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Principalii indicatori ai 
planului de stat repartizați 
Trustului uzinelor de repa
rații din cadrul Consiliului 
Superior al Agriculturii 
pentru semestrul I a. c. au 
fost depășiți, rezultat al 
preocupării existente aici 
pentru organizarea științi
fică a producției. Planul 
producției globale și cel al 
producției marfă a fost de
pășit cu 4,5 la sulă și res
pectiv 4,3 la sută. S-au fa
bricat, în acest semestru, 
cu 22 la sută mai 
piese de schimb 
tractoare și cu 43 
mai multe piese de 
în cele 6 luni care
cut, nivelul productivității 
muncii planificate a fost 
depășit cu 2,6 la sută iar 
cheltuielile de producție au 
fost reduse obținîndu-sc 
peste 5 000 000 Iei economii 
Ia prețul de cost. S-au rea
lizat peste plan beneficii 
în valoare de 6190 000 Iei.

în acest mod, uzinele de 
reparații și-au realizat in
tegral angajamentele luate 
în cinstea celui de-al X-lea 
Congres al P.C.K. și a ani
versării a 25 de ani de Ia 
eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist.

multe 
pentru 

la sută 
schimb, 
au tre-

MANIFESTARE A UNITAJII MORAL-POLITICE
A POPORULUI ROMÂN

COMITETULUI CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
SCRISOAREA PLENAREI CONSILIULUI SCRISOAREA PLENAREI CONSILIULUI

NAȚIONAL AL FEMEILOR
în numele milioanelor de femei din patria noastră, plenara 

Consiliului Național al Femeilor consacrată dezbaterii tezelor 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Con
gresul al X-lea al partidului și proiectului de Directive privind 
planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dez
voltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, exprimă ade
ziunea deplină față de programul de o excepțională importanță 
pentru făurirea deplină a socialismului în România și trecerea 
treptată ,1a comunism, cuprins în aceste documente.

într-un climat de intensă activitate creatoare, de puternică afir
mare a spiritului de inițiativă și responsabilitate, prilejuit de apro
piatul congres al partidului și de glorioasa aniversare a eliberării 
țării, femeile de la orașe și sate — muncitoare, țărance, intelec
tuale — contribuie cu entuziasm la înfăptuirea obiectivelor pla
nului pe acest an, la propășirea și înflorirea României socialiste.

Munca rodnică, plină de abnegație a femeilor în toate dome
niile producției bunurilor materiale și spirituale constituie o do
vadă vie și giăitoare a recunoștinței lor nemărgirrite față de partid 
pentru condițiile ce le-au fost create de a se afirma ca cetățene 
egale în drepturi și îndatoriri, a încrederii lor neclintite în

(Continuare în pag. a V-a)

OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Româ
nia, întrunit în ședință plenară în vederea dezbaterii Tezelor Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Con
gresul al X-lea al partidului, a proiectului de Directive privind 
planul cincinal pe anii 1971—1976 și a liniilor directoare ale 
dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, își ex
primă adeziunea totală față de conținutul și spiritul profund 
creator al acestor documente de excepțională importanță pentru 
propășirea patriei.

Documentele, înfățișînd imaginea luminoasă a României de 
mîine, constituie pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, un puternic izvor de bucurie, optimism și încredere 
în forța conducătoare a țării — Partidul Comunist Român.

Membrii Consiliului — muncitori, țărani, intelectuali, oameni de 
știință, cultură și artă ,de naționalitate maghiară de pe întreg 
cuprinsul țării — consideră că aceste documente, de mare valoare 
teoretică și practică, reprezintă o sinteză a politicii partidului, o 
coordonare științifică de ansamblu a eforturilor creatoare ale

CURENTĂ Șl DE PERSPECTIVĂ
ȘTIINȚIFIC FUNDAMENTATĂ

5 >
Cînd afirmăm că socialismul 

este Todul activității conștiente 
a oamenilor stăpîni pe desti
nele lor, repetăm un adevăr 
simplu, cunoscut și trăit ple
nar de făurarii noii orânduiri 
— clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, întregul po
por. Transpunerea în viață a 
acestui adevăr nu are loc spon
tan, în virtutea simplei dorințe 
spre mai bine a oamenilor 
muncii. Teoria și practica con
strucției socialiste implică cu
noașterea temeinică a realită
ților social-economice și trans
formarea lor potrivit unor legi 
și imperative majore ■ ale , dez
voltării societății.

De un sfert cîe veac, poporul 
nostru este angrenat în munca 
rodnică de edificare a lumii 
socialiste. Făclia care luminea
ză mersul nostru ascendent 
spre culmile civilizației și pro
gresului, spre împlinirea desti
nului socialist al patriei, este 
politica științifică, internă și 
externă, a Partidului Comunist 
Român. In acești ani, sub con
ducerea partidului, s-au împli
nit idealurile de libertate na
țională și socială ale poporului 
român, a fost edificată o eco
nomie puternică, s-a asigurat 
dezvoltarea rapidă a forțelor 
de producție, prin politica de 
industrializare socialistă, de 
dezvoltare și modernizare a a- 
griculturii, de îmbunătățire a 
condițiilor de viață ale popu
lației. Aceste succese ilustrează 
justețea politicii marxist-leni- 
niste a partidului, încrederea 
cu care întregul nostru popor 
muncește și luptă pentru trans
punerea în viață a vastului 
program de dezvoltare econo
mică și socială a țării, elaborat 
de partid. Față d& anul 1938, 
producția globală industrială a 
țării a crescut de 14 ori, pro
ducția agricolă de 1,6 ori, iar 
venitul național a înregistrat o 
creștere de peste 5 ori.

