metale vechi. Aș 
vrea să dau o erată asupra 
cifrei. Zilele trecute s-au ex
pediat către siderurgiștii re- 
șițeni încă 600 tone. Un nou 
succes în întrecerea desfă
șurată în cinstea congresu
lui și aniversării a 25 de ani 
de la eliberarea patriei. 
FLOREA TISTULEASA

S3JEJan
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ărturisim că am primit cu oarecare rezervă in
vitația comitetului U.T.C. de la Uzina „Tracto
rul“ Brașov. Clubul tehnic, la a cărei primă se
siune de comunicări eram chemați să participăm 
avea o existență mult prea tînără — cîteva luni 
doar — pentru a crede că în acest interval de9 timp s-au cristalizat rezultate aparținînd unui anume stadiu de 

finisare, lată însă că, presupunerile ne-au fost infirmate. In pe- 
£ rioada care s-a scurs de la înființarea clubului, membrii săi au 

depus eforturi deosebite pentru a găsi soluții temelor alese spre 
— studiu. Și, lucru îmbucurător, o serie dintre ei au ajuns într-o
™ fază care pretinde evaluarea retrospectivă a travaliului investit.

Așa s-a ajuns la această sesiune de comunicări organizată de co- 
9 mitetul U.T.C. al uzinei, în care fiecare dintre specialiștii prezenți 

și-au propus să expună rezolvările preconizate de ei, pentru pro- 
A blemele de care s-au ocupat.

(Urmare din pag. I)

— Congresul 
Partidului

al X-lea al 
Comunist Româr,

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a sem
nat în Cartea de onoare a 
Casei pionierilor.

••Poarta maritimă larg deschisă a țării

gării maritime,Tn holul 
oaspetele este întîmpinat de 
către ing. Petre Ivanov, di
rectorul Direcției navale ma
ritime Constanța, de autori
tățile portuare, de reprezen
tanți ai întreprinderii de con
strucții hidrotehnice. Aici sînt 
prezentate machete și planuri, 
grafice care ilustrează eloc
vent dezvoltarea impetuoasă a 
activității portului și a flotei 
noastre maritime comerciale, 
creșterea volumului investiții
lor, dinamica principalilor in
dicatori de plan : capacitatea 
flotei s-a mărit de la 27 000 
tone în anul 1959 la 483 000 
tone în anul 1968 ; mecaniza
rea operațiunilor de încărcare 
și descărcare în proporție de 
72 la sută ; triplarea capacită
ții de trafic a portului prin 
terminarea lucrărilor de ex
tindere și modernizare i în curs. 
După cum se prevede în pro
iectul de Directive — subli
niază directorul Direcției na
vale maritime — flota noastră 
maritimă comercială își va 
dubla capacitatea de transport 
în viitorul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu se îndreaptă spre cheiul 
gării maritime, de unde, la 
b( dul unei șalupe, face o 
scurtă vizită în bazinul por
tuar. Secretarului general al 
partidului i se aduce tradițio
nalul salut marinăresc: su
nete prelungi de sirenă ale 
navelor românești și străine 
aflate în dane. Marinarii, do
cherii, muncitorii de pe chei 
salută cu urale prezența în 
mijlocul lor a tovarășului 
Ceaușescu.

Traversînd bazinul, nava a- 
costează la docul plutitor al 
șantierului naval. în întîmpi- 
narea oaspetelui ies tovarășii 
Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini,

și ing. Dumitru Fuiorea, di
rectorul șantierului. Cu cîteva 
zile în urmă, colectivul a săr
bătorit 70 de ani de la înfiin
țarea șantierului naval. Azi, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii de aci execută repara
ții navale de mare complexi
tate și au trecut la construc
ția de nave maritime.

în hala mecanică, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu îi sînt 
prezentate planurile unui car
gou aflat într-o fază avansată 
de construcție 
docului plutitor 
tone. Secretarul 
C.C. al P.C.R. 
sează de stadiul lucrărilor de 
dezvoltare a șantierului, cere 
explicații privind unele solu
ții tehnico-economice adop
tate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția asu- ' 
pra importanței deosebite pe 
care o prezintă activitatea por
tuară pentru întreaga noastră 
economie. In această ordine 
de idei, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a subliniat ne
cesitatea respectării cu cea 
mai mare strictețe a termene
lor de dare în folosință a tu
turor obiectivelor de plan. La 
trecerea prin hala mecanică, 
muncitorii întîmpină cu aplau
ze și aclamații pe oaspeți.

La despărțire, în numele în
tregului colectiv, conducătorii 
șantierului se angajează în 
fața secretarului general al 
C.C. al P.C.R. să îndeplinească 
în mod exemplar sarcinile de 
plan, să întîmpine cel de-al 
X-lea Congres al partidului 
și a 25-a aniversare a elibe
rării patriei cu noi realizări.

Luîndu-și rămas bun de la 
cei care muncesc aici, la poar
ta maritimă a țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le urează 
noi succese în muncă, sănătate 
și fericire.

și schița 
de 15 000 

general al 
se intere-

In incinta șantierului naval

OBIECTUL INVESTIGAȚIEI — 
A SOLID ANCORAT ÎN SOLUL 
w PRODUCȚIEI

Pe platforma industrială a Constanței

în continuarea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă înspre zona unde a 
început să pulseze tot mai 
puternic inima industrială a 
municipiului. încă de departe 
se profilează turnul și coșul . 
rit ii termocentrale, halele mo- 
dșrne și schelele fabricilor 
aflate în construcție. Aici au 
început să producă în ultimul 
deceniu Fabrica de celuloză și 
hîrtie, Combinatul de moră- 
rit și panificație, întreprinde
rea integrată de lînă, între
prinderea de produse finite din 
lemn și alte întreprinderi mo
derne, care au marcat puter
nic angajarea Constanței în li
nia ascendentă a dinamicii in
dustrializării patriei. în ulti
mii trei ani producția indus
trială a municipiului Constan
ța s-a dublat.

Se faoe un popas la între
prinderea de produse finite 
din lemn. Directorul, ing. Ion 
Dumbravă, îi invită pe oaspeți 
să viziteze halele de fabrica
ție. Sînt prezentate produse 
actuale și prototipurile pe 
cale de a fi omologate. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu cer
cetează caracteristicile mobi
lei, face observații asupra ca
lității acesteia, se interesează 
cu atenție de prețul ei. Reco
mandă o mai mare perseve
rență în extinderea utilizării 
combinației de lemn și mase 
plastice și insistă asupra ne
cesității de a fi create și alte 
tipuri de mobilier, pentru a 
satisface într-o măsură mai

mare cerințele populației.
Se trece apoi pe șantierul 

de pe platforma industrială. 
Centrala termoelectrică va a- 
sigura la intrarea în funcțiu
ne cu întreaga capacitate 
100 MW — întregul consum 
de energie electrică din aceas
tă zonă industrială, precum și 
termoficarea a circa 20 000 
apartamente din oraș. Lucră
rile de construcție-montaj la 
acest nou obiectiv industrial 
se desfășoară pe un front larg 
apropiindu-se de finalizare. 
S-a terminat construcția co
șului de fum, a primului turn 
de răcire și se apropie de 
sfîrșit montarea primului ca
zan de aburi, cu o capacitate 
de 420 tone aburi pe oră. Pri
mul grup de 50 MW urmează 
a fi pus în funcțiune la sfîr- 
șitul acestui an.

Se merge apoi la șantierul 
fabricilor de ulei și de bere 
aflate în imediată vecinătate. 
Construirea acestor importan
te unități ale industriei ali
mentare va pune în valoare 
cu o eficiență ridicată mate
riile prime — floarea-soarelui, 
orz, orzoaică — produse în 
cantități tot mai mari de uni
tățile agricole din județ. Fa
brica de ulei urmează să pro
ducă anual 50 000 tone ulei și 
40 000 tone șroturi. Lucrările 
de construcție a fabricii de 
ulei sînt în avans față de 
grafic. Hala secției de prese 
prevăzută inițial pentru 1 sep
tembrie, va fi terminată la 15 
iulie, potrivit angajamentelor 
luate de constructor în cinstea

Congresului partidului. Pe șan
tierul fabricii de bere — uni
tate care, potrivit proiectului 
urmează să producă 400 000 
hectolitri bere pe an, lucrările 
se desfășoară, de asemenea, 
într-un ritm intens.

Exprimîndu-și încrederea în 
capacitatea constructorilor de 
a fructifica avansul cîștigat 
pînă la ora actuală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
organelor locale de partid și 
de stat să urmărească îndea-

proape îndeplinirea sarcinilor 
de plan, să depună eforturi 
sporite pentru darea în func
țiune la termen sau chiar 
înainte de termen a tuturor o- 
biectivelor.

Ca peste tot, muncitorii de 
pe platforma industrială a 
Constanței și-au manifestat 
încrederea și dragostea față de 
partid, pentru politica sa con
sacrată 
pentru 1 
Ceaușescu.

înfloririi patriei, 
tovarășul . Nicolae

în slujba omului, U U ■ V I •• 
a sasiatațn sale

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este prezentată în 
continuare una dintre realiză
rile de seamă ale oamenilor 
muncii din Constanța, impună
torul, modernul edificiu al Spi
talului unificat, dat în folosință 
în primăvara acestui an. Spi
talul este una dintre cele mai 
bine înzestrate unități sanitare 
din țară, iar policlinica, care 
asigură circa 600 000 de con-, 
sultații pe an, și laboratoarele 
sînt utilate conform celor mai 
exigente cerințe ale tehnicii 
medicale. Sălile de operație și 
tratamente diverse pentru a- 
dulți și copii reprezintă o mîn- 
drie a cadrelor sanitare din lo
calitate. Spitalul impresionează 
nu numai prin moderna sa u- 
tilare, ci și prin soluțiile con
structive, prin grija cu care 
proiectanții și constructorii au 
lucrat la ridicarea lui.

Vizitînd laboratoare, săli de 
operație, saloane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează de cele mai diferite as
pecte ale activității desfășurate 
aici.și dă indicații pentru folo
sirea cît mai chibzuită a spa
țiului de spitalizare. Directorul 
spitalului, dr. Ion Alupoaie, 
mulțumește secretarului gene
ral al partidului pentru grija 
permanentă pe care partidul o 
acordă ocrotirii sănătății popu
lației, pentru construirea ace
stui modern spital, care va a- 
duce o contribuție substanțială 
la ridicarea nivelului asisten
ței medicale, atît în orașul, cît 
și în județul Constanța.

O expresie a grijii pentru să
nătate, pentru odihna cetățeni
lor sînt și minunatele com
plexe de odihnă de pe litoral. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face o scurtă vizită prin sta-

țiunea Mamaia, pe drept cu- 
vînt supranumită „perla lito
ralului“. De pe terasa Hotelu
lui „Riviera“, una dintre con
strucțiile noi ale Mamaiei, se 
desfășoară o largă panoramă 
a întregii stațiuni. De aici, de 
la nivelul al paisprezecilea, 
machetele și schițele prezen
tate la începutul vizitei în 
Constanța, se desfășoară aevea 
în fața, ochilor. Sînt din nou 
discutate perspectivele de dez
voltare a zonei de nord a lito
ralului. Prin folosirea judici
oasă a terenurilor din jurul 
lacului Siutghiol și a plajei 
se creează posibilitatea măririi 
stațiunii de la 24 000 de locuri 
în prezent la 40 000 de locuri.

în fața hotelului „Riviera“,

ca și pe întregul traseu 
Mamaia, un mare număr de 
cetățeni veniți ia odihnă — 
printre care se află mulți tu
riști din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, țările 
scandinave, și din alte țări — 
salută cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mulți din
tre ei oferă flori; se scandea
ză : „Ceaușescu“, „Ceaușescu“; 
se fotografiază și se filmează. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde aclamațiilor.

★
Vizita pe care tovarășul Ni

colae Ceaușescu a făcut-o a- 
cum, în preajma celui de-al 
X-lea Congres al partidului, în 
municipiul Constanța, discuții
le purtate cu organele locale de 
partid și de stat, cu cadrele de 
conducere din unități economi
ce, cu oamenii muncii se în
scrie pe linia practicată de 
partidul nostru de a dezbate 
cu cetățenii problemele majore 
ale politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, 
ale dezvoltării multilaterale și 
armonioase a tuturor județelor 
țării. Pretutindeni, oamenii 
muncii au raportat cu mîndrie 
succesele obținute în acest an 
jubiliar și s-au angajat să 
muncească neobosit și pe mai 
departe pentru îndeplinirea 
mărețelor sarcini care le stau 
în față pentru prosperitatea 
României socialiste.

— Clubul tehnic din între
prinderea noastră, ne spune 

_ tovarășul IULIAN CAZACU, 
© inginer șef de concepție al u- 

zinei, a iuat naștere cu scopul 
de a îndemna inginerii și 
tehnicienii tineri să studieze, 
să cerceteze diferite proble
me. De la început vreau să 
precizez că ne-am propus să 
luăm în studiu, să ne axăm 
pe teme actuale ale uzinei, 
să le urmărim îndeosebi pe 
cele cu posibilități actuale.

Iată prezentată in cîteva 
a cuvinte deviza sub care au 

pornit la drum și își desfășoa
ră activitatea membrii clubu- 

A lui tehnic. Cine sînt cei cinci 
ingineri care figurează în pro
gramul actualei sesiuni și cu 
ce se prezintă ei în fața „sfa
tului tehnic“ constituit din 
specialiști ai uzinei cărora li 
se alătură diferiți invitați ?

A Inginerul CONSTANTIN 
DAVID, tehnolog la secția 
„axe și pinioane“ a avut de 

A studiat profilul unei scule fo
losite la finisarea danturii ro
ților dințate. Experimental 

9 s-a ajuns la o soluție care o- 
feră rezolvarea inconveniente
lor de pînă acum, Ing. MA
TEI DASCÂLU a urmărit 
procedee de execuție moder
nă a broșelor cu profil în e- 

A volventă, scule executate a- 
” proape în exclusivitate în u- 

zină. Următoarele două țeme 
A se referă la tractorul propriu- 

zis : studiul condițiilor de sta- 
• bilitate ale tractorului cu în

călcător frontal I.F.'S.-651 (au
tor ing. ADAM MIKLOȘ) și 

A studiul privind . sistemul de 
" fixare a motoarelor pe cadra

nul tractorului (autor ing 
ffr GHEORGHE DUȚEA). Ulti- 
™ ma din teme se intitulează 

„Studiul soluției optime de 
A reținere a prafului la curăță

toria turnătoriei de oțel“ și a- 
parține inginerului NICOLAE

9 CENȚIU.
Am recurs Ia această enu

merare și pentru a face cu- 
9 noscuți pe cei care au luat pe 

cont propriu spre rezolvare 
una sau alta din teme'. Dar o- 

9 ferim în acest fel posibilita
tea de a constata caracterul 
aplicativ, imediat, al proble- 

9 melor aflate în studiu. Și aici 
găsim una din calitățile deo
sebite ale activității clubului î 

A racordarea sa Ia cerințele cu- 
™ rente ale întreprinderii, do

rința de a furniza soluții prac- 
i 9 t‘ce diferite sectoare.
w — Vă mărturisim că în a- 

cest sens sprijinul dat nouă 
A de conducerea uzinei a fost 

deosebit de substanțială, ne in
formează tovarășul GHEOR-

9 GHE GIIIȚA, secretarul co
mitetului U.T.C. Tematica în
tocmită a reușit

9 pasiunea pentru 
tinerilor ingineri 
subiecte de mare 
pentru producție.