Construirea socialismului este 
un proces complex, care impli
că elaborarea unor măsuri a- 
decvate stadiului de dezvoltare 
economică și socială, condițiilor 
concrete, specifice ale țării, te
meinic fundamentate din punct 
de vedere științific, 
după Congresul al 
partidului, măsurile

îndeosebi
IX-lea al 

,. , adoptate
au fost rezultatul unor studii 
și cercetări atente, al analizei 
profunde a căilor și soluțiilor 
de promovare a noului. S-a în-, 
ce'tățeffit; în acești arif,"prac
tica experimentărilor prealabi
le, a confruntării constante a 
soluțiilor cu realitatea, consul
tarea permanentă a maselor în 
luarea deciziilor. Partidul s-a 
afirmat, în toată această pe
rioadă, ca forul care generali-

de prof. univ. dr.

ION BULBOREA

zează pe plan teoretic experi
ența socială, studiază noile fe
nomene ale vieții, legile sale 
de dezvoltare, asigurînd mersul 
ascendent al societății.

Documentele programatice 
pentru Congresul al X-lea — 
Tezele Comitetului Central al 
partidului și proiectul de Di
rective — luminează din nou, 
cu o deosebită pregnanță, ca
racterul științific al politicii 
partidului, spiritul viu, nova
tor, pe care-1 imprimă tuturor 
domeniilor de activitate. Ela
borarea proiectului de plan pe 
anii 1971—1975 și a liniilor di
rectoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 
1976—1980 exprimă cunoașterea 
adîncă a realităților, a prezen
tului, cum și înalta responsabi
litate față de viitorul țării.

Preocuparea centrală a parti
dului in actuala etapă, consem
nată în documentele pentru 
Congresul al X-lea, o consti
tuie progresul continuu al eco-

La 7 iulie a.c., Misiunea per
manentă a Republicii Socialiste 
România de la New York a 
transmis Organizației Națiuni
lor Unite răspunsul guvernului 
român la Nota verbală a Secre
tarului general al O.N.U. privind 
politica de apartheid promovată 
de guvernul Republicii Sud-A- 
fricane.

In nota de răspuns se arată că 
examinarea deciziilor adoptate 
din 1946 pînă în prezent de că
tre. Adunarea generală a Organi
zației Națiunilor Unite și Consi
liul de Securitate în problema

nomiei naționale, în cadrul că
reia locul principal îl va ocupa 
și în viitor, dezvoltarea indus
trială a țării. Orientarea con
stantă spre industrializare — 
care a schimbat și schimbă din 
temelii înfățișarea și viața 
țâi'ii — este determinată de 
imperative majore, științific 
fundamentate : ea constituie 
baza progresului economiei și 
culturii, a dezvoltării multilate
rale a societății, a creșterii con
tinue a bunăstării poporului, 
garanția independenței și suve
ranității de stat a patriei 
noastre.

Partidul nostru concepe dez
voltarea economică a țării ca 
un complex unitar, armonios 
și echilibrat, atit sub aspectul 
structurii pe ramuri, cit și ca 
profil teritorial. Numai astfel 
pot fi create condițiile optime 
pentru creșterea continuă a 
potențialului economic, se poate 
asigura valorificarea maximă a 
resurselor naționale, creșterea 
producției și a venitului națio- 

. nai, participarea tot mai inten
să a României la . schimburile 
economice internaționale.

(Continuare în pag. a V-a)

apartheidului demonstrează cu 
claritate că guvernul Republicii 
Sud-Africane refuză constant să 
se conformeze recomandărilor 
afestor organisme ale O.N.U. 
în ciuda măsurilor prevăzute în 
rezoluțiile Adunării generale a 

i ale Consiliului de 
, conflictul rasial din 

Sud-Africană se a- 
din zi în zi. Arestările 
deținerea și condamna- 
persoane, pe motivul 
lor față de politica de

O.N.U. și 
Securitate, 
Republica 
gravează 
în masă, 
rea unor 
opoziției

(Continuare în pag. a Vl-a)

SALA DE CONCERT - 0 
SALĂ A UNUI PUBLIC ACTIV
Rațiunea de a fi a oricărei 

creații artistice este aceea a 
satisfacerii dezideratelor spiri
tuale ale societății. Creația mu
zicală are o finalitate 
unică : aceea de a sluji

socială
operei

spirituale, le revin datorii de 
seamă față de publicul căruia 
se adresează.

A analiza structura publicu
lui, a cerceta înclinațiile aces
tuia cu scopul de a determina 
cu mai mare exactitate siste
mul de valori către care se în
dreaptă este o sarcină de mare 
însemnătate a tuturor muzicie
nilor, muzicologilor, a institu
țiilor muzicale. Sociologia pu
blicului de azi poate oferi mari 
servicii creației înseși. Tezele 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
acordă o importanță de prim 
ordin dezvoltării operative a 
cercetării sociologice ca și e- 
fectelor pe care o cercetare 
științifică. întemeiată pe prin
cipiile filozofiei marxiste, le 
pot avea in planul făuririi sen
sibilității artistice a oameni
lor.

de ridicare spirituală a con
temporanilor.