Sesiunea ne-a dat prilejul

să asistăm la un susținut co
locviu științific și tehnic în 
jurul temelor expuse. Ce a 
asigurat caracterul de dezba
tere întîlnirii respective ? 
Fără îndoială prezența în sală 
a unor specialiști reputați, oa
meni eu experiență, capabili 
să confrunte soluțiile la care 
s-a ajuns cu propriile păreri. 
Iată, de pildă, două teme pri
vind sculele. Faptul că erau 
de față la sesiune, inginerul 
șef de concepție, sefu.1 secției 
sculărie, tehnologul-șef al 
zinei, constructorul -șef
junct, a permis o confruntare 
de opinii în deplină cunoștin
ță de cauză. Cu acest prilej 
s-a verificat interesul pârtiei ■ 
panților, dorința lor de a ex
clude complezența în timpul 
sesiunii.

— Ce se întîmplă cu lucră
rile mai departe ? ne-am sim
țit îndreptățiți să întrebăm.

Ne-a răspuns tovarășul IU
LIAN CAZACU. animator al 
inițiativei constituirii clubu
lui, „părinte“ al multora din 
acțiunile organizate la „Trac
torul“, cum îl numea cineva.

ri
ad

SECERIȘUL IMPUNE»

să orienteze 
cercetare a 

către acele 
actualitate

Inmagazinarea la timp

u
si tara pierderi a recoltei

(Urmare din pag. I)

în întregime colectate. Totoda-

părerea ing. NICULAE CEN
ȚIU, președintele clubului 
tehnic.

De ce depinde înscrierea pe 
o curbă continuu ascendentă 
a activității clubului în viitor ?

— Avem în vedere că ceea 
ce trebuie să ne caracterize
ze munca este operativitatea 
găsirii soluțiilor căutate. Aici 
concurează diferiți factori, li
nul fiind posibilitatea de do
cumentare. Eu am solicitat 
încă din decembrie o cerceta
re bibliografică la I.C.D.T. — 
București. Mi-a fost oferită 
după patru luni. Am cerut a- 
poi citeva titluri, nu mi-au 
sosit nici pînă acum ! Or, dacă 
lucrăm in acest ritm...

Este un aspect. De bună 
seamă că se pot ivi multe al
tele legate de experimentare, 
de aplicarea rezultatelor. Ori- 
cît de mărunte, impedimente
le acționează distructiv, pro
ducine! șocuri. De aceea cre
dem că, comitetul U.T.C. are 
datoria să vegheze la toate a • 
mănuntele activității clubului, 
intervenind cu autoritatea sa 
oricînd este nevoie pentru a 
permite cursivitate și efica
citate muncii tinerilor spe
cialiști.

BAROMETRUL EFICIENTEI 
SOLICITA...

Care ar fi numărul optim 
de specialiști într-o aseme
nea formă organizată de acti
vitate ? Părerile diferă. Clu
bul de la „Tractorul“ are 19 
membri, incluzînd cadre de 
specialitate din afara uzinei. 
S-a pronunțat cifra 25. consi- 
derîndti-se că un nivel mai 
ridicat ar prejudicia pe plan 
organizatoric. Dacă într-ade- 
văr nu trebuie ținut cu orice

CLUBUL TEHNIC
CATALIZATOR AL
CERCETĂRII UZINALE

— Prima temă a fost încer
cată, însușită și în curs de a- 
plicare, la cea de a doua, a 
lui Dascălu, s-au făcut expe
rimentările, aplicarea ei pe 
scară largă fiind în funcție de 
sosirea unei mașini. La lucra
rea sa, Miklos a rezolvat o 
bună parte din problemele ri
dicate, urrnînd să întreprindă 
în continuare cercetări. în ce 
privește pe Duțea, el și-a fă
cut încercările, calculele, lu
crarea fiind în curs de apli
care. Ultima din teme este de 
cea mai mare anvergură. Ingi
nerul Cențiu a cercetat foar
te mult, a fost și în străinăta
te pentru asta. în acest 
chiar, începem să facem 
stalația semiindustrială.

Așadar, lucrurile evoluează 
pe făgașul normal spre finali
zare. Este cel mai bun califi
cativ ce poate fi dat muncii 
desfășurate de cei cinci tineri 
specialiști în cadrul clubului 
tehnic. Să sperăm că efortul 
lor va fi de bun augur pentru 
întreaga activitate a clubului, 
a lor, a colegilor lor.

an 
in-

UN DEMARAJ REUȘIT

un

Jn modernul edificiu al Spitalu lui unificat

fi
tă, au fost luate toate măsuri
le care să asigure eliberarea te
renului de paie și executarea ară
turilor și însămînțarea cu culturi 
duble pe 32 000 hectaie. In acest 
scop, în toate unitățile s-au a- 
sigurat 
schimbul II. 1551 combine, 457 
prese de balotat paie, un însem
nat număr de autocamioane, re
morci și atelaje ce vor fi folosite 
în campanie au fost verificate și 
puse în stare de funcționare. în 
cadrul I.M.A. și I.A.S. au fost 
instruiți mecanizatorii ce vor 
lucra De combine și cu presele 
de balotat. La reușita acestei ac
țiuni, organizațiile U.T.C. și-au 
adus o importantă contribuție. 
Comitetul județean U.T.C. a dez
bătut în recenta sa plenară mun
ca celor 20 000 de tineri de la 
sate, în centrul analizei și dez
baterilor aflîndu-se participarea 
acestora la actuala campanie. 
Repartizați în fiecare unitate pe 
locul de muncă în special la de
servirea combinelor unde se cere 
un efort sporit de muncă, încă 
de pe acum tinerii cooperatori, 
alături de mecanizatori, muncesc 
cu multă botărîre.

Arătam la început că în ju
dețul Brăila, în general, există 
certitudinea desfășurării normale 
a campaniei — în linii mari pre
gătirile fiind încheiate. Retușuri, 
însă — unele deloc neglijabile 
— se mai impun a fi făcute. Iată 
cîteva dintre ele. Combinele sec
ției de mecanizare care vor de
servi cooperativa agricolă de la

mecanizatorii pentru

Lacul Sărat, nescoase încă 
cîmp, ridică mari semne de 
trebare. Deși lanurile de grîu „ 
dat în pîrgă în cel mult două- 
trei zile putînd fi recoltate, me
canizatorii 
n-au făcut proba cu boabe 
combinelor
Cum vor funcționa ? Ce defec
țiuni ascunse încă mai prezintă? 
Oare, remedierea acestora va fi 
amînată pînă în zilele recoltării ? 
Dacă aceasta le este hotărîrea 
celor în sarcina cărora cade buna 
pregătire a combinelor, putem 
să le spunem fără reținere, că 
trebuie să-și schimbe optica. 
Și cînd te gîndești, că la aceas
tă secție încă n-a fost adusă nici 
măcar o piesă de schimb. „în 
legătură cu piesele de schimb — 
ni se spune la Direcția agricolă 
— avem necaz și la nivelul ju
dețului. Unele piese, ca pinioane- 
le duble de la combina C 3, lan
țurile de la transmisia principa
lă — absolut necesare și de neîn
locuit în caz de defecțiune —• 
încă nu ne-au sosit. Departamen
tul mecanizării din cadrul Con
siliului Superior al Agriculturii, 
de multă vreme ne promite re
zolvarea acestor cerințe îndrep
tățite. Dar numai atît. Scăpările 
organelor agricole mai sînt și de 
altă natură. Bazei de recepție de 
la Lacul Sărat îi va trebui încă 
timp pentru a putea fi în măsură 
să primească grîu de la unitățile 
cu care nici măcar graficele de 
ari ui re nu le-a încheiat. Maga
ziile nu sînt toate dezinfectate, 
reparațiile care le necesitau nu 
sînt gata ; din 7 șefi de magazii 
care să primească grîu, nu au

în 
în- 
an

acestor secții încă 
a 

pe care lucrează.

fost încadrați decît 4, deși aces
te posturi sînt libere de trei luni.

în privința aprovizionării cu 
saci și salteîe, a verificării tubu
laturii de la cicloanele combine
lor, a asigurării combinelor cu 
anexele ce urmează a fi folosite 
la strîngerea paielor și a plevei, 
majoritatea unităților cooperatis
te au luat măsuri, altele însă au 
lăsat toată treaba pe seama în
treprinderilor pentru mecanizare.

Cooperativele agricole din 
Gropeni, Ghițcani, de exemplu, 
nici nu au de gînd să se îngri- 
j’ească de confecționarea săniilor 
pentru paie, lipsă avînd deocam
dată și la saci și saltele. Totoda
tă, cele 22 balotiere ale I.M.A. 
„1 Mai“ care deservește și aceste 
unități, nu vor putea asigura în 
întregime strîngerea mecanică a 
paielor. Motivul este acela că toa
te cele 22 balotiere au fost date în 
seama unor mecanizatori ce n-au 
fost pregătiți special pentru a lu
cra cu aceste complexe mașini, 
în acest caz dacă unitățile nu se 
vor îngriji să mobilizeze toate 
mijloacele proprii, evident, vor fi 
greutăți în eliberarea terenurilor, 
a executării arăturilor și însămîn- 
țărilor în cultură dublă.

Suprafețele mari de cereale 
păioase, ce trebuie strînse în- 
tr-un timp scurt, solicită o func
ționare perfectă a tuturor mașini
lor ce vor fi folosite, o organizare 
exemplară a muncii. Urgentarea 
terminării pregătirilor, concomi
tent cu intrarea în lanurile ajun
se la maturitate, e o primă con
diție pentru ca întreaga recoltă să 
ajungă în magazii la timp și fără 
pierderi.

Așa ar suna, adunate la 
ioc părerile celor chestionați 
privind activitatea de .pînă a- 
cum în clubul tehnic.

— Scînteia aprinsă repre
zintă pe undeva o formă pu
țin neobișnuită, dar foarte e- 
ficientă, este de părere tova
rășul inginer șef I. CAZACU. 
Adevărat, sînt instituții de 
profil care se ocupă de cerce
tare. Numai că noi punem 
accent, mare accent, pe cerce
tarea uzinală aplicativă. O 
dovedește chiar enunțul te
melor dezbătute. Apoi, spre 
deosebire de serviciile din u- 
zină cu asemenea atribuții, 
membrii clubului tehnic lu
crează fără a fi presați de 
termene. Aceasta nu înseam
nă că lăsăm lucrurile la ne- 
sfîrșit. Dar se creează 
condiții de a prospecta 
mult, de a nu lua drept 
prima soluție 
Ceea ce reprezintă un 
exlrem de prețios.

Cercetarea uzinală constitu
ie, cum subliniază documen
tele pentru Congresul al X-lca 
al partidului, un sector ale 
cărui valențe vor trebui în 
mod deosebit puse în valoare 
în viitor. Recurgînd la poten
țialul celor mai tineri specia
liști, coroborat cu dorința lor 
de afirmare, clubul tehnic se 
dovedește un catalizator al 
dezvoltării gustului, al pasiu
nii pentru cercetare.

Surprinde plăcut dorința 
membrilor clubului de a ac
tiva în această formulă, hotă
rîrea lor de a se dedica re
zolvării diferitelor probleme 
tehnice, consacrîndu-și timpul 
liber studiului, experimen
tărilor.

— După părerea mea în a- 
cest mod ajung să fie aduse 
la suprafață chestiuni tehnice 
de care altfel nimeni nu s-ar 
ocupa, ne spune tînărul ingi
ner CONSTANTIN DAVID. 
Apoi mai este și altceva : ca
drul organizat te obligă Ia o 
activitate organizată..

— Antrenarea specialiștilor 
în soluționarea temelor pro
puse are un efect deoseb’t 
prin acea că îi aduce pe tineri 
în situația de a studia cărți 
de a se obișnui să frecventeze 
biblioteca tehnică, exprimă

preț Ia un număr mare doar 
de dragul de a-1 raporta, sîn- 
tem totuși de părere că efor ■ 
turile se cer orientate către a- 
tragerea mai multor 
tinere de specialiști, 
prevăzînd o posibilă 
dictată de existența 
afinităților pentru 
dar mai ales din necesitatea 
de a cuprinde o arie de pro
bleme mereu mai întinsă; 
Simbolic se pare, pe lingă in
giner, în club activează acum 
și doi tehnicieni și un mun
citor. Este o sugestie privind 
posibilitatea atragerii în sfera? 
de interese a clubului și a a- 
cestor categorii de tineri, ce 
pot acționa, complimentar, 
cu deosebit succes. N-ar fi 
decît în sprijinul eficienței...

Cu siguranță că munca de 
cercetare în clubul tehnic ad
mite corective și aceasta, re
petăm, nu din cauză că ceea 
ce s-a făcut ar prezenta fisuri. 
Dimpotrivă, pornind de Ia ex
periența acumulată se cer 
perfecționări în continuare. 
Ce ați zice, de exemplu, de cu
plarea, la o aceeași temă, 8 
doi sau mai mulți specialiști ? 
Diferite situații reclamă pre
zența, alături de inginer, a e- 
conomistului care să realizeze 
în mai multe variante com
parative economicitatea solu
ției propuse. Anumite subiec
te presupun colaborarea di
rectă între proiectant, tehno
log, realizator ; cumularea se 
face simțită chiar între prelu
crătorii la rece și specialiștii 
în prelucrări la cald. Sînt cî- 
teva sugestii, firește.

cadre. 
Poate și 
„cernere“ 
sau. nu a 
cercetare.

CÎND NE VOM REÎNTÎLNI?

ieșită în

astfel 
mai 

bună 
cale, 

lucru

— Sperăm cît de curînd, ni 
s-a răspuns, avîndu-se în ve
dere lucrările aflate deja pe 
planșete sau în experiment.

— Trebuie să ne gmdim la 
periodicizarea sesiunilor, să 
dăm posibilitatea tuturor de 
a-și prezenta și apăra ideile, 
spunea tovarășul CORNEL 
ȘANDRU, prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov 
al U.T.C.

Sesiunea de comunicări se 
dovedește a fi un veritabil . 
consiliu tehnic. Pentru autor 
un examen în toată regula ; 
pentru lucrare un gir al auto
rității, folositor chiar pentru 
cei chemați să-și dea avizul 
privind oportunitatea aplică
rii oi în practică. Prezenți. 
specialiștii din afara uzinei 
pot interveni... Aici vroiam să 
ajungem. Pot. dar cu condiția 
de a veni, aici! La recenta se 
siune r.-au onorat invitațiile 
nici cadrele de la Institutul 
politehnic Brașov, nici ingine
rii de la Institutul ele cerceta 
re și proiectare pentru auto
mobile și tractoare. De ce ? , 
n-am aflat. Și cită nevoie era 
de cuvîntul dumnealor !