Departe de a reprezenta o 
categorie statică, publicul se 
află într-o necontenită evoluție 
în .ceea ce privește concepția, 
gustul, exigența. In zilele noas
tre, cînd muzica a devenit una 
dintre artele de cea mai largă 
audiență, continuitatea proce
sului de activizare a publicului, 
problema formării a noi gene
rații de auditori rămîne una 
dintre problemele capitale ale 
vieții noastre artistice. Trebuie 
să spunem că orice discuție 
asupra formării unui public 
activ, asupra modalităților 
educație 
în chip 
operelor 
mesajul 
educație 
întemeiată pe opere de un înalt 
nivel artistic, izvorîte din cu
noașterea adîncă a sensibili
tății și conștiinței oamenilor de 
azi. A vorbi de un public activ 
înseamnă a vorbi despre o 
creație activă. Aceasta 
lația normală ce stă 
dinamicii valorilor în 
tea noastră.

Instituțiilor de artă, 
lor, celor care au în 
dere acest domeniu

De la ACȚIUNI
SISTEM de activități

(Continuare în pag. a

la un
educative
eficient

Secerișul e în toi. Combinele, conduse de mîini harnice, lucrează din plin

de 
a gustului presupune 

obligatoriu valoarea 
adresate publicului, 

lor artistic. Singura 
valabilă este aceea

continuu, dinamic,
este re
ia baza 
societa-

artiști- 
răspun- 

al vieții

In cadrul anchetei pe 
această temă realizată de 
IOSIF SAVA, în pagina a 
IV-a publicăm 
exprimate de 
TOMESCU, 
Uniunii 
compozitorii 
POVICI, M. 
și dirijorul 
NESCU

opiniile 
VASILE 

secretar al 
Compozitorilor, 

DORU PO- 
MOLDOVAN 

EM. ELE-

Perfecționarea necontenită a 
formelor de activitate, a moda
lităților de atragere a tineretului 
la viața economică și socială re
prezintă o cerință firească pe care 
o pune în fața U.T.C.-ului, etapa 
actuală de dezvoltare a țării. A- 
ceasta reprezintă, așa cum se des
prinde din Tezele pentru Con
gresul al X-lea, unica modalitate 
de a ține pasul cu „procesele în
noitoare care au loc în toate do
meniile vieții sociale și care soli
cită din plin aportul tineretului“, 
este singurul mod de înțelegere la 
un nivel superior a sarcinilor com
plexe care sînt puse în fața or
ganizației noastre de către par
tid. Efortul permanent de înnoi
re, îmbogățirea continuă a for
melor de activitate presupun în 
mod firesc un spirit de neîntre-

CONSTANTIN CHIRILĂ
prim secretar 

al Comitetului județean Cluj 
al V.T.C.

ruptă căutare a elementelor ce
lor mai reprezentative care apar 
în procesul muncii, o anumită ne
răbdare de a descoperi, cu un ceas 
mai devreme, ceea ce va deveni 
în scurtă vreme reprezentativ, 
pentru a le generaliza și a le dez
volta prin aplicarea pe o scară 
cît mai largă, în funcție de ce
rințele și specificul fiecărei orga
nizații. La aceasta se adaugă cu 
obligativitate o intransigență ac
tivă față de tot ceea ce este de
pășit în practica muncii noastre, 
față de manifestările de formalism

PAGINA A 3-A
RITMURI Șl EXIGEN
TE PENTRU META
LURGIA NEFEROASĂ

și superficialitate care dăinuie u- 
neori în ciuda eforturilor între
prinse pentru a le înlătura.

O condiție hotărîtoare pentru 
ridicarea calității și creșterea com
petenței în activitatea de organi
zație mi se pare a fi stimularea 
inițiativei fiecărei organizații în 
parte, cultivarea ei consecventă 
ca o posibilitate concretă de rea
lizare a diversității de forme și 
metode de acționare, de stabilire 
a unei depline corespondențe în
tre aceste forme pe care le adop
tăm și trăsăturile specifice fie
cărei categorii de tineri căreia ne 
adresăm. Exemplele care susțin 
afirmația sînt multe la număr și 
scot în evidență preocuparea noa
stră constantă de a satisface cît 
mai convingător fiecare categorie 
de tineri. Dacă aș aminti aici nu
mai cîteva din olimpiadele iniția
te în ultima vreme, pentru turnă
tori, strungari, șoferi, tractoriști, 
sau concursurile pentru meseriile 
de oțelar, lăcătuș, croitor, tîmplar 
etc., n-aș înfățișa decît o parte din 
obiectivele pe care le urmărim în 
prezent. Ceea ce trebuie subliniat 
dincolo de o mai mare diversi
tate de acțiuni cu o adresă mul
tiplă, este faptul că în urmă cu 
cîțiva ani despre asemenea ini
țiative nu se vorbea deloc sau 
foarte puțin. Ele sînt rodul unor 
încercări de mai lungă durată de 
a răspunde unor cerințe firești

(Continuare în pag, a V-a)
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DUALITATEA SOCIAL- 
INDIVIDUALĂ A PROMOVĂRII

Revin în uzina ,,1 Mai“ după 
opt luni. Reîntîlnesc peisajul 
familiar, figuri cunoscute cu 
care reiau dialogul ca și cum 
nimic nu s-ar fi întîmplat în 
acest răstimp. Și totuși ■ s-au 
întîmplat atîtea...