Cadru cît se poate de nime
rit pentru a forma deprinderi 
și constitui o metodică de cer
cetare, clubul tehnic are ne
voie în viitor de colaborarea 
și cu alte instituții specializa
te care pot furniza datele ri
guros exacte necesare studii
lor întreprinse. O invitație la 
solicitudine pc care, prin so
brietatea preocupărilor sale, 
clubul tehnic de la Uzina de 
tractoare Brașov o merită din 
plin.

N. UDROIU

J
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PENTRU NOI SATISFACȚIA ARE GREUTATEA o „Nu disprețuim împlinirea neroilor

TONELOR Șl CULOAREA METALULUI TOPIT
siholegii, pedagogii susțin că cel mai puternio sti
mulent în orice activitate omenească este satis
facția, satisfacția reușitei, a succesului care încunu
nează munca unui om, munca lui de o zi, sau de 
o viață. Fie că acest om construiește case ori 
motoare, romane sau sisteme filozofice, fie că țese

covoare ori crește copii, că irigă pămînturi aride ori vindecă 
bolnavi — activitatea lui fși trage seva din satisfacția de 
a vedea că munca Iui este utilă, că ea se răsfrînge în chip 
pozitiv asupra celorlalți, asupra întregii societăți cît și asu
pra lui însuși.

Există, desigur, o dualitate moral-materială a satisfacției, 
o împlinire a bucuriei de a crea pentru alții cu bucuria că 
această creație se reflectă în propria ta viață, în propriul tău 
nivel de trai. Care este însă elementul fundamental, defini
toriu în această dualitate, ce latură prevalează în viața și în 
conștiința oamenilor: cea materială sau cea morală 7

Uzina de mașini grele Bucu
rești, constituie unul din ulti
mele „capitole“ ale metalurgiei 
românești. în mod simbolic, 
parcă, primele secții care au 
intrat în funcțiune sînt secțiile 
fierbinți: oțelăria, forja, turnă
toria. La temperaturi de sute 
și mii de grade, din care se 
nasc marile piese create aici 
am simțit că se adaugă o tem
peratură cu mult mai puternică 
din care s-a modelat o piesă 
de dimensiuni și de o com
plexitate incomparabile : însuși 
colectivul uzinei, adunînd, fu- 
zionînd într-un singur destin 
zeci și sute de destine indivi
duale. Această temperatură, o 
înaltă temperatură umană, este 
satisfacția unei activități crea
toare, utilă socialmente și care-1 
conduce pe om la o viață bo
gată — material și spiritual.

Nu știu exact ce m-a făcut 
să-1 opresc din drum pe Ion 
Coștache, întîlnit în curtea uzi
nei. Poate siguranța cu care pă
șea sau un fel anume de a privi 
în jur, poate tinerețea lui sau 
aerul de mentor fată de un 
puști care-1 însoțea, poate.,, fle
rul reporterului. Oricum, am 
desprins din această întîlnire un 
moment semnificativ : constitui
rea acelui nucleu muncitoresc, 
Stabilizat și atașat uzinei.

— Sînt dintr-o comună din 
județ. Intîi a venit fratele meu 
aici. E modelor. M-a adus și pe 
mine, mă calific frezor. Acum 
l-am adus eu pe văru-meu 
Gheorghe (și-1 arătă pe însoți
tor). A terminat clasa a VIII-a. 
L-am dus în atelier să-i arăt 
cum se pornește mașina, ce piese 
facem— I-a plăcut și acum mer
gem la personal să vedem de-1 
primește. Mai vreau să adua 
un alt văr dintr-o comună de pe 
lingă Botoșani.

— De ce tii să vină aici 7
— Fiindcă e o uzină de pers

pectivă.
— Adică 7
— Cînd știi asta la 18 ani, în

seamnă că ai pornit cu dreptul I
— Am mers noi în întîmpina- 

rea viitorilor muncitori, ne 
spune inginerul Tiberiu Grecu, 
director general al uzinei. Mai 
multe colective au desfășurat o 
susținută propagandă tehnică în 
satele înconjurătoare, scoțîn- 
du-se în evidență importanța u- 
zinei și ponderea ei în economia 
națională, perspectivele ei și im
plicit ale viitorilor muncitori. 
Pentru că. în fond, ceea ce încu
rajează afirmarea și dezvoltarea 
personalității este oferta socială 
pusă în fața individului. Atrac
ția întreprinderii, atracția pro
fesiunii, atracția grupelor de 
muncă, vrem să devină stimu
lente in valorificarea maximă a 
capacității creatoare a noilor 
muncitori.

Nu m-am putut împiedica să 
nu-1 întreb pe ing. Valentin Bir- 
ta, de ce a acceptat transfe
rul aici, la 20 km de casă, cînd 
locuiește la 5 minute de uzina 
F.M.U.A.B., unde deținea func
ția de inginer șef al producției.

— Un anume neastîmpăr care 
te face să nu te mulțumești cu 
ceva, deja constituit, sedimentat, 
aflat în pragul rutinei. în viata 
mea de inginer am condus fa
bricarea primelor locomotive 
Diesel, am participat la crearea 
primei turbine hidraulice pe 
Bistrița, prima turbină cu abur 
la Reșița de 3 MW. De ce am 
venit 7 Pentru că vreau să mai 
am prilejul 
fost într-un 
\ Inginerul 
despre arta

— Există în fiecare om orgo
liul propriei personalități, do
rința de a fi util, o coardă care 
■vibrează la importanta care i 
se dă.

Deci: a-i oferi omului încre
dere, a-i 
portantei 
îl are în 
uzinei.

La presa de 6 000 tone, agregat 
de bază al forjei. Cornel Raica, 
operator, ne dezvăluie sentimen
tul stabilității și echilibrului, de 
coeziune profesională, de încre
dere si respect în cadrul statu
tului profesional.

— Nu este suficient să. știi 
că exiști în conștința altu
ia ; se cere convingerea că 
existenta ta este acceptată, do
rită și apreciată de colectivul 
căruia îi aparții. Mi-am luat de
viză de viață reflecția unui filo
zof care afirma că „Eu nu exist 
decît în măsura în care exist 
pentru alții“ Deși am școala 
medie și as fi putut ocupa o 
funcție administrativă — așa 
cum se găsesc multe într-o uzină 
nouă — am preferat să vin aici 
la forjă unde realizările sînt 
mai palpabile, mai vizibile, și 
prestigiul muncii mai mare. La 
Uzina „23 August“, de unde 
m-am transfera*, lucram pe o 
iorjă de 1 200 tone, aici e de 
6 l)W) tone.

— S-a încincit forța mașinii, 
dar s-a încincit și răspunderea 7

— Da, atentia mea trebuie să 
fie mai mare. Asta nu mă obo
sește, din contră, mă stimulează. 
Sintgm șase în echipă veniti din 
Brăila. Reșița, din întreprinderi 
bucureștene. In climatul unor 
mari răspunderi ne-am unit, 
coeziunea grupului nostru s-a 
întărit, am ajuns la puntea 
aceea de noi.

Așadar, răspunderea poate 
constitui un stimulent moral. O 
afirmă Cornel Raica și o con
firmă cu și mai mare putere de 
convingere Neaga Briscanu.

E tînăr. A venit de la Reșița, 
dintr-un post bun : cinci ani a 
fost maistru principal, trei ani 
tehnolog principal. Aici e doar 
șef de echipă la secția turnă
torie. Explicația 7

— Omul, indiferent care e 
profesia lui. simte nevoia să-și

----- .
Inginer PETRE OPREA l „Să vadă tînărul că a ieșit ceva din mina Iul, că e o părticică din 

acest mare angrenaj al uzinei".

să-mi spun „am 
asemenea colectiv“.
Birta ne-a vorbit 

conducătorului.

crea sentimentul im- 
sale, a rolului pe care 
complexul angrenaj al

FÄC11EÄ Cil PASIUNE MENȚINE

> POZIȚIE VERTICALĂ AXUL

u n tînăr brunet și-a 
trecut mîna cu de
getele desfăcute prin 
părul său ondulat 
apoi a apăsat, la un 
mic pupitru, un bu
ton dreptunghiular,

Pe care scrie : „Pornit“. în ace- 
eași clipă uriașa corabie de 

W metal a Combinatului gălățean 
a început să vibreze. Bucata 
incandescentă de oțel a pătruns 

™ între valțurile cajei cu zgomot 
sec începînd un du-te-vino care 
avea să se sflrșească atunci cînd 
tn locul ei, pe role, rămîne o 

xțs. imensă foaie de tablă cenușie și 
™ strălucitoare.

Era ora nouă și un minut și 
omul care apăsase butonul, in-

EXIȘTI IN MĂSURA IN CARE
EXIȘTI Șl PENTRU ALȚII

Tineri de la Uzina de mașini grele București și Combinatul siderurgic Galați 
răspund la întrebările „MUNCEȘTI DIN CONȘTIINȚĂ ?“ „MUNCEȘTI 

DIN INTERES?“

reprezinte în mod concret rodul 
muncii sale.

Și poate nimeni altul ca el 
nu și-a văzut mal concretizată 
munca : a format miezurile pen
tru turnarea butucului rotorului 
de la Porțile de Fier, un colos 
care a înghițit 160 și apoi încă 
40 de tone oțel.

— Nu, nu mi-a fost frică. Mi 
s-a dat încredere și asta m-a 
mobilizat. Și apoi cînd ai izbu
tit în mai multe lucruri, te 
avînti mai departe. Am dormit 
liniștit pînă în ajunul turnării. 
Știam că 
Noaptea 
mi s-a 
Dimineața 
vreme la uzină. A fost un ade
vărat spectacol. A trebuit să 
îngrădim o bună porțiune să nu 
fim împiedicați de oamenii care 
veniseră să asiste. Erau și din 
alte uzine. După ce oțelarii au 
turnat prima cajă 
mi-am dat seama că 
perfect.

— Care a fost 
mare satisfacție 7 
sufletească că am

am lucrat bine, 
dinaintea turnării 
părut o veșnicie, 
am venit foarte de-

de 
totul

oțel, 
merge

maicea
Mulțumirea 

reușit să 
dăm țării o asemenea piesă
care nu s-a mai turnat nici
odată la noi. Am fost mîndru 
și de acea strîngere de mînă 
din partea tovarășului director 
general, chiar acolo, în văzul 
tuturor. Și tot bucuros pentru 
felicitările foștilor mei colegi si 
șefi de la Reșița.

De curînd Neagu Briscanu s-a 
întors din Eranta. de la spe
cializare.

N-am reușit decît în mică 
măsură să surprind imensa sa
tisfacție care se degajă din vor
bele, din privirile, din întreaga 
atitudine a șefului de echipă. 
„Dacă n-aș avea această mulțu
mire nu mi-aș da atîta inte
resul“. în ce constă mulțumirea 
lui Briscanu, care a renunțat 
la postul de tehnolog principal 7 
în răspunderea majoră care 1 
s-a acordat aici, în sentimen
tul de a contribui la o creație 
inedită, spectaculoasă.

Una din pîrghiile esențiale ale 
satisfacției morale este promo
varea, fenomen viu, care atrage 
după sine dinamizarea vieții so
ciale și individuale. Iată de 
exemplu : secția de turnătorie.

— Tu nu ai voie să greșești.
— Credeți că pot să fac eu 

asta 7
Dialogul. însemna într-un fel. 

botezul unui nou șef de echipă. 
Marian Drăghici.

Au trecut de atunci cîteva 
săptămîni Oțelul va fi supus de 
munca acestor zece oameni 
conduși de tînărul Drăghici.

— Uneori nici nu bănuim de 
cît sîntem în stare. Trebuie să-ți 
dea cineva încredere, imbold. 
De ce să fie altul 7 Mi-am dat 
seama că pot. Nu, salariul nu 
este mai mare. Bucuria mea 7 
Să-mi zică șeful „mulțumesc, a 
ieșit bine“.

Șeful, inginerul Petre Oprea, 
adjunct al secției turnătorie, ne 
expune cîteva opinii de bun 
psiholog :

— Omul trebuie înțeles. Să 
știi să scoți de la fiecare ceva, 
să-i formezi ca să fie util. Tre
buie să-i explici, să simtă că 
are părticica lui de răspundere 
și contribuție în acest mare 
mecanism al uzinei. E mai sen
sibil, mult mai sensibil la acest 
sentiment de răspundere, de 
participare, decît la 200 lei 
primă. Departe de mine să neg 
importanta cointeresării mate
riale. O politică științifică de 
salarizare și premiere constituie 
un catalizator al unor înalte 
valori morale. Personal, cred 
că s-a depășit faza oare
cum infantilă a fotografiilor de 
la panou. După ce sînt invitați 
de două-trei ori să se fotogra
fieze pentru panou și nu se duc. 
trebuie să-i oblig eu să o facă.

— Atunci de ce se mai expun 7
— Pentru cei din afară, pen

tru controale...
La un sumar sondaj printre 

oameni, părerea inginerului O- 
prea. membru în comitetul de 
partid al uzinei, se confirmă: 
nu poza care apare la panou 
constituie stimulentul, pentru 
cei mai multi. ci creația efec
tivă.

Prin însăși natura producției 
noastre, prin însăși evoluția con
științei muncitorești, afișarea 
pozej, a numelui au rămas lu
cruri formale în bună măsură. 
Bineînțeles, oamenii sînt sensi
bili la aceste elemente de con
sacrare în fața unui colectiv — 
echipă, uzină, ramură. Unii mai 
sensibili, alții mai puțin sensi
bili. în orice caz sensibilitatea 
aceasta a scăzut fată de ele
mentele exterioare, dar a cres
cut fată de fenomenul de con
ținut al satisfacției efective, față 
de muncă, față de ei înșiși. 
Pîrghiile stimulentului moral 
sînt pîrghii omenești, psiholo
gice, de promovare a unor stări 
sufletești individuale și colective 
stenice, de încredere în propriile 
forte, de mobilizare șl dinami
zare a posibilităților omului.

Iată de ce se impune disocie
rea între ceea ce ti se spune 
în biroul secretarului U.T.C. al 
uzinei și realitatea întîlnită în 
secții, între caracterul birocra
tic, scriptologic al felului cum 
concepe stimulentul moral co
mitetul U.T.C. și caracterul 
uman, foarte pregnant, cum apa
re la fața locului. Avem tn mină 
instrumente excelente, instru
mentele muncii noastre politice,

u

ginerul electronist Ion Drago
mir, ne arată — prezentîndu-ne 
locul său de muncă —, condi
țiile calitativ noi în care este 
pus să lucreze tînărul într-o 
uzină foarte modernă.