Ritmul producției și-a găsit 
echilibrul — după aproape doi 
ani — înregistrîndu-se depășiri 
de 8,5 milioane lei la producția 
globală ; în curînd: va fi înăl
țată turla unei noi și moderne 
instalații' de foraj F. 125-2 DH ; 
este reconsiderată răspunderea 
inginerilor în procesul de con
tinuă dezvoltare, diversificare și 
modernizare a producției (temă 
cercetată și consemnată de noi 
în ziar); petroliștii de pe șan
tierele de foraj ating parametri 
de 2—4 ori mai mari cu noile 
tipuri de sape create în uzină.

Uzina „1 Mai“, colectivul ei 
știu ce înseamnă timpul, ritmul, 
bătălia pentru termene, compe
tiția deschisă cu parametrii și 
recordurile care se schimbă ver
tiginos de la an la an pe piața

mondială. Acest dinamism eco
nomic, este ilustrat și de pei
sajul uman.

II reîntîlnesc pe inginerul 
Cristian Drăgan. în urmă cu 
opt luni intenționa să plece din 
uzină. Ne spunea : „Mă mir de 
ce conducerile întreprinderilor 
nu-și dau interesul să-și for
meze oameni buni, să-i lege pe 
tineri de uzină...“.

— După cum se vede, n-ați 
plecat ?

— Se mai răzgîndește omul.
— In cazul dv., care a fost 

motivul răzgîndirii ?
— Intre timp mi-au fost ac

ceptate cîteva inovații, am pri
mit locuință, am găsit mai multă 
înțelegere, am un copil...

...Televiziunea transmitea „în 
direct" : cinci oameni din uzină 
vorbeau despre muncă și co
lectivitate. în dreapta directo
rului general al uzinei se afla 
Daniel Potecă. El reprezenta 
atunci cea mai tînără promoție 
de muncitori. In trei luni de 
cînd venise în uzină se făcuse

remarcat. Prin ce? S-a angajat 
la o muncă ce presupunea, în- 
tr-o măsură, riscul. în secția 
Mecanică I cîteva strunguri 
mari (carusel 2000) erau cam 
ocolite de muncitori : „piesele 
sînt mari, mai greu de mane
vrat, un eventual rebut costă 
cîteva mii...“ Și pentru că strun
gurile mici, pe care Daniel fă
cuse practică, erau ocupate, i 
s-a propus caruselul. La în
ceput a refuzat.

— îmi era tare frică de ma
șină.

Astăzi, după încă opt luni.

Daniel Potecă este o certitudine, 
un muncitor de bază al secției. 
Și totuși, ciudată promovare. II 
arunci pe tînăr în baltă pen
tru că nu știe să înoate. Alții 
care știu, stau pe margine. Si
gur, unii înoată, dar mulți se 
vor „îneca“. Se numără printre 
ei cei care au plecat din uzină. 
Aflu că în ultimele opt luni au 
părăsit uzina 640 de salariați. 
Majoritatea muncitori calificați!

Față de alți ani, fenomenul 
fluctuației este mai scăzut, așa 
cum se vede și din statistica 
de mai jos :

salariali angajați 
salariati plecați

In 1967 1968 1969 (cinci luni)
741 1306 755

1206 1380 355

A transfera un muncitor din- 
tr-o întreprindere în alta cu 
un specific nou, solicitînd noi 
cunoștințe și reflexe, înseamnă 
a provoca un gol temporar dar 
simultan, în două spații indus-

triale. Care sînt cauzele acestei 
fluctuații ? Din mai multe răs-

VIOKICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a H-a)
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punsuri ne-am oprit la unul: 
PROMOVAREA.

Ce părere aveți despre ra
portul dintre promovare și 
fluctuație ?

Ne răspund :
Directorul tehnic al uzinei, 

inginerul GHEORGHE BOBA- 
RU : „80 la sută din producția 
noastră merge la export. Teh
nicitatea ridicată solicită califi
cări înalte, universale. Piesele 
care se lucrează sînt pie
se cu valoare foarte mare, 
există o mare diversitate 
de repere. Nomenclatorul de 
încadrare nu ține cont de 
gradul de tehnicitate al uzi
nelor. Pentru unii producția de 
unicat este mai puțin stimula
tivă decît fabricația de serie. 
Tinerii preferă unități mai mici, 
cu produse de serie si unde, 
datorită nerespectării nomen
clatorului de trecere dintr-o ca
tegorie de salarizare în alta, 
obțin mai ușor promovări.

Șeful secției Mecanică I, in
giner PETRESCU CONSTAN
TIN : Mulți absolvenți au 
întîmpinat dificultăți de a- 
daptare, au obținut cîști- 
guri mici și au cerut să 
plece. în primele trei luni de 
la angajare au fost plătiți în 
regie. Nu întîmplător am sim
țit la unii tineri dorința de

din inițiativă proprie, criterii 
obiective de promovare, se poate 
ajunge la hotărîri arbitrare.

— Remediul ?
— După experiența mondială 

și propria noastră experiență 
științifică, nu există decît un 
singur remediu : crearea cît mai 
urgent cu putință a unor labo
ratoare de orientare profesio
nală și selecție școlară în școli, 
și a unor laboratoare . de tip 
complex, psihologice, pedago
gice și sociologice in uzine. 
Primele sînt menite să indice 
tineretului, pe baza unul exa
men psihologic riguros, după 
tehnici verificate pe plan mon
dial, profesiile pentru care au 
într-adevăr înclinații și pregă
tirea necesară, deci, implicit și 
profesiile pentru care sînt po
triviți. Laboratoarele uzinale la 
rîndul lor ar urina să se ocupe, 
tot pe baza unor examinări ști
ințifice. executate după criterii 
bine controlate și pe răspunde
rea unor oameni de specialitate, 
de selecția tuturor salariaților 
din întreprindere, în momentul 
cererii de angajare, apoi de re
partizare la locurile de muncă, 
promovarea lor după criterii 
obiective etc. Toate aceste ope
rații se fafc după metode con
trolabile, iar rezultatele obți
nute se trec în fișele psihologice 
ale angajaților, fără putință de 
a fi contrafăcute sau ignorate. 
S-ar elimina astfel subiectivis-

prinderile au dreptul să acorde 
categoria a IV-a absolvenților 
cu medii peste opt. Dar dero
gările au soarta derogărilor, ele 
sînt considerate ca excepții și 
nu sînt aplicate decît în cazuri 
excepționale dacă nu se întîm- 
plă ca pînă la urmă să rămînă 
neaplicate. în cazul uzinei 
„1 Mai“ Ploiești, iată ce ne con
firmă și directorul tehnic: 
„Poarte, foarte rar acordăm de
rogări și numai pentru meserii 
de care ducem lipsă“.

Dar, de ce derogări în pro
bleme atît de simple și de lim
pezi și nu o reglementare cu 
drept de lege imuabilă ?

Facem cunoștință, prin inter
mediul unui elogios foto
reportaj publicat în ziarul 

uzinei, r.u Gheorghe Bogza. îm
preună cu alți doi strungari, a 
reprezentat uzina la faza finală, 
pe județ, a „Olimpiadei strun
garilor“. Au cîștigat întrecerea. 
Deci, Bogza este unul din cei 
mai buni strungari din județul 
Prahova. în primăvară, a par
ticipat la Brașov la faza pe 
țară a „Olimpiadei". Cum sînt 
valorificate aptitudinile lui în 
secție ?

— Nu sînt folosit la maximum, 
ne spunea în urmă cu opt luni. 
Aș putea să dau mai mult. Din 
păcate mi se mai spune : „De 
ce să cîștigi cît mine, cînd tu 
nu ai greutăți, nu ai familie ?“

-
Un colocviu
și o nouă
premieră

VA PREZENTAM ÎN AVANPREMIERÂi
rr

Formația vocal-instrumentală 
NO TO CO" din R. P. Polonă

AȘEZARE DIN

Dualitatea
social-individuală 

a promovării

(Prin telefon, de la trimisul nostru).
Dedicată în întregime Thaliei, cea de-a treia zi a Festivalului 

a reunit, în sala de conferințe a Muzeului Briickenthal, oameni 
de teatru din București, Cluj, Piatra Neamț, Iași, într-un colocviu 
despre profilul teatrelor din țară. Discuția, condusă de artistul 
emerit Dan Nasta, directorul Teatrului din Sibiu, s-a axat pe 
constantele profilului teatrului de provincie și variabilele lui 
concrete. Au vorbit regizoarea Marieta Sadova, Corneliu Sturzu, 
directorul Teatrului Național din Iași, Teodor Mihadaș, secretarul 
literar al Teatrului Național din Cluj, Eduard Covali, secretar 
literar al Teatrului din Piatra Neamț, dramaturgul Paul Everac, 
regizorul Crin Teodorescu, actori de la Teatrul de stat din Sibiu 
etc. (Asupra acestei dezbateri, vom reveni cu o relatare mai 
amplă în una din zilele următoare).

Seara, în curtea aceluiași muzeu, va avea loc a doua premieră 
pe țară prezentată în cadrul Festivalului, „Egmond" de Goethe, 
spectacol susținut de secția germană a Teatrului de stat din Sibiu, 
în regia lui Dan Nasta.