— începînd din luna aceasta, 
în fiecare zi între orele 9—11 
la caja finisoare, laminorul de 
tablă groasă este la dispoziția 
noastră, a celor ce experimen
tăm utilizarea calculatorului. 
Cu timpul, cînd vor fi îndepli
nite o serie de alte condiții, 
vom ajunge să laminăm pe fle
care schimb cîte 6 ore cu ajuto
rul automatizării complexe. Ce
lelalte două ore vor fi rezer
vate operatorilor laminoriști 
pentru păstrarea dexterității.

— Și ce vor face operatorii 
în această „pauză“ de șase ore?

— Nu-i deloc o pauză. Ei vor 
supraveghea procesul tehnolo
gic devenind primii factori care 
pot îmbunătăți parametrii lui. 
Vor desfășura o muncă de crea
ție.

— Faptul acesta are reper
cusiuni asupra comandamen
telor etice ale muncii omului 7

— Mai este nevoie să v-o 
spun ? Eliberîndu-1 pe om, ma
șina dă posibilitatea unor inde
pendențe, a unei activități ce 
presupune pasiune, dăruire 
într-o măsură și mai mare, mun
ca de creație neputînd fi o 
muncă neangajată, funcționă
rească.

...Așa l-am cunoscut pe Ion 
Dragomir. Toate aceste gînduri 
pun în lumină o latură a per
sonalității sale : privirea omului 
trece dincolo de geamul larg ce 
supraveghează imensa clădire 
— uriașele caje și căile de ru
lare. Și nu este un act de gene
rozitate, ci o responsabilitate fi
rească. O spun și cîteva elemen
te din biografia lui. în 1966, 

A după ce a terminat facultatea. 
@ a cerut să vină la combinat și 

fiindcă știa limba franceză a 
fost angajat la calculator unde 
specialiștii din Franța efectuau 

w lucrări de montaj. în același an 
s-a căsătorit, iar apoi s-a insta- 

a lat într-o locuință confortabilă. 
” Cum s-ar spune, interesele 

personale imediate văzuseră 
• împlinirea firească. Era, de

fapt, o poliță în alb, pe care so- 
—.....a pe numele

inginer. O poliță al

NEAGU BRISCANU ! „Cînd rezolvi mai 
multe lucruri, cînd reușești, te avinți mai 
mult“.

MARIAN DRĂGHICI ; „Satisfacția 
mea ? Să-mi zică șeful : „mulțumesc, a 
ieșit bine 1“

care rezidă tocmai în elemen
tele concrete ale producției, ale 
sarcinilor profesionale pe care 
mulți tineri nu le văd în pro
cente ci ca niște sarcini perso
nale, de conflict între ei și ma
teria pe care trebuie să o su
pună. Munca politică trebuie să 
aibă în vedere esența fenome
nului, resursele Intime pe care 
le oferă munca.

„Ne-am ocupat puțin de popu
larizarea angajamentelor și de 
rezultatele bune obținute 
tineri“, își face autocritica 
tr-o dare de seamă anuală 
mitetul U.T.C. în schimb, 
planul comisiei de probleme 
profesionale pe trim. I a.c. sînt 
înscrise: „Raiduri cu aparatul 
de fotografiat în schimburile II 
șl III. Cel prinși în neregulă se 
vor populariza șl dezbate la lo
cul de muncă“. „Vom face cam
pionatul întlrziaților“. Așadar, 
dialogul uman, afectiv cu tinerii, 
a fost înlocuit cu un fel de vînă- 
toare de greșeli. Eficiența 7 
Stăm de vorbă cu cîțiva din 
cei 33 de tineri sancționați ad
ministrativ cu mustrare sau re-

de 
în- 
co- 
în

anul 1968. Eșecul,trogradare în
cînd nu te întărește și otelește, 
te coboară în ochii altora și 
în proprii tăi ochi; te descu
rajează viciind relațiile cu alții. 
Probabil că pedepsele au fost 
justificate. Cert este că tinerii 
cu care am stat de vorbă re
clamau muncii educative mai 
multă flexibilitate, mobilitate și 
suplețe, cu atît mai mult cu 
cît transformările ambiantei sînt 
mai adinei și mai rapide în con
textul alert al acestei uzine.

O excursie în străinătate 
la care au fost înscriși cei 
mai merituoși tineri — o 
parte din cheltuieli sînt acope
rite din bani obținuți pe fierul 
vechi colectat de ei; bilete la 
spectacole și cumpărarea a 15 
corturi (tot din aceste fonduri). 
Păcat că utilizarea lor este pre
conizată de-abia pe 20 iulie, 
acestea epuizăm realizările 
mitetulul U.T.C. la capitolul 
mulente.

se aplece cu mal multă atenție A 
asupra bogăției vieții, asupra v 
preocupărilor, succeselor, aspi-

cietatea o semna 
tînărului
cărui gir trebuia să-1 reprezinte 
o muncă plină de pasiune, du
blată de entuziasmul eferves
cent al vîrstei. Și scadențele po
liței au început să fie onorate 
la timp.

— Nu mi s-a părut nici firesc, 
nici demn să mă las dus numai 
de acel „EU", care era deseori 
justificat — să-i fie cald, comod, 

W să n-aibă dureri de cap. Am 
participat la montarea calcula- 
torului și la punerea lui In func- 

w țiune. N-a fost o treabă — ““ 
ușoară. Mărturisesc că au 
momente cînd eram chiar 
zamăgit de munca mea cît 
unora dintre oamenii din 
Noi, cei care lucrăm aici, 
comis o greșeală : ne-am cam 

a izolat de ceilalți ingineri și 
muncitori, tehnologi, lamino- 
riști, electricieni. Poate am ți
nut și un pic nasul pe sus, cert 
este însă că nu i-am atras în 
frămîntările noastre. Nu le-am 
explicat destul ceea ce vrem să 
facem. Astfel că noul — repre
zentat aici prin elemente de 
automatizare complexă, calcu
latoarele și anexele sale — a în- 
tîmpinat și unele 
Nu directe,

• laminoriști 
strîmb și 
dinți : „ce 
schemele
focul probelor tehnologice. As
tăzi, acești oameni, care lucrea
ză în elegante cabine de sticlă 
și conduc cajele cu ajutorul u- 
nei mici mașini de calcul care

prea 
fost 
de
și a 
jur. 
am

împotriviri, 
totuși vizibile. Unii 
operatori se uitau 

mormăiau printre 
mai vor și ăștia cu 

lor ?“ Erau și ei în

rupîndu-se pentru un timp de 
tipicuri, de rutină, de însăși ve- 

pune

Cu 
co- 
sti-

tnCe am putea recomanda 
acest sens 7

Un singur și esențial lucru: 
activiștii organizației U.T.C, să

rațiilor care însuflețesc pe tine- ggb le-a memorat mișcările, vin sin- 
rii din uzină, dincolo de cadrul V guri la noi și ne jntreabă ce 
oficial al ședințelor. Pentru că 
nimic nu poate constitui o mai a 
bună sursă de idei și metode" 
pentru munca 
manca concretă a oamenilor, cu « 
dificultățile și satisfacțiile ei. V 
izvor nesecat din care se ali
mentează sentimentul autodepă- 
sirii, mîndria de participant ac- @ 
tiv la opera generală de con
strucție.

Mai mult decît oricînd, apro- @ 
pierea Congresului al X-lea al 
partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a eliberării creează V 
în toate colectivele de muncă 
o înaltă si responsabilă efer- A 
vescentă, un profund sentiment 
de contribuție la ridicarea tării 
pe treptele înalte ale civiliza- @ 
tiei socialiste. Aici își află sursa 
cea mai bogată puternicul sti
mulent moral care animă ge
nerația tînără.

politică decît

rezultate am mai obținut. Este 
și o problemă de educație.

Calculatorul nostru execută 
4.500 operații pe secundă și poa
te memora 30 de procese tehno
logice în mai multe variante 
care țin seama de anumite 
schimbări de temperatură. Mo
dul excepțional la care ea înce
puse să rezolve problemele de 
producție, îi punea pe unii din
tre noi în situația de a se gîndi 
la îmbunătățirea propriului 
ritm de muncă. Vedeți, deci, că 
introducerea calculatorului re
prezintă și o victorie pe plan 
moral asupra noastră.

Victoria a cerut încă alte 
multe sacrificii. Omul aplecat

W asupra tabloului cu circuite im
primat“, ore în șir din zi și din 

• noapte, l“gîndu-și trainic mun
ca de a tovarăși'or lui. Omul

tipicuri, de rutină, de 
cnea profesie pentru a 
mîna pe carte. Omul Intr-o 
ipostază de continuă cercetare 
și descoperire, cînd simte o răs
pundere ce-1 apasă pînă la emo
ție.

Deci, iată cum o hotărîre care 
cerea efort — a munci cu en
tuziasm la calculator — a adus 
după sine nevoia de a depune 
încă un efort, încă o muncă. 
Dar, vă întreb și eu, credeți că 
altfel omul se poate simți om 7 
Am trăit practic bucuria de a 
spune că axul demnității noa
stre nu stă în poziție verticală 
decît atunci cînd satisfacțiile 
provin nu numai din strădania 
pentru tine.

La inginerul electronist Ilie 
Iliescu, coleg cu Dragomir, gă
sești multe asemănări cu tușele 
acestui portret. Este din Turnu 
Severin și după facultate a în
ceput să lucreze în rețeaua de 
emisie a radiotelevlziunii. U. 
pionierat la diferite stații de 
emisie și după cîțiva ani avea 
promisiunea angajării la Sta
ția din București. Deci, bucu- 
reștean ! Dar s-a dus la Galați, 
(„fiindcă în materie de emisie 
știam totul, dar despre calcula
toare abia auzisem“).

Aceasta este explicația la pri
ma vedere. în fond specialistul 
refuză moral o tentație ușoară 
și se adîncește în studiu. Nu-i 
puțin lucru, cere voință și mai 
ales pasiune. Cît despre nevoile 
personale, evident, ele nu sînt 
date uitării ; împlinirea lor vine 
ca o corolare firească a efortu
rilor legate de afirmarea profe
sională — un apartament în 
noul Galați, chiar în centru, 
reprezintă o condiție de viață 
tot atît de bună ca cea pe care 
ar putea-o oferi Bucureștiul sau 
ori care alt oraș al țării.

— Munca la instalarea labo
ratorului automat mi-a produs 
realmente o imensă bucurie și 
satisfacție profesională. Acum 
stau altfel de vorbă cu mine. 
Aici, la mașinile de calcul ale 
laminorului, supraveghez. Com
binatul are nevoie de introdu
cerea automatizării complexe 
în multe alte sectoare. Curîn< 1 
cred că se va pune problema l - 
nei mașini mari, centrale, care 
să calculeze In orice moment 
producția, toate mișcările"“ de 
materiale și să optimizeze aceste 
procese care astăzi nu pot fi 
încă controlate pe deplin chiar 
dacă am avea un batalion de 
contabili. Mă și gîndeso la un 
calculator de mare capacitate...

Matematicianul Dan Amzuică 
a venit de la București hotărlt 
să se stabilească în Galați, oraș 
care-i da posibilitatea să lucre
ze cu mașini electronice. S-a 
supărat la început fiindcă fuse
se informat, greșit : mașinile 
erau în probe. Dar a găsit In
tre timp ce să facă. Și aproape 
noapte de noapte, timp de o 
lună și ceva de zile, venea în 
sala mașinilor electronice și 
lucra la calcularea programului 
greutății tabelelor. Astăzi para
metrii obținuți de el prin calcul 
și comparații servesc tehnolo
gilor în mod curent. Apoi a 
trecut la centrul de calcul al 
combinatului și lucrează la op
timizarea unui proces de pro
ducție.

Conlucrarea specialiștilor este 
tot atît de necesară ca și entu
ziasmul ; o reclamă complexita
tea producției. Dar conlucrarea 
aceasta nu este strict reglemen
tată sau rezolvată de o sarcină 
anume. Ea se organizează și se 
dezvoltă în lumina acelorași 
principii generoase de muncă 
pentru care țelul îl reprezintă 
succesul colectiv.

Vechiului dicton exiști în mă
sura in care exiști pentru alții", 
lumea contemporană, lumea 
socialistă nu numai că nu i-a 
negat, dar i-a extins infinit zo
nele de 
legături 
tre om 
aceasta. 
Nicăieri 
personale ale omului nu li se 
răspunde printr-un mai mare 
spirit de echitate socială, după 
cum nicăieri, sarcina de a îm
plini — pe toate planurile — 
viața omului nu devine, ca aici, 
o obligație a întregii societăți, 
o aspirație superioară a ei. în 
același timp, după cum ne arată 
și ancheta de față, însăși împli
nirea unei vieți care să fie dem
nă, cu drept de mîndrie și o- 
noare, este puternic susținută 
de munca ce se răsfrînge so
cial, de munca — devotament 
colectiv.

afirmare a generoasei 
dintre om și om, din- 

și munca lui și, prin 
dintre om și societate, 
ca în socialism nevoilor

VICTOR CONSTANTINESC J
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„Nu vom precupeți nici un efort 
in îndeplinirea sarcinilor pe care 

ni le încredințează partidul“
- Telegrame ale unor colective de cadre didactice adresate 

Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu -

Cu prilejul sărbătoririi Zi
lei învățătorului — expresie 
a prețuirii unanime de care se 
bucură slujitorii școlii în pa
tria noastră — colective di
dactice din întreaga țară, în
vățători și profesori din învă- 
țămîntul de toate gradele au 
adresat conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, numeroase telegra
me și scrisori care dau glas 
sentimentelor de adîncă recu
noștință pentru grija perma
nentă pe care partidul și sta
tul o acordă școlii, dezvoltă
rii și perfecționării ei conti
nue, pentru condițiile minu
nate de care beneficiază, deo
potrivă, elevii ca și cei învred
niciți cu pregătirea lor pen
tru muncă și viață. Expri- 
mînd însuflețirea și adeziunea 
unanimă cu care au fost pri
mite documentele pentru cel 
de-al X-lea Congres al parti
dului și în rîndul cadrelor di
dactice, telegramele și Scriso
rile afirmă hotărîrea tuturor 
celor ce activează pe tărîmul 
învățămîntului de a-și inten
sifica eforturile în îndeplini
rea nobilei misiuni ce le este 
încredințată, de-a milita, ală
turi de întregul popor, pentru 
înfăptuirea neobosită a pro
gramului elaborat de partid, a 
politicii sale marxist-leniniste, 
pusă în slujba înfloririi pa
triei socialiste.

Am luat cunoștință cu interes 
decsebit - se spune în telegrama 
« ^ctivului didactic din comuna 
Cheraseni, județul Buzău, de 
Tezele C.C. al P.C.R. și proiec
tul de Directive pentru cel de-al 
X-lea Congres al partidului. A- 
ceste documente ne-au mo
bilizat eforturile și elanul nos
tru tineresc, ne-au întărit și 
mai mult încrederea în condu
cerea partidului și convingerea 
că poporul nostru va străbate 
încă o etapă hotărîtoare spre co
munism, progres și civilizație, în 
acest an jubiliar la cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist.

Lucrăm într-o școală nouă, 
•frumoasă, cu un număr de 21 
clase, laborator bine utilat și ma

„Madrigal" 

în Olanda
Corul „Madrigal“ al Conservato

rul il „Ciprian Porumbescu“ din 
București, în frunte cu dirijorul 
său. Marin Constantin, a plecat 
miercuri spre Olanda. Formația 
va prezenta la Haga șl Amster
dam, In cadrul Festivalului muzi
cal internațional „Olanda 1969“, 
două concerte a capeila șl două 
concerte vocal-slmfonlce. In am
bianța unor vechi monumente de 
artă, cel aproape 40 de membri ai 
corului, In costume de epocă, vor 
Interpreta lucrări de Palestrina, 
madrigale de muzicieni englezi, 
germani, italieni, ctntece bizanti
ne de autori anonimi, în aranja
mentul compozitorilor Paul Con- 
■tantinescu șl Gheorghe Cucu, lu
crări de muzică veche româneas
că, precum șl creații de Marțian 
Negrea, Siglsmund Toduță, Ana- 
tol Vieru. In cadrul concertelor 
vocal-slmfonlce, pe care le va 
susține împreună cu Orchestra 
filarmonică din Haga, sub condu
cerea dirijorului Ferdlnand Leit- 
ner, cunoscut și publicului româ
nesc, corul „Madrigal“ va prezen
ta „Mlssa încoronării* de Mozart 
și Cantată de Igor Strawinsky.

O altă formație românească se 
pregătește pentru un turneu pes
te hotare. La invitația Asociației 
Internaționale „Amicale folclori- 
que", Ansamblul folcloric din 
Bistrlța-Năsăud va da, între 8 și 
28 iulie, o serie de spectacole In 
mai multe orașe din provincia 
Bretagne din Franța.

★
Ansamblul de cîntece și jocuri 

populare „Semenicul“ din Re
șița a plecat miercuri într-un 
turneu în Iugoslavia. Timp de 
zece zile, artiștii bănățeni vor 
participa la Festivalul balcanic 
de folclor de la Ohrid și vor da 
mai multe spectacole în diferite 
localități din țara vecină și 
prietenă.

(Agerpres)

Cursuri de vară pentru 
profesorii de istorie

La Piatra Neamț și Vălenii 
de Munte au început miercuri 
dimineața cursurile de vară 
organizate de Societatea 
de științe istorice, care vor 
da posibilitate profesorilor 
de specialitate să-și adauge la 
cunoștințele lor ultimele rezul
tate ale cercetărilor în dome
niul istoriei și să facă un util 
schimb de experiență cu colegi 
sosiți din diferite județe ale 
țării. Sfiit prevăzute, în acest 
scop, prelegeri privind istoria 
patriei, istoria universală și 
metodica predării acestor dis
cipline, susținute de academi- 
c'eni, profesori universitari și 
profesori de liceu cu bogată 
experiență didactică.

In afara cursurilor, profeso
rii vor participa la mese ro
tunde consacrate dezbaterii 
proiectului de programă al li
ceului de cultură generală și 
la excursii documentare.

terial didactic modem. Colecti
vul didactic, compus în majori
tate din cadre tinere, este hotă- 
rît să facă totul pentru a traduce 
în viață politica partidului nos
tru privind dezvoltarea învăță
mîntului

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu - se spune în 
încheierea telegramei - că vom 
depune eforturi sporite pentru 
succesul deplin al școlii generale 
de 10 ani, pentru ridicarea nive
lului de cultură al fiilor coopera
torilor din comuna noastră, spre 
a merita încrederea și aprecierile 
înalte pe care ni le-ați acordat, 
contribuind la înflorirea scumpei 
noastre patrii - Republica Socia
listă România.

„în aceste momente - se spune 
într-o altă telegramă - cînd în
tregul popor înlîmpină cu înze
cite eforturi, într-o atmosferă de 
entuziasm creator evenimente de 
însemnătate deosebită — al X- 
lea Congres al partidului și a 
25-a aniversare a eliberării pa- 
trei de sub jugul fascist, cadrele 
didactice din municipiul Focșani 
își îndreaptă gîndurile către cei 
care le-au încredințat nobila mi
siune de a educa tineretul școlar 
în spiritul mărețelor idealuri ale 
socialismului și comunismului 
urmînd îndrumările și îndemnu
rile prețioase adresate permanent 
școlii noastre de către conducerea 
de partid".

Telegrama se încheie astfel i 
„Mulțumim conducerii partidului 
nostru, dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija ce a-ți manifestat-o da 
a ne crea condiții tot mai bune 
de muncă și de viață, îmbunătă
țind sistemul de retribuire, de 
perfecționare și acordarea grade
lor didactice, de reglementarea 
modalităților de promovare a 
corpului profesoral prevăzut în 
Statutul cadrelor didactice și ne 
angajăm să participăm, alături de 
Întregul nostru popor, la realiza
rea amplului program de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, 
prevăzut în Tezele șl proiectul 
de Directive ale Congresului al 
X - lea al P.C.R. Ne vom stădui 
să cultivăm în rîndurile tineretu
lui școlar respectul față de mun
că, înaltă răspundere față de în
datoririle sale, dragostea și devo-

Veder» din Olănești

Personalități din cultura 
universală despre ECONOMIE
GABRIEL THURESON 

OXENSTIERNA (1641 — 
1707), moralist suedez : „E- 
conomia bine înțeleasă ține 
mijlocul între risipă și 
zgîrcenie, se cade să mear
gă hotărîtă pe această cale, 
îneît să nu se aplece nici 
de o parte, nici de alta“.

PHILIP CHESTERFIELD 
(1694—1773), om de stat și 
scriitor englez : „întrebuin- 
țează-ți bine banul, cum îți 
întrebuințezi și timpul. Ne
rodul cumpără ceea ce nu-1 
trebuie“.

marie-thErEse GEO- 
FFRIN (1699—1777), perso
nalitate celebră în Parisul 
secolului al XVIII-lea : „E- 
conomia este izvorul inde
pendenței și al libertății“.

NICOLAS CHAMFORT 
(1741—1794), moralist fran
cez : „Cel mai bogat dintre 
oameni este economul, cel 
mai sărac e zgîrcitul“. 

tamentul nemărginit față de pa
trie și Partidul Comunist Român." 

Participînd la sărbătoarea Zi
lei învățătorului, zi de prețuire a 
oelor ce muncesc pe ogorul șco
lii — se arată într-o altă tele
gramă — noi, cadrele didactice 
din municipiul Tg- Jiu transmi
tem cu profundă emoție și încre
dere deplină în viitorul luminos 
al României socialiste, sentimen
tele noastre de adîncă recunoș
tință, de dragoste fierbinte și de
votament pe care le nutrim pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru conducerea sa înțeleaptă 
și clarvăzătoare, pentru dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu Părtași la entuzias
mul cu care întregul popor în- 
tîmpină Congresul al X-lea al 
partidului, însuflețiți de amplul 
program pe care partidul îl pune 
în fața țării întregi prin docu
mentele aflate în dezbaterea în
tregii națiuni, cadrele didactic« 
din Tg. Jiu se angajează să-și 
aducă toată contribuția la tran
spunerea în viață a obiectivelor 
stabilite de partid. în continua
rea telegramei se spune :

„Asigurăm conducerea de par
tid că și în viitor nu vom precu
peți nici un efort în munca de 
educare comunistă a tineretului 
și în realizarea sarcinilor social
culturale pe care le avem de în
deplinit. Aplicînd cele mai noi 
cuceriri ale științei în domeniul 
educației și valorificînd tradițiile 
progresiste ale școlii românești, 
vom munci cu abnegație pentru 
modernizarea procesului de în- 
vățămînt în toate componentele 
lui, ajutînd pe elevi să-și însu
șească concepții materialist-dia- 
Iectice despre lume, să-și însu
șească științele modeme, o boga
tă cultură, umanistă, care le dă 
înțelegerea vieții și rolului pe 
care îl au ei în viața socială și 
le dezvoltă dragostea față de 
partid și patrie- Prin strădaniile 
noastre de azi și de mîine vom 
face totul să îndreptățim încre
derea și grija părintească pe care 
ne-o poartă partidul și statul, să 
îndreptățim nădejdile pe care și 
le pune în munca noastră patria 
— Republica Socialistă Româ
nia — leagănul luptei și năzuin
țelor celor mai îndrăznețe ale 
poporului și partidului nostru".

SAMUEL DREW (1763— 
1833), literat englez : „înțe
lepciunea, cumpătarea și 
buna gospodărire sînt to
varăși prețioși pentru în
dulcirea vremurilor“.

SAMUEL SMILES (1812 
—1904), filozof și moralist 
englez : „Economia numai 
pentru a strînge bani e 
ceva de disprețuit, chiar 
atunci cînd banii au fost 
cîștigați în chip cinstit. A 
strînge bani numai pentru 
plăcerea de a fi bogat este 
semnul caracteristic al u- 
nei minți mărginite șl al u- 
nui suflet mic“.

„Economia poate fi pri
vită ca fiica prevederii, ca 
sora cumpătării și ca mama 
libertății. Ea este păstră
toare a onestității caracte
rului, a fericirii casnice șl 
a binelui social. Ea poto
lește frămîntarea șl aduc» 
mulțumirea ; ea face pe 
oameni prietenii ordine!...“.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE DIN REPUBLICA 

GUINEEA
La Consiliul da Miniștri a 

avut loo miercuri semnarea 
unor protocoale între Republi
ca Socialistă România șl Repu
blica Guineea, privind schim
buri!® de mărfuri pe anul 1969, 
colaborarea și oooperarea eco
nomică șl tehnică Intre cel® 
două țări.

Din partea română, docu
mentele au fost semnate de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, iar din partea guineeză 
de Ismail Toure, ministrul fi
nanțelor.

La semnare au fost prezențl 
membrii celor două delegații.

★
Tovarășul Gheorghe Rădules

cu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a oferit miercuri un 
dejun in cinstea delegației de 
partid și guvernamentale din 
Republica Guineea, condusă de 
Ismail Toure, membru al 
Biroului Politio Național al

Cu prilejul concursului In
ternațional de haltere de la 
Teheran, campionul român 
FITZI BALAȘ A OCUPAT 
PRIMUL LOC la categoria 
„ușoară“ cu un total de 
407,500 kg. La stilul smuls 
Balaș a realizat 123 kg. per
formanță care constituie un 
record românesc.

VÄ invitam la o discuție despre

RUGBIUL
ROMÂNESC

De cîte ori n-am asistat la cli
pele acelea grele dar eroice dina
intea meciurilor cu Franța. Și tot 
de cîte ori n-am auzit repetîndu- 
se refrenul devenit stereotip în 
limbajul conducătorilor Federa
ției și ai C.N.E.F.S. : „Dacă veți 
învinge și de data aceasta, rug- 
biul va avea alt viitor. In mîna 
voastră stă destinul lui... Adică 
terenuri mai multe caro să per
mită atragerea către acest sport a 
unui număr incomparabil mai 
mare de tineri, echipament 
și materiale suficiente, cursuri 
pentru arbitrii și antrenori, intro
ducerea rugbiului în școli, o răs
plătire mai echitabilă a eforturi
lor în raport cu alte discipline 
etc., etc..." Și de cîte ori n-am vă‘ 
zut, atunci, în acele clipe, lică
rind în privirile prietenilor mei, 
rugbiștii, flacăra aceea sfîntă ce 
avea să incendieze apoi, cîteva

„Ar trebui ca întotdeau
na să planificăm cheltuieli
le noastre după veniturile 
pe care le avem ; acest o- 
bicei constituie însăși esen
ța cinstei“. >

H. MARION (1846—1897), 
moralist și pedagog fran
cez : „Economia, dacă nu 
are nici o pată, este o vir
tute, o virtute socială în
deosebi, dar și o virtute in
dividuală. într-adevăr, cel 
care economisește se lip
sește de una sau de alta, 
se înfrînează, se oprește în 
fața povîrnișulul plăcerilor 
fără măsură. El face astfel 
un act de prevedere și de 
tărie sufletească“.

G. B. SHAW (1850—1950), 
dramaturg englez: „Eco
nomia este arta de a obți
ne maximum de la viață". 
„Grija de a economisi este 
rădăcina tuturor virtuți
lor“.

Partidului Democratic din Gu
ineea, ministrul finanțelor.

Au participat Virgll PIrvu, 
ministrul finanțelor, Gheorgh® 
Dobra, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică 
și tehnică, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, alte persoane 
oficiale.

★
Miercuri după-amiază, a pă

răsit Capitala, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Guineea, condusă de 
Ismail Toure.

Pe aeroportul Bănoasa, oas
petele a fost salutat de tovară
șul Gheorghe Rădulescu și de 
alte persoane oficiale.

înainte de plecare, oaspete
le a făcut o declarație redac
torului Agerpres, Petru Uilă- 
can. Protocoalele semnate în
tre cele două țări ele noastre, 
— a spus conducătorul delega
ției guineeze — vor marca o 
nouă etapă în domeniul dez

oro mal tîrziu, terenul, publicul și 
adversarii, călind în vîlvătăile el 
marile victorii ale rugbiului șl 
prestigiosul nume al slujitorii« 
Iui. Și tot așa, de cîte ori, n-a tre
buit să gust apoi din acea ama
ră și nedorită clipă a uitării, a 
încrederii sdruncinate și entuzias
mului frînt. Căci promisiunile din 
ajun au rămas doar în haina 
simplelor felicitări și mulțumiri, 
unele chiar foarte reci, evazive, 
ca mai apoi, după un timp, 
să se transforme în amînări 
și eschivări inexplicabile, to
nul atît de hotărît și ca
tegoric dinainte de meci., fiind 
înlocuit de o șușoteală echivocă, 
apoi de o mai veche indiferență 
și, treptat, pînă la urmă totul 
prefăcîndu-se, cum spun uneori 
sportivii, într-o... apă de ploaie.

Și așa s-a făcut că încrederea 
și atașamentul față de interesele 
majore ale rugbiului au scăzut, 
s-au lichefiat pînă aproape de 
dispariție, lăsînd în urmă, în ge
neral, numai amărăciune și tris
tețe. Și iată cum dintr-o prover
bială capacitate de dăruire și sa
crificiu pentru rugbi și nimic alt
ceva, acești cavaleri „fără frică 

și fără prihană“ iubiți, admirați 
și luați pildă tocmai pentru a- 
ceasta, n-au mai rămas decît cu 
decepția și neîncrederea și, de 
ce să n-o spunem, pe alocuri 
chiar cu un început de oportu
nism. Dar povestea a continuat 
și continuă să se repete invaria
bil, ridicol și tragio înainte 
și după fiecare meci cu 
Franța, menit să mai înscrie 
cu rezultatul lui încă o reali
zare la cifrele de raport po
zitive pe care Federația, condu
cerea C.N.E.F.S-, le înaintează 
mai departe, fără să sufle însă 
nici un cuvînt despre toate aces
te neajunsuri, despre aceste reali
tăți care influențează negativ, 
stînjenesc mișcarea noastră rug- 
bistică. Despre această „lume" 
restrînsă a rugbiului nostru, o lu
me încă plină de entuziasm și 
speranță, vrem să vorbim în ce
le ce urmează cu dorința sinceră, 
declarată, de mai bine.