In zilele de 27 și 28 iulie 
la București, iar In continu
are, pînă la 16 august, în 
stațiuni de pe litoral, în 
orașe din Moldova și de pe 
Valea Prahovei — va sus
ține concerte o reputată for
mație 
„beat“ 
Pentru 
și nu 
repere

vocal-instrumentală 
din R. P. Polonă, 

iubitorii genului — 
sînt puțini — cîteva 

în măsură să le faci
liteze cunoștința cu oaspeții, 
în avanpremieră :

Data nașterii : 5 decem-

toriu modern prelucrînd mo
tive folclorice In stil beat 
și rock. Despre aceste cîn
tece, cronicarul ziarului 
„Polltika“ avea să noteze : 
„NO TO CO“ a îndeplinit 
ceea ce se poate numi un 
miracol cu ajutorul muzicii 
populare. A reușit să desco
pere multor tineri frumuse
țile nebănuite ale cîntecului 
folclorio învățîndu-i să-1 în
țeleagă, să-1 cînte“. Dar re
pertoriul formației, alcătu
ită sub îndrumarea Federa-Federa-

o anu-

nostru 
de ve- 
: oare

adjunct al 
termice : 

a formării

mul, cu urmările lui inevitabil 
negative.

Sugestiile sînt bine venite și 
trebuie remarcat faptul că în 
unele întreprinderi mari se pre
conizează înființarea unor ast
fel de laboratoare. Dar să re
venim din nou în uzină, unde 
am descoperit elemente ale su
biectivismului amintit mai sus 
în situații în care nu e neapă
rat nevoie să fii psiholog pentru 
a folosi metode dictate de o 
îndelungată experiență 
munca cu oamenii.

în

a se menține în acea atmosfe
ră comodă a plății în regie. E 
vorba, cred eu, de o slăbire a 
sentimentului de responsabilita
te, care, în fond, traduce 
me atitudine etică.

Așadar, interlocutorul 
sugerează un nou unghi 
dere, o nouă întrebare
unele frîne în ascensiunea tine
rilor din uzină nu se datorează 
și educației lor, încă incomplete, 
la această vîrstă ?

MIHAI BOBOCEA, 
secției Tratamente 
Există o pedagogie
tînărului ca muncitor pe care, 
atît școala profesională, cît și 
unele colective nu o privesc la 
justa ei valoare. Ignorarea a- 
cestui proces educativ are im
plicații în promovare, amînarea 
pe termen mai lung sau mai 
scurt a profesionalizării efective, 
fenomen nedorit în 
al producției.

Sînteți mulțumit 
care ați promovat

Au răspuns 269 de muncitori, 
elevi la 
tionează 
din trei 
nei. 64 
„Este foarte relativă metodolo
gia promovării"; „Aș spune da 
cu unele rețineri, avînd în ve
dere și capriciile unora de care 
depinde acest lucru“; „Problema 
climatului promovării este mai 
întîi și mai întîi o chestiune de 
mentalitate"; „Nefilnd promovat 
în baza unor calități reale, în
cerci să obții acest lucru prin 
alte metode, poate damigeana 
cu țuică de Văleni, poate pila 
etc.“.

I

ritmul rapid

de felul în 
în muncă ?

liceul seral, care func- 
pe lîngă uzină și tineri 
sectoare mari ale uzi
ta sută răspund NU :

ntrucît conducerea uzinei 
nu a solicitat pînă acum 
o consultație psiho-socio- 

logică asupra acestor fenomene, 
mijlocim noi acest dialog, care 
în multe întreprinderi mari, din 
țări cu o economie avansată, a 
devenit un dialog obișnuit și 
necesar.

La solicitarea redacției, dr. 
docent TRAIAN HERSENI, șe
ful Secției de psihologie socială 
industrială din Institutul de 
psihologie al Academiei, comen
tează constatările și observațiile 
reporterului.

— Anchetele întreprinse de 
psiho-sociologi în alte întreprin
deri au dus la 
lare, firește cu 
de procentaj în 
perfectibilitatea 
promovare a muncitorilor tineri. 
Adevărul este că nouă ne lip
sește o astfel de „metodologie" 
îneît, dacă cei chemați să decidă 
asupra promovărilor nu adoptă,

Cu toate că în ultimii 
uzina a primit peste 
de muncitori calificați prin 

școala profesională, pe totalul 
uzinei numărul muncitorilor ca
lificați prin această l'ornlă de 
învățămînt este foarte mic. De 
ce ? Pentru că mulți dintre a-, 
eeștia au plecat. Iată, de pildă, 
cum au fost „primiți“ sudorii în 
acest an.

Miercuri au terminat exame
nele, Joi, doi reprezentanți ai 
uzinei au venit cu o mașină la 
școala profesională după absol
venți. Uzina are nevoie de ei 
acum, urmînd să li se acorde 
luna de vacanță mai tîiziu. După 
șapte zile de muncă, iată opi
niile lor :

Ioan Gavrilă : Ni s-a promis 
că dacă venim în uzină acum 
nu vom umbla noi după formele 
de angajare. Dar lucrurile nu 
s-au petrecut așa. De trei zile 
alergăm și tot nu am terminat.

Ioan Dîrman : în secție am 
fost supuși unul examen pro
fesional după care pe fișa de 
angajare ne-a fost trecută ca
tegoria a IV-a de salarizare. 
Dar după 10 minute cînd am 
ajuns la salarizare am fost „re
trogradați* la a IlI-a. Am ter
minat școala profesională cu 
media 9,79. Colegi de al mei cu 
medii mult mai mici au aceeași 
încadrare. Mă întreb cît de sti
mulativ poate fi un asemenea 
sistem de uniformizare ?