Din capul locului trebuie ară
tat că rugbiul nostru n-are o ba
ză materială elementară, necesa
ră și îndreptățită. în general, 
rugbiștii n-au unde să se antre
neze ca ceilalți sportivi și unde 
să joace. La Petroșeni antrena
mentele se fac pe un tăpșan de 
iarbă rămas încă nebăgat în sea
mă de constructori ; la Constan
ța, iama, toamna și primăvara pe 
plajă ; la Iași, Cluj și Timișoara 
pe terenuri cu zgură, pe maida
nele de la marginile orașelor sau 
din zonele impracticabile ale sta
dioanelor, iar la București chiar 
echipa Dinamo — campioană e- 
uropeană — n-are unde să-șl 
desfășoare pregătirea în mod co
respunzător, meciurile oficiale 
fiind nevoită să Ie joace pe unde 
apucă. Cît privește echipele din 
divizia B sau din campionatul 
orașului București, ele își duc 
activitatea precar, sporadic și ne
științific căci numai pe cele două 
terenuri de pe Stadionul Tinere
tului din București (2 din 4 cîte 
avea rugbiul, întrucît celelalte 
două l-au fost luate treptat) se 
antrenează de-a valma vreo 5—fl 
echipe studențești, vreo 3 școlare 
și vreo 2 sindicale. Ca să nu mai 
vorbim de Oltenița, Sibiu, Reșița, 
Tecuci etc.

Apoi, rugbiul n-are un număr 
minim de cadre tehnice — an
trenori sau instructori — șl ast
fel, echipe divizionare ca Gloria, 
Constructorul, chiar Grivița Ro
șie, se pregătesc îndrumate de 
antrenori angajați cu ora — oa
meni ce-șl împart timpul între 
slujba lor și echipă — altele 
chiar fără antrenori calificați, al“ 
tele de către antrenori navetiști, 
voluntari șl ca atare, ocazionali- 
Nu mai departe decît anul acesta 
două echipe divizionar» A, Glo

voltării schimburilor comerci
ale și al cooperării economice 
dintre România și Guineea. în 
timpul tratativelor, desfășura
te în cele mai bune condiții, 
am întîlnit la prietenii noștri 
români o largă înțelegere și do
rința de a ne sprijini, de a dez
volta colaborarea cu țara noas
tră, în toate domeniile.

în continuare oaspetele și-a 
exprimat impresia deosebită pe 
care l-au făcut-o hidrocentrala 
de pe Argeș, Fabrica de mașini 
unelte șl agregate din Bucu
rești și celelalte obiective, vi
zitate în cursul șederii în țara 
noastră.

Ismail Toure a subliniat im
portanța deosebită a convorbi
rilor pe care le-a avut cu to

Plecarea delegației militare ungare
Delegația militară ungară 

condusă de general-colonel 
Czinege Lajos, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul apărării 
R. P. Ungare, care la invitația 
Ministerului Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit miercuri di
mineața Capitala.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile 
Patilineț. secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion 
loniță, ministrul forțelor arma

ria și Constructorul, antrenate, 
prima de un salarit al Uzinelor 
Republicai cea de-a doua de un 
cadru universitar cu catedra la... 
Ploiești, au retrogradat. Iar ce
le ce le-au luat locul, Vulcan 
(București) și C.S.O. Sibiu sînt 
pregătite de un... arbitru și res
pectiv de un... economist, ambii 
cu slujbele lor și, desigur, cu pu
țin timp hărăzit exclusiv acestei 
trebi grele și pretențioase care este 
conducerea unei echipe. Cît des
pre grosul echipelor din provincie 
(Craiova, Tumu-Severin, Lupeni, 
Tecuci, Galați, Cernavodă, Med
gidia, Suceava, Piatra Neamț etc., 
etc.) nici nu se știe măcar dacă 
vreun binevoitor și-a făcut milă 
să se intereseze cumva de ele. Și 
în acest timp nu se organizează 
cursuri, tabere, examene de cali
ficare și recalificare, nu se țin 
consfătuiri, conferințe sau orie» 
alte forme de învățare a rugbiu
lui, a regulamentului său, ba 
chiar s-a trecut la lichidarea uno
ra mai vechi.

In sfîrșit, schimbul de mîine, 
copii, juniorii și tineretul, adevă
rata bază a acestui sport, nu ofe
ră argumente pentru o eventuală 
schimbare a situației în viitorul 
apropiat. La echipele mari, cu 
mici excepții, treaba se face de 
azi pe mîine, tot așa de către 
niște binevoitori, pasionați sau 
angajați fără criterii și discemă- 
mînt de asemenea cu ora. La Di
namo și Steaua de ani de zile 
producția e »labă dar cluburile, 
Federația și C.N.E.F.S. privesc 
cu indulgență șl nepăsare. Echi
pele mari importă jucători din 
provincie și dau, în același timp, 
cadre uzate și plafonate către 
centrele universitare. Echipele 
studențești, la rîndul lor, nu au
torizează, necum să sprijine și 
să prolifereze alcătuirea echipe
lor de juniori și copii, ci prefe
ră să facă studenți din rugbiștl 
gata făcuți de alții. Și așa mai 
departe.

Iată, aici, numai cîteva din 
„realitățile" rugbiului nostru- Da
că în asemenea condiții rugbiul 
românesc a înregistrat totuși 
de-a lungul anilor succese re
marcabile — recent reprezenta
tiva țării a cîștigat trofeul „Cu
pa națiunilor“ — F.I.R.A., iar în 
compania Franței, reprezentanta 
a peste 250.000 de rugbiști, a 
obțiut victorii de prestigiu, vă 
închipuiți, în condițiile rezolvării 
dezideratelor amintite mai sus, 
palmaresul echipei naționale și al 
celor de club, progresul calitativ, 
evoluția rugbiului nostru cunoș
teau, în mod cert, o altă soartă. 
Iată cît de fragilă și nesigură 
poate să fie baza rugbiului ro
mânesc.

Și față de toate acestea, deși 
s-a propus, s-a cerut și s-a inter
venit de nenumărate ori, Minis
terul învățămîntului, C.N.E.F S.- 
ul, Federația de specialitate etc., 
n-au făcut mai nimic pentru a 
introduce rugbiul în școli, în li
cee și școli profesionale sau ar
mată, nu s-a creat un curs de ba
ză la I.E F.S. care să dea anual 
un număr suficient de profesori- 
antrenori ca la aproape toate 
sporturile și nici nu s-au înființat 
mult promisele centre de inițiera 
din orașele mari alo țării. 

joi ultima zi la 
LOTO

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, precum și 
cu membri ai guvernului. în 
timpul acestor întrevederi am 
fost deosebit de impresionat, a 
declarat oaspetele, de atenția 
pe care România o acordă so
luționării problemelor Africii, 
dezvoltării și consolidării inde
pendenței țării noastre, de prie
tenia și solidaritatea manifes
tată de țara dumneavoastră în 
cadrul politicii sale externe, de 
activitatea ei rodnică depusă 
atît la O.N.U. cît și în alte foruri 
internaționale. Pentru politica 
sa, România se bucură în Gui
neea, în întreaga Africă, de un 
mare prestigiu.

te, Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne, Ion Stănes- 
cu, președintele Consiliului 
Securității Statului, general
colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor 
armate și șef al Marelui Stat 
Major, Ion Cosma, membru al 
Consiliului de Stat, prim-vice- 
președinte al Consiliului Popu
lar al Municipiului București, 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, generali și ofițeri supe
riori.

Erau prezențl Jozsef Vine®, 
ambasadorul R. P. Ungare Ia 
București, membri al ambasa
dei și atașați militari.

I-am auzit adesea p» conducă
torii C.N.E.F.S. vorbind cu sti
mă despre rugbiști, ba dîndu-i 
chiar exemplu cînd le venea la 
îndemînă- Dar nu i-am auzit ni
ciodată vorbind serios despre ne
voile lor, despre necazurile și a- 
mărăciunile lor. Și nici despre 
promisiunile rămase fără urmări.

România a încetat să mai fie 
o „surpriză" și un „fenomen" în 
arena rugbiului mondial. Invita
ția primită din Australia stă 
mărturie. Este vremea să privim 
lucrurile cu mai multă seriozita
te și răspundere așa cum ne pri
vesc mai mult străinii care ne in
vită, ne respectă și ne stimează, 
decît noi înșine. Să începem a 
face din rugbiul românesc un 
sport adevărat, nu numai un ar
ticol de expoziție și o cifră de 
realizări-

D. MANOILEANU

N.R. In chip firesc, prezentul 
articol nu poate aborda și nici 
nu și-a propus, de altfel — toate 
problemele rugbiului nostru. Este 
o opinie ce atenționează asu
pra unor neajunsuri și dificultăți 
din mișcarea noastră rugbistică. 
De aceea, am saluta participarea 
la dezbateri a specialiștilor din 
acest domeniu care să-și exprime 
opiniile asupra chestiunilor în 
speță, să-și aducă contribuția 
calificată la rezolvarea lor, pro- 
punînd soluții practice, eficiente. 
Rubrica noastră așteaptă să înse
rez« în coloanele sale asemenea 
contribuții și ca atît mai mult 
cuvîntul organelor sportive res
ponsabile.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădu
lescu, a primit, miercuri după- 
amiază. pe Georges Palthey, 
director general adjunct al O- 
ficiului O.N.U. din Geneva, 
care se află într-o vizită în 
țara noastră.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Leonte Răutu, a 
primit miercuri dimineața pe 
Dimitrov Goskln, președintele 
Comitetului bulgar de priete
nie și relații culturale cu stră
inătatea, care fac® o vizită în 
țara noastră.

Noul ambasador al Regatului 
Maroc în Republica Socialistă 
România, Hassan Kaghad, a de
pus miercuri dimineața o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

A părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie delega
țiile organizațiilor Tineretul 
Radical, Tineretul Socialist 
și Tineretul Partidului Socia
list Popular din Danemarca. 
Liga Tineretului Democrat și 
Uniunea Tinerilor Cen triști 
din Finlanda, Tineretul Liberal 
din Olanda și Tineretul Liber 
din Elveția, care au participat 
la „masa rotundă" organizată 
de Uniunea Tineretului Comu
nist din România pe tema t 
„Rolul și contribuția tineretu
lui la realizarea unui climat de 
pace și securitate în Europa",

• ASEARA Ia Constanța, la 
lumina reflectoarelor, s-a dis
putat meciul internațional dc 
fotbal dintre echipele Portul 
Constanța șl Slovau Bratlsla 
va. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul da 2—0 
(2-8).
• IN ZILELE de vineri, 

simbătă șl duminică, velodro
mul Dlnamo din Capitală va 
găzdui competiția internațio
nală de ciclism dotată cu 
„Cupa București“.

La startul întrecerilor, car» 
vor cuprinde probe olimpice 
șt de campionat mondial, vor 
fi prezenți pistarzi de valoa
re din Danemarca, R. D. Ger
mană, Olanda, Ungaria, 
U.R.S.s. șl România.

Îl LA ODESA au Început 
receriie tradiționalului con

curs internațional de atletism 
„Memorialul fraților Znamen- 
ski“, la care participă spor
tivi din mal multe țări ale 
lumii, printre care și Româ
nia.

Cel mal bun rezultat din 
firtma zi de concurs a fost 
nregistrat în proba masculi

nă do săritură în lungime, 
ciștigată de cunoscutul cam
pion sovietic Igor Ter Ovane- 
sian cu 8,21 m. (cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului). o evoluție meritorie a 
avut șl atletul român Vasile 
Sărucan (clasat pe locul pa
tru) care a stabilit un nou 
record al României cu 7,81 m.

In proba de săritură în 
înălțime, victoria a revenit 
lui Valeri Skvorțov (U.R.S.S.) 
cu 2,18 m., urmat de compa- 
trloțti săi Gavrilov — 2,15 m. 
și Morozov — 2,14 m. Sporti
vul român Ion Șerban a ocu
pat locul cinci cu 2,12 m.

MERIDIAN
O performanță excelentă a 

obținut atleta sovietică Na- 
dejda Cijova, învingătoare în 
proba de aruncarea greutății 
cu performanța de 19,47 m. 
Probele de sprint au revenit 
atleților cubanezi. La 100 m. 
masculin, Ernest Ramlrez, a 
fost cronometrat cu timpul 
de 10” 3/10, iar In proba simi
lară feminină, Mlguellna Co- 
bian a ocupat primul loc cu 
11” 5/10. Cursa de 5 000 m. 
s-a încheiat cu victoria fon- 
distulul sovietic Rașld Șara- 
fetdlnov, cronometrat cu 
timpul de 13’49” 2/10.

Alte rezultate : masculin : 
prăjină : Bllznețov (U.R.S.S.)
— 5,10 m. ; 110 m. garduri :
Morales (Cuba) — 14” ; 400 m. 
plat; Zorln (U.R.S.S.) — 47” 
2/10 ; disc: Penzikov — 
(U.R.S.S.) — 57,48 m. ; 20 km. 
marș : Agapov (U.R.S.S.) — 
1 h. 30’01” 6/10, feminin : 400
m. : Ana Dundere (U.R.S.S.) 
54” 4/10 ; 1 500 m. : Liudmila 
Braghina (U.R.S.S.) — 4’42" 
7/10 ; lungime : Nadejda Kroi- 
ter (U.R.S.S.) — 6,20 m. ; su
liță : Nlna Marakina (U.R.S.S.)
— 55,22 m.
• FEDERAȚIA INTERNA

ȚIONALA DE BASCHET a 
stabilit cele două grupe ale 
campionatului european mas
culin, ce se va desfășura în
tre 27 septembrie și 5 octom
brie ia Neapole (Italia). Se
lecționata României face par
te din grupa B, împreună cu 
Italia, Cehoslovacia, Spâni», 
Polonia șl Israel. în grupa A 
vor juca echipele U.R.S.S., Iu
goslaviei. Bulgariei, Greciei, 
Ungariei șl Suediei.
• LA SKOPLIE se desfă

șoară în prezent întîlnirea in
ternațională de șah dintre se
lecționatele U.R.S.S. și Iugo
slaviei. După prima zi de în
treceri, gazdele conduc cu 
scorul de 3—2, cinci partide 
fiind întrerupte. Singura vic
torie a fost realizată de Ku- 
rajița, care l-a învins pe Hol- 
mov. A fost consemnată remi
za în partidele Gligorici — 
Spasski, Ivkov — Gheller, 
Parma — Polugaevski șl Bu- 
klci — Zalțev. Partidele Ma- 
tanovlcl — Petroslan, Mlnicl— 
Stetn, Țvetkovici — Suetln, 
Nlcevskl — Vaslukov și Pia
ninei — Liutlkov s-au între
rupt.

(Agerprw)



exterior al României

TEHERAN 2 — Coresponden
tul Agerpres, N. Popovici trans
mite : Șahinșahul Iranului, Mo- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a primit miercuri la reședința sa 
de vară de la Noshahr, localitate 
situată pe litoralul Mării Caspice, 
pe ministrul comerțului exterior 
al României, Cornel Burtică. La 
primire au participat ministrul 
Iranian al economiei, A. Alikhani, 
Și ambasadorul României la 
Teheran, Pavel Silard. Șahinșahul 
Iranului s-a întreținut apoi cor-i 
dial cu ministrul comerțului ex
terior al României.

română

COREEANA. La

uzina unde se produc trac-

Woi demonstrații
toarele tip „Poungnyeun"

Delegația parlamentară La Universitate, un grup de 
studenji din conducerea or- 

................. I Comsomol 
ie lari

în Anglia
u vorbit pe larg, ca și 
totul ar fi avut loc deja, 

care 
de-a 

în-

LONDRA —■ Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, trans
mite : Delegația parlamentară 
română, condusă de președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a avut miercuri o între
vedere cu Michael Stewart, mi
nistrul afacerilor externe și Co- 
monwealthului al Marii Britanii, 
în cadrul discuției, care a avut 
loc într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme ale re
lațiilor dintre România și Marea 
Britanie precum și probleme ac
tuale ale vieții internaționale. Au 
fost apreciate posibilitățile reale

Orientul Apropiat
• Lupta aeriana in regiunea Canalului

de Suez • Criza politică din Liban

Două formații de avioane 
israeliene au violat miercuri 
dimineața spațiul aerian al 
Republicii Arabe Unite, se 
menționează într-un comunicat 
militar difuzat de postul de 
radio Cairo. Agenția FRANCE 
PRESSE menționează că avia
ția egipteană a intervenit, do- 
borînd în cursul luptei doua 
avioane israeliene.

★
Un purtător de cuvînt mili

tar israelian a anunțat că 
miercuri dimineața aviația de 
vînătoare israeliană a angajat 
o puternică luptă aeriană cu 
aviația R.A.U. deasupra golfu
lui Suez. în cursul luptei, a- 
preciată de agenția FRANCE 
PRESSE, ca fiind cea mai mare 
bătălie aeriană după războiul 
din iulie 1967, au fost doborîte 
patru avioane aparținînd 
R.A.U.

Premierul desemnat Ebanez 
Rashid Karame, a făcut cunos
cut marți, în cadrul unei con
ferințe de presă, că eforturile 
sale în direcția unei soluționări 
a crizei guvernamentale con-

tinuă să fie infructuoase, 
a adus învinuiri diverselor 
ganizații politice pentru faptul 
că nu dau dovadă de fermita
te în adoptarea pozițiilor lor. 
Karame a arătat că în cazul 
majorității partidelor s-a putut 
constata o alunecare de la po
ziția, exprimată la începutul 
crizei, de sprijinire totală a 
organizațiilor palestiniene la 
o atitudine mai reținută în care 
pe prim plan au fost puse se
curitatea și suveranitatea țării,

Agenția UNITED PRESS IN
TERNAȚIONAL relatează că 
ambasadorii la O.N.U, ai Sta
telor Unite, Uniunii Sovietice, 
Marii Britanii și Franței au adre
sat o Notă oficială Israelului în 
cadrul căreia se subliniază că 
deși în prezent Israelul exercită 
controlul asupra întregului Ieru
salim, ca urmare a cuceririlor te
ritoriale din timpul războiului 
din 1967, totuși drepturile sale în 
aceste teritorii sînt ale unei pu
teri ocupante și, de aceea, nu are 
dreptul să modifice statutul aces
tui oraș.

E3 
or-

• MINISTRUL AFACERI 
LOR EXTERNE AL CANA
DEI, Mitchell Sharp, l-a 
primit pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Ottawa, Corneliu Bogdan. 
Ambasadorul român a mai 
fost primit de secretarul de 
stat canadian, Gerard Pelle- 
tier și' de ministrul indus
triei, comerțului și meserii
lor, Jean Luc Pepin.

• LA BUDAPESTA au înce
put lucrările sesiunii Adunării 
de Stat a Ungariei. Pe ordinea 
de zi se află dezbaterea proble
melor privind îndeplinirea bu
getului de stat pe anul 1968, 
precum și dezvoltarea econo
miei apelor.
• COSMONAUTUL AMERI

CAN Franck Borman, coman
dantul navei spațiale „Apollo-8“, 
care a înconjurat Luna în de
cembrie 1968, a sosit miercuri la 
Moscova.

• GUVERNUL FEDERAL 
NIGERIAN și reprezentanții la 
Lagos ai 16 organizații interna
ționale, care iau parte la acțiu
nea de ajutorare a victimelor 
civile ale războiului, au căzut 
de acord asupra condițiilor de 
trimitere a ajutoarelor în teri- 

forțele bia-toriul controlat de 
freze.

JUCĂTOR 
FOTBAL

studențești la Seul
a fost din nou 
teatrul unor de- 

ale studenților 
intenției autori- 

a amenda consti-

Seulul 
miercuri 
monstrații 
împotriva 
taților de
tuția pentru a permite rea
legerea pentru a treia oară 
a lui Pak Cijan Hi în func
ția de președinte al regimu
lui de la Seul. Potrivit agen
ției France Presse, Ia aceste 
demonstrații au luat parte 
peste 6 000 de studenți de la 
diferite instituții de învăță- 
mînt superior din Seul. Nu
meroase facultăți și-au sus
pendat cursurile sau și-au 
amînat sesiunile de exame
ne. Studenților li s-au alătu
rat elevii de Ia licee.

Fràmintàri

argentimene
Ieri, Confederația Ge

nerală a Muncii din Ar
gentina a organizat o 
grevă de 24 de ore, în 
semn de protest împo
triva asasinăriii lui Au
gusto Vandor, secretar 
general al Federației 
metalurgiștilor, și princi
palul lider sindical pe- 
ronist din Argentina.

tăți financiare, creșterea venitu
lui național brut cu 4,5 la sută, 
reglementarea balanței de plăți, 
creșterea investițiilor în aproa
pe toate sectoarele economice. 
Ceea ce nemulțumește însă sin
dicatele este faptul că în tot a- 
cest timp s-a permanentizat ho- 
tărîrea privind „înghețarea“ sa
lariilor „în condițiile în care pre
țurile la multe produse — re
marca trimisul special al ziaru
lui „LE l'IGARO“ la Buenos 
Aires — au cunoscut o creștere 
substanțială. Este evident — a- 
dăuga el — că rezultatele obți
nute au fost plătite în mare 
parte de masa salariaților, care 
alimentează astăzi protestele vio
lente...“. Astfel, muncitorii mai 
primesc și acum un salariu la 
nivelul anului 1967, în compa
rație cu prețurile care au cres
cut numai în 1968 cu 15 la sută. 
Pe de altă parte, acel aspect al 
politicii economice argentiniene 
care a dus la „o anumită dete
riorare a potențialului economic 
al provinciilor în favoarea capi
talei care produce mai mult de 
trei pătrimi din venitul național“ 
(TIMES), reprezintă o altă sursă 
de nemulțumire pentru oamenii 
muncii din provincii, care-și văd 
restrînse posibilitățile de găsire 
a unor slujbe.

Asistăm, în aceste zile, la o 
reacție dură a șefilor militari ai 
provinciilor argentiniene, care 
folosesc măsurile represive în în
cercarea de a pune capăt miș
cării revendicative. Aceste mă
suri n-au reușit să determine 
masele largi de oameni ai muncii 
să renunțe la acțiunile vizînd 
susținerea revendicărilor lor: 
sporirea salariilor, măsuri împo
triva creșterii șomajului, înceta-

Inițiată în întreprinderile me
talurgice, greva a afectat în mare 
măsură activitatea productivă 
din cele 17 mari orașe argenti
niene. Decretarea stării de ur
gență și operarea a sute de ares
tări pe întreg teritoriul țării a 
creat o situație de criză în re
lațiile dintre sindicate și autori
tăți. De altfel, în ultimele luni, 
ca urmare a intervențiilor poli
țienești din timpul manifestații
lor repetate, prin care se cerea 
guvernului să întreprindă mă
suri mai energice în vederea so
luționării unor probleme sociale 
și economice urgente, se crease 
o atmosferă de tensiune care s-a 
înrăutățit brusc în ultimele două 
zile. Protestul împotriva politicii 
economice a guvernului se îm
bină acum cu cel împotriva în
cercării de folosire a forței de 
către organele polițienești. Este 
adevărat că reorganizarea cabi
netului intervenită în urmă cu 20 
de zile nu i-a permis încă pre
ședintelui Juan Carlos Ongania 
să verifice toate soluțiile pentru 
ieșirea din criză. Totuși, măsura 
pe care multe cercuri politice 
argentiniene o califică ca pripită, 
interzicerea activității sindicate
lor pe baza unui decret care-i 
amenință pe greviști cu opt ani 
de închisoare, a dat o lovitură 
speranfeZor * în vederea conținui- rea' amestecului autorităților în 

' ..............—- viața sindicatelor, respectarea le
gislației muncitorești, o nouă o- 
rientare în politica economică, de 
independență față de monopolu
rile internaționale și de organis
mele lor financiare. Atîta timp 
cît aceste cereri sînt ignorate, se 
amplifică nemulțumirile pături
lor muncitoare, ducînd la orga
nizarea unor acțiuni de anver
gură pe plan național în cadrul 
cărora se înscriu și recentele de
monstrații de protest și greva 
generală de ieri.

hi dialogului dintre sindicaliști 
fi autorități, început în februa
rie a.c. In acest sens, condamnă
rile pronunțate de tribunalele 
militare ridică constant valul de 
proteste al celor șase milioane 
de oameni ai muncii, mobilizați 
la acțiunile de protest care se 
desfășoară în țară.

Această criză — afirmă unii 
observatori la Buenos Aires — 
nu poate, totuși, umbri unele re
zultate incontestabile obținute în 
ultimii doi ani în Argentina î 
depășirea unor anumite dificul- DOINA TOPOR

• CUNOSCUTUL 
BRAZILIAN DE 
PELE a dezvăluit că două clu
buri italiene i-au oferit peste 
un milion de dolari pentru a 
juca în Italia. El a arătat, în
tr-un interviu acordat ziarului 
„FOLHA DA SAO PAULO“, că 
a participat săptămîna trecută 
la un dejun oferit la Milano de 
Gerardo Sanella,. președintele 
clubului „Internazionale“, tra- 
tînd cu această ocazie problema 
angajării sale la clubul „Inter
nazionale* sau la „Juventus“.

• SURSE OFICIALE DE LA 
PNOM PENII au anunțat că în
tre Cambodgia și Statele Unite 
a intervenit un acord în legă
tură cu reluarea relațiilor di
plomatice dintre cele două țări, 
la nivel de însărcinat cu afa
ceri. Relațiile diplomatice din
tre Cambodgia și Statele Unite, 
se reamintește în legătură cu 
aceasta, au fost rupte în anul 
1965.

W. Stoph la Praga

I PRIMUL MINISTRU AL 
R.D. GERMANE, Willy Stoph, 
a sosit miercuri îa Praga, la in
vitația lui Oldrich Cernik, pre
ședintele guvernului R.S. Ceho
slovace. în cursul tratativelor 
care vor avea loc cu prilejul 
vizitei, principala atenție, men
ționează agenția C.T.K., va fi 
acordată colaborării economice 
și telinico-științifice dintre 
cele două țări.

• O AMPLA ACȚIUNE PO
LIȚIENEASCĂ și a forțelor 
speciale de securitate a fost 
declanșată miercuri în Țara 
Galilor, ca urmare a continuă
rii seriei de atentate organizate 
de mișcarea separatistă națio
nalistă din această regiune 
Regatului Unit.

• PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI Georges Pompidou, a avut 
la Palatul Elysee o întîlnire de 
lucru cu primul ministru Jac- 
ques Chaban Delmas și cu mi
nistrul economiei și finanțelor. 
Valery Giscard D’Estaing, în 
cursul căreia a fost examinată 
situația economică și financia
ră a țării și au fost luate mă
suri pentru prevenirea nemul
țumirii sindicatelor în ce 
vește nivelul salariilor și 
tului vieții.

• INTRE OBIECTELE 
VOR FI LĂSATE PE LUNĂ 
de astronauții americani Neil 
Armstrong și Edwin AIdrin se 
află și o plachetă pe care este 
gravată harta Globului și con
ține următoarea inscripție: 
„Aici. omul de pe planeta Pă-

■ mînt a pășit pentru prima oară 
pe Lună. Sîntem purtătorii unui 
mesaj de pace al întregii ome
niri“.

Placheta poartă, de asemenea, 
semnăturile președintelui Ni- 
xon și ale membrilor echipaju
lui navei spațiale „Apollo-11“.

« TURCIA A PRIMIT DIN 
PARTEA A ȘASE ȚĂRI asigu
rări privind acordarea unui 
împrumut, totalizînd 75,9 mi
lioane dolari, în vederea finan
țării proiectului de construcție 
peste strîmtoarea Bosfor a unui 
pod care va lega Europa de 
Asia, s-a anunțat luni la An
kara.

pri-
coi-

CE

La Düsseldorf (R.F.G.), serviciile poliției fluviale adună miile de 
pești uciși ca urmare a otrăvirii apelor Rinului

Fragmente dintr-un studiu — raport 
întocmit de UNESCO, reproduse în presa 
elvețiană, ne permit o nouă incursiune 
în dosarul apartheidului, acest flagel po
litic-social de esență medievală, în vio
lentă contradicție cu secolul descătușării 
atomului și al zborurilor cosmice. Studiul, 
al treilea de acest gen în decurs de zece 
ani (primele două au fost efectuate în 
1960 și, respectiv, în 1964) a fost întocmit 
la cererea organismelor O.N.U. care se 
preocupă de promovarea drepturilor 
omului și combaterea rasismului. El 
aduce date revelatoare despre un aspect 
îndeobște mai puțin cunoscut în detalii 
— politica de împiedicare a accesului Ia 
instrucțiunea publică pentru populația de 
culoare, ca o componentă a apartheidului.

Statisticile prezentate de autorii stu- 
diului-raport și bazate pe date oficiale 
ale autorităților sud-africane — probabil 
îndulcite față de dimensiunile exacte ale 
realității — arată că din cei 3,5 milioane 
de copii din rîndurile populației de cu
loare numai 1,1 milioane sînt școlarizați. 
Din punct de vedere cifric situația apare 
tristă. Ea poate fi, însă, fără îndoială, 
considerată dramatică dacă ne referim la 
ansamblul de legi și regulamente care 
consacră menținerea întregii rețele șco
lare pentru tineretul african într-un sta
diu denumit de autorii studiului citat „de 
subdezvoltare acută“, prescriind, de fapt, 
„predarea unui minimum de cunoștințe 
care nu ajunge, în genere, nici la un sfert 
din volumul acumulat de copiii din șco
lile pentru albi“. Clase supraaglomerate 
(în medie 120 de școlari), cadre didactice 
extrem de puține (un învățător la 
250—280 de copii) și slab pregătite (60 la 
sută din cadrele didactice din învățămîn- 
tul elementar pentru africani au doar... 
școala primară absolvită), sînt cîteva in
dicii elocvente despre premeditata îm-
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pingere spre obscuritate a ceea ce se nu
mește „învățământul pentru populație de 
culoare“ în regimul apartheidului.