Este știut că cel mai mare 
dușman al promovării este uni
formizarea. Cu toate acestea, 
reglementările din anul 1964 
precizează că absolut toți absol
venții, indiferent de rezultatele 
la învățătură și la practică, să 
fie încadrați în aceeași catego
rie de salarizare. Mai mult chiar 
și muncitorii calificați prin 
cursuri de șase luni și cei ca
lificați la locul de muncă, obțin 
aceeași categorie de salarizare 
ca și absolvenții școlilor pro
fesionale. în urma sesizărilor fă
cute de uzine, de ministere, li 
s-a adus o derogare : între-

ani
700

Repartizarea lucrului nu se face 
întotdeauna obiectiv, în func
ție de pregătirea fiecărui 
muncitor. Mai intervin relații 
de grup, mai intervine aprecie
rea sentimentală a maistrului... 
Doresc să plec din uzină, fiindcă 
am învățat meserie ca să mun
cesc...

I s-a ivit și prilejul : o uzină 
care promite o promovare mai 
rapidă. Peste două zile (de la 
data discuției) îi expira terme
nul din cererea de demisie pe 
care o înaintase conducerii uzi
nei. „îmi pare rău de oamenii 
de aici, dar n-am încotro, 
tînăr, vreau să muncesc 
mult, cînd pot“.

— Dar nu sînt peste tot 
leași normative de trecere 
tr-o categorie de salarizare în 
alta ?

Aflăm, 
întîmplă 
categoria 
tr-o secție să fie mai mică decît 
categoria medie de salarizare 
a muncitorilor. Ce generează 
acest fenomen ? A scăzut tehni
citatea uzinei sau promovările 
au fost făcute nerațional ? în 
situația aceasta, comisiile de ri
dicare a categoriilor de salari
zare nu se mai întrunesc, de
oarece concurentil nu pot înde
plini o condiție a normativului : 
executarea timp de trei luni a 
unor lucrări de categorie su
perioară. Și astfel se așteaptă 
sau pensionarea unor muncitori 
cu categorii mari, sau plecarea 
în armată a tinerilor, sau se 
angajează muncitori necalificatl 
care pot „echilibra" acest echi
libru fragil. Cei care nu au 
răbdare pleacă în alte uzine, 
obțin categorii superioare 
salarizare 
diționînd 
noașterea 
slonal.

— Cred 
deri care 
vele — este de părere Inginerul 
Gheorghe Bobaru. Apar astfel 
fenomene concurențiale între 
diferite uzine.

Iată, deci, cîteva aspecte ale 
promovării care determină fe
nomenul de fluctuație cu re
percusiuni atît în activitatea 
uzinei cît și în eficienta profe
sională a muncitorilor luați in
dividual. Pot fi ele remediate ? 
De bună seamă, dar nu înainte 
de a analiza și alte aspecte ale 
motivelor care facilitează fluc
tuația, motive ce se interpătrund 
și se condiționează reciproc. 
Este ceea ce ne propunem să in
vestigăm în următoarea noastră 
anchetă : CÎND METRONOMUL 
PRODUCȚIEI NU SE SINCRO
NIZEAZĂ CU CEL AFECTIV.

sînt 
mai

ace- 
din-

astfel, un paradox. Se 
ca la un moment dat 
medie a lucrărilor din-

de 
și uneori revin con- 
reangajarea de recu- 
acestui „salt" profe-

Săpăturile executate pe 
șantierul arheologic deschis 
de Muzeul din Brăila în Fi- 
lipești — comuna Găiseanca, 
au scos la iveală rămășițele 
unei străvechi așezări ome
nești, datînd din secolul al 
IV-lea era noastră (cultura 
Sîntana de Mureș), aparti- 
nînd populației autohtone. 
Colectivul de cercetători ai 
muzeului au identificat ur
mele unor construcții de su
prafață din care s-au păs
trat, rezistînd trecerii sute
lor de ani, vetre de foc, bu
căți de chirpici, 
uz gospodăresc: 
culare, greutăți 
pentru plasele 
numeroase fragmente cera
mice, lucrate fie la roată, 
fie numai cu mîna, dar în- 
tr-o tehnică foarte îngrijită.

obiecte de 
rîșnițe cir- 
de lut ars 
de pescuit,

ȘTIINȚIFIC
SABINA CARAUȘU

Un dialog televizat
„CHEIA ORAȘULUI

în cinstea Congresului al 
X-lea al Partidului Comu
nist Român și a celei de a 
25-a aniversări a eliberării 
patriei, redacția de tineret a 
Radio-televiziunii, în cola
borare cu B.T.T. al C.C. al 
U.T.C., inițiază un tele-con- 
curs pentru tineret pe te
mele cunoașterii frumuse
ților orașelor patriei, a bo
găției vieții lor spirituale, 
tradițiile istorice prin con
tribuția pe care o aduc la 
dezvoltarea social-econo- 
mică și cultural-artistică a 
țării. Motto-ul emisiunii este 
„Să ne cunoaștem patria“, 
iar desfășurarea are loc în 
etape sistem ștafetă, găzdu
ite în 14 orașe — București, 
Ploiești, Constanța, Galați, 
Bacău, Iași, Suceava, Baia 
Mare, Oradea, Cluj, Tg. Mu
reș, Brașov, Timișoara, Cra
iova — de unde se pot 
efectua transmisii în direct.