Alte cifre și date statistice completează 
tabloul sumbru. Incepînd cu școala se
cundară intră în funcțiune bariera taxe
lor prohibitive, foarte mari (în condițiile 
în care elevii și studenții albi nu plă
tesc, incepînd din 1962, nici un fel de 
taxe). Dintre copiii africani care au șansa 
să frecventeze acea rudimentară școală 
elementară care funcționează „pentru 
negri“ în R.S.A., numai un procent va
riind între 0,5—1 la sută au reușit în 
ultimul deceniu să ajungă in școlile de

existente pentru dezvoltarea 
laborării dintre cele două ,__
La întrevedere a participat Vâsile 
Pungan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România lă Londra.

După-amiază, delegația Marii 
Adunări Naționale s-a întîlnit la 
Palatul Westminster cu grupul 
britanic al Uniuni; interparlamen
tare, format din membri ai Ca
merei Comunelor și Camerei 
Lorzilor. Cu acest prilej, a avut 
loc un larg schimb de vederi pri
vind contribuția parlamentelor 
din cele două țări, cît și a grupu
rilor de prietenie anglo-român și 
româno-englez la intensificarea 
colaborării reciproce, la o mai 
bună cunoaștere și apropiere în
tre cele două popoare. In conti
nuare, parlamentarii români au 
avut o întîlnire amicală cu mem
brii grupului parlamentar anglo- 
român.

Membrii delegației au partici
pat, apoi, la o recepție oferită în 
cinstea lor de Centrul Marea Bri- 
tanie-Europa de Răsărit.

La încheierea vizitei în Marea 
Britanie a delegației Marii Adu
nări Naționale, Horace King, 
președintele Camerei Comunelor, 
a oferit un dineu la Palatul 
Westminster. Au participat mem
bri ai Camerei Comunelor și 
Camerei Lorzilor, personalități 
de seamă ale vieții politice din 
Marea Britanie- In timpul dineu
lui, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, Horace King și 
Ștefan Voitec, au rostit toasturi. 
Președintele Camerei Comune
lor s-a referit Ja de’zvoltarea re
lațiilor dintre Marea Britanie și 
România apreciind vizita dele
gației parlamentare române ca 
un prilej pentru strîngerea con
tactelor atît între parlamente, cît 
și între popoarele celor două 
țări. în răspunsul său, Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, a mulțumit pen
tru ospitalitatea gazdelor, arătînd 
că vizita delegației parlamentare 
române se înscrie în contextul 
general al bunelor relații dintre 
cele două țări, permițînd să se 
constate existența unor perspec
tive favorabile pentru lărgirea 
contactelor și colaborării reci
proce, în interesul ambelor po
poare, al destinderii și păcii.

Raport privind

țări.

Pe treptele acestea a pășit 
cîndva Lenin. Era în urmă 
cu optzeci de ani, în 1887, 
Lenin avea doar 17 ani a- 
tunci. Universitatea din Ca
zan îi poartă însă numele 
și amintirea neștearsă a a- 
nului în care l-a avut stu
dent. Intru în hol și atmosfe
ra mi se pare familiară, nu 
mă întîlnesc pentru prima 
oară cu ea, ci o reîntilnesc. 
Aceleași rîsete și pași gră
biți, ca pe coridoarele ori
cărei alte universități în 
minutele de pauză. Aud însă 
deodată, în spatele meu, o 
voce de fată, care își strigă 
desigur colegul : Vblcdec ! 
— și nu mă pot stăpîni să 
tresar. Urc apoi pe aceleași 
coridoare și scări, undeva 
la etaj. O ușă e deschisă 
larg și te invită să intri. 
Ascult îndemnul dreptun
ghiului de lumină și de la 
primul pas peste prag liniș
tea care mă învăluie îmi a- 
rată un loc de meditație și 
de aduceri aminte. In spa
tele meu, zgomotele recrea
ției au rămas undeva mai 
jos, ca un fel de fundal so
nor pentru un alt prezent.

Sala de cursuri a rămas 
exact la fel ca acum mai bine 
de 80 de ani ; băncile, cele 
cîteva bănci înghesuite în
tr-un colț, catedra severă și 
autoritară, tabla, lumina 
soarelui. în celălalt colț, o 
statuetă : studentul în picioa-

ganizației de 
mi-au vorbit - 
cum 1 
despre manifestările 
vor însoți centenarul, 
lungul unei săptâmîni 
cheiate. Ședința solemnă de 
deschidere, un amplu festi
val al tuturor formațiilor ar
tistice din oraș, ștafeta cul- 
tural-sportivă la care vor 
participa și echipe din Le
ningrad și Ulianovsk, brigă
zile de studenfi care vor ple
ca în localitățile din împre
jurimi pentru a vorbi despre 
Lenin — totul mi-a fost nu 
anticipat ci, într-un fel, po
vestit parcă, pe un ton de 
martori oculari. Pentru că de 
fapt oregătirile intense pen
tru centenar au început aici 
încă de multă vreme și încă 
de atunci orașul se află me
reu ca în ajunul marelui eve- 
nimertt.

în urmă cu cîtva timp, la 
împlinirea a 80 de ani de la 
manifestația 
momentul a 
printr-o mare 
care au participat mii

studenților, 
fost marcat 

evocare, la 
. . i de

studenți și cetățeni ai ora
șului. „Manifestanții" s-au 
îmbrăcat în haine de epocă, 
s-au adunat la un miting de 
mari proporții și s-au citit, 
în fața mulțimii, rîndurile 
declarației întocmite de stu
denfi, în urmă cu 80 de ani.

Note de drum dîn U.R.S.S

Acolo unde

Lenin a fost

student».
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situația din Nigeria
Grupul de observatori inter

naționali care se află în Nige
ria, reprezentanți ai Canadei, 
Poloniei, Suediei și Marii Bri
tanii, a dat publicității un ra
port în care arată că ,.războiul 
civil nigerian, început în 
urmă cu aproape doi ani, se 
desfășoară în prezent numai 
într-o zonă a provinciei de cen- 
tru-est, iar forțele biafreze nu 
controlează decît o suprafață 
puțin mai mare decît 1 la sută 
din întregul teritoriu al Nige
riei“, Observatorii,; care au vi
zitat recent regiunile unde se 
desfășoară operațiunile milita
re, afirmă că guvernul federal 
a restabilit controlul asupra 
întregii regiuni de centru-vest 
și aproape cea mai mare parte 
din regiunea de sud-est. în 
timpul unei vizite făcute în zo
na de operațiuni a diviziei I a 
armatei federale, observatorii 
internaționali au remarcat că, 
cu toate că numărul celor a- 
flați în taberele de refugiați 
s-a micșorat mult în ultima 
vreme, un mare număr de per
soane depind încă de ajutoa
rele acordate de diferitele or
ganizații internaționale.

gradul doi (in timp ce copiii albi iși con
tinuă studiile secundare in proporție de 
circa 80 la sută), și situația se agravează 
pe măsură ce se înaintează pe scara 
studiilor superioare, populația africană 
împuținîndu-și prezența în proporții, ca 
să zicem așa, geometrice. In anul școlar 
1967—1968 numărul africanilor cuprinși 
în clasele a V-a liceală era de 120 (1 la 
10 000 din totalul africanilor cuprinși in 
rețeaua de invățămint). Astfel, in mod 
practic tinerii africani în vîrstă de peste 
14 ani aproape că nu pot pătrunde în 
filierele superioare ale învățămintului. 
Lucru demonstrat, de altfel foarte preg
nant și de faptul că anul trecut s-au pre
zentat la examenul de bacalaureat numai 
79 de candidați „de culoare“ (aceasta la 
o populație băștinașă de peste 10 mi
lioane de locuitori). La nivelul univer
sitar nu există decît un număr realmente 
infim de africani. Statistica pe anul 1967, 
de pildă (reprodusă în același studiu 
UNESCO amintit aci) oferă următoarele 
cifre in ce privește totalul diplomați- 
lor universitari din Republica Sud-Afri- 
cană: albi — 92100, africani 408. In ul
timii cinci ani doar 12 nealbi au obținut 
diploma de ingineri; numărul total al 
medicilor de culoare este de 93 (unul la 
mai mult de 100 000 de locuitori afri
cani). Nu e de mirare că, urmare directă 
a unui sistem discriminatoriu^ a barie
relor în calea cultivării unei întregi 
populații, procentul africanilot lucrîrtd in 
profesiuni care cer o calificare medie sau 
superioară nu depășește 2 Ia sută.

Faptele și datele care îftestă revoltă
toarele discriminări ce lipsesc milioane 
de tineri africani de posibilitatea însuși
rii culturii și științei se constituie piese, 
în dosarul acuzării retrogradului, ana
cronicului sistem al apartheidului.

E. R.

re, cu haina aruncată în gra
bă pe umăr. Parcă acum s-a 
ridicat din bancă și vrea să 
iasă pe coridor, în pauză. 
Pe pereți, copii după acte și 
documente ale vremii, certi
ficate cu notele obținute. 
Lenin continua să fie la Ca
zan un student excepțional, 
așa cum fusese si la Sim
birsk un elev strălucit.

Aici însă, în studenție,

un drum pe 
să-l mai pără- 
niciodată. Exis- 
ale prezenței
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și-a început și ucenicia re
voluționară, 
care n-avea 
sească apoi 
tă mărturii . .... __
sale la cercurile marxiste ale 
vremii. Un tablou ni-l înfă
țișează pe coridoarele aces
tei universități, poate în 
aceleiași săli ae cursur 
fruntea unui grup de stu
denfi care, în decembrie 
1887, a formulat cîteva ce
rințe firești ale tuturor. Rec
torul a refuzat revendicările 
și atunci aproape o sută de 
studenți și-au aruncat în 
semn de protest carnetele. 
Treizeci și nouă din ei au 
fost arestați și închiși in 
Kremlinul orașului. Numele 
lui Ulianov V. I., pe o copie 
a unei liste a participanților, 
este subliniat cu o linie 
groasă tremurată. Sublinie
rea nu este făcută de curînd 
pentru a atrage atenția vi
zitatorilor asupra numelui 
lui Lenin între pcrticipanți, 
ci a fost făcută atunci, de
cembrie 1887, și vrea să în
semne, fără îndoială, „ele
ment primejdios". Și abia a- 
cum începe să prindă un 
contur mai exact în mintea 
mea și să capete o semnifi
cație raportată la un eveni
ment real inscripția pe care 
o văzusem cu o zi înainte, 
pe o stradă oarecare din 
Cazan, pe zidul unei case : 
„Aici a trăit Lenin între sep- 
tembrie-decembrie 1887 și în 
noaptea de 5 decembrie a 
fost arestat în urma mani
festației studențești".

Orașul care are atîtea a- 
mintiri legate de numele și 
prezența lui Lenin pe străzi
le sale, în casele și Univer
sitatea sa, se pregătește cu 
o febrilitate firească să în- 
tîmpine împlinirea a o sută 
de ani de la nașierea lui.

Evocarea s-a încheiat cu o 
chemare adresată întregului 
tineret : „Să trăiești și să în
veți așa cum a făcut Lenin".

Chemarea se realizează 
însă de mult, de la o zi la 
alta mai elocvent. La Uni
versitatea care îi poartă sus 
numele se desfășoară de 
mai multă vreme o adevă
rată întrecere pe diverse 
planuri, incepînd cu activi
tatea profesională și termi- 
nînd cu cea pe linie obșteas
că. Competiția de mare am
ploare a cuprins toate gru
pele studențești și fiecare 
etapă încheiată, pentru a 
urmări prin bilanțuri tem
porare mersul ei ascendent,, 
apropie sărbătorirea cente
narului cu fiecare zi cîștigcH1 
tă de altcineva. La un con
curs între secțiile științifice 
ale Universității, în faza sa 
unională, s-au acordat două 
medalii de aur unor lucrări 
pornite de aici. La o altă 
etapă a fost declarată cîști- 
gătoarea locului I în între
cere Facultatea de științe ju
ridice, cea al cărei student 
a fost și Lenin în urmă cu 
80 de ani. Și probabil că tot 
ea se va menține în frunte 
— mi s-a spus, deși aceiași 
studenți au precizat apoi că 
poate nici nu este atît de 
important locul ocupat, im
portantă este întrecerea în
săși, atmosfera pe care o 
întreține ritmul ei, procesul 
muncii de fiecare zi. La ur
ma urmpi, mi-au spus ei, 
munca noastră este în esen
ța ei un permanent concurs, 
o neîntreruptă întrecere cu 
cei din jur dar și cu tine 
însuți, iar faptul că noi vrem 
să scoatem în evidență a- 
cum caracterul de întrecere 
al muncii noastre se dato- 
rește dorinței de a întîmpino 
cu cele mai bune rezultate 
marele eveniment care se 
apropie.

Ceea ce demonstrează, 
într-adevăr, că studenții U- 
niversității din Cazan vor 
“ __ J răs

punderea cuvîntul dat față 
’ i care

cum 
a trăit și a muncit Lenin !

niversității din Cazan 
să-și respecie cu toată

de ei înșiși, efortul la 
s-au _ angajat : așa

D. MATALA

„Euratomul" pe calea

dezintegrării ?
Corhisiă ministerială a Pie

ței comune a stabilit, în cadrul 
unei ședințe care a avut, loc 
la Luxemburg, necesitatea con
tinuării colaborării „celor șa- 
Șd“ în domeniul cercetărilor 
nucleare. Observatorii politici 
apreciază însă că aprobarea de 
către acest organism al CEE a 
unor proiecte bi sau multila
terale de cooperare a țărilor 
membre ale Pieței comune în 
domeniul nuclear constituie 
un nou pas pe calea dezinte
grării „Euratomului“ — Co
munitatea europeană pentru 
energia atomică. Dificultățile

colaborării în cadrul Eurato- 
mului au fost încă o dată puse 
în evidență de faptul că o ho- 
tărîre definitivă privind sta
bilirea unui program comun 
de cercetare a fost aminată 
din nou de la 1 iulie pînă la 
1 noiembrie a.c.

într-un apel adresat țărilor 
membre pentru strîngerea 
colaborării în domeniul nu
clear, președintele Comisiei u- 
nice a Pieței comune, Jean 
Rey, și-a exprimat regretul 
că țările membre și-au dove
dit mai mult solidaritatea îtt 
problemele agricole, decît în 
cele ale cercetării nucleare.
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