Fiecare oraș, respectiv 
comitetele municipale ale 
U.T.C., desemnează cîte o e- 
chipă compusă din 5 concu- 
renți tineri între 15—28 de 
ani care se vor confrunta 
pentru a obține un număr cît

mai mare de chei, simbolul 
competiției. Concursul este 
organizat în așa fel îneît per
mite cunoașterea reciprocă 
a localităților menționate. 
Tragerea la sorți a stabilit 
ca gazdă a debutului primei 
ediții a Teleconcursului 
„Cheia orașului“ municipiul 
Tg. Mureș, care se va 
întrece cu municipiul Cluj. 
Transmisia va avea loo la 
26 iulie a.c.

C. POGACEANU

brie 1967, zi mareînd debu
tul pe micul ecran și primul 
succes. Denumirea forma
ției : din peste 300 de pro
puneri pornite din rîndul 
tineretului a fost ales 
mele de „NO TO CO“ 
traducere aproximativă 
și ce ?“). Ce a asigurat 
glnalitațea și permanenta 
succesului acestui grup vo
cal-instrumental ? în primul 
rînd inspirația din folclo
rul polonez. Sub titlul gene
ric „Sînt muntean“, tinerii 
artiști au creat un reper-

nu- 
(în 

„Ei 
ori-

ției poloneze de jazz și con
dusă de Piotr Janezerski — 
cîntăreț, actor și compozi
tor, cuprinde, printre altele 
și cîntece vorbind despre 
viața cotidiană.

Oaspeții polonezi vor sosi 
printre noi cu bune reco
mandări : un concurs al Te
leviziunii poloneze, cîștigat 
în 1968, elogii la festivalul 
„Trandafirul de aur“ de la 
Montreux din același an, re
cordul discului polonez eto,

E. COMARNESCU

O EXCURSIE CU PERIPEȚII

șoferilor
Duminică dimineața la 

Ploiești s-a desfășurat faza 
județeană 
Olimpiada

a concursului 
tinerilor șoferi 

organizată de Comitetul ju
dețean Prahova al U.T.C. în 
colaborare cu D.R.T.A. Plo
iești, I.T.P. și Serviciul cir
culației din cadrul I.M.J. 
Prahova. La concurs 
participat cei mai buni 
neri conducători auto 
cadrul autobazelor de 
raza județului. întrebările 
și răspunsurile s-au referit 
la modul de întreținere și 
funcționare al autovehicule
lor. în urma probelor prac
tice și teoretice, susținute 
de concurenți, pe primul loc 
s-a situat Constantin Popa.

au 
ti- 

din
Pe

tineri de la 
de construcții 

Hunedoara ne 
într-o scrisoare, 

i excursii ini
țiate de comitetul organiza
ției U.T.C. din întreprinde
re pe traseul Hunedoara — 
Sibiu — Cisnădie. Progra
mul prevedea un popas de 
noapte în localitatea termi
nus, iar în ziua următoare 
vizitarea orașului Sibiu și a 
împrejurimilor sale.

Cisnădie. Șoferul Cristea 
Spirea, care-i 
autobuzul, s-a 
intr-unui din 
mărginașe. în zadar au ce
rut și insistat pasagerii să-i 
ducă la locul de cazare. 
Cristea o ținea una și bună 
că e obosit. Și, volens-nolens, 
excursioniștii hunedoreni au 
fost nevoiți să-și petreacă 
noaptea chirciți în autobuz, 
în așteptarea trezirii — din 
somn și băutură — a șofe
rului.

în zori, autobuzul s-a pu» 
tn mișcare. La Sibiu, ex
cursioniștii au intrat în pri
ma cofetărie, ca să alunge 
coșmarurile nopții cu cîte o 
cafea. Reveniți la locul de 
parcare, nu mică le-a fost 
surpriza cînd n-au mai găsit 
nici șoferul, nici autobuzul. 
Dezamăgiți, tinerii hunedo
reni au apucat care încotro 
pe străzile Sibiului. După- 
amiază, a apărut, tn sfîrșit, 
șoferul Cristea, care dăduse 
între timp o „raită“ prin 
Dumbrava. Deși mai era

Un grup de 
întreprinderea 
siderurgice I' 
relateăză, 
peripețiile unei 
țiate de comite

adusese cu 
„înfundat“ 

restaurantele

timp pentru vizitarea locu
rilor istorice și de agrement 
ale orașului, șoferul a dat 
„semnalul“ de plecare. Au
tobuzul 31-HD-3221 a făcut 
iute cale întoarsă spre Hu
nedoara. Și astfel a luat 
sfîrșit excursia... Oare or
ganele în serviciul cărora se 
află șoferul Cristea Spirea 
pot tolera atitudinea irespon
sabilă a acestuia ? Să se fi 
uitat oare respectul datorat 
unor oameni dornici să se 
recreeze într-un cadru orga-

nizat la sfîrșitul unei săp- 
tămîni de lucru ? Să conte
ze chiar atît de puțin suma 
apreciabilă virată de orga
nizația U.T.C, a întreprin
derii pentru transportul ti
nerilor respectivi ?

în orice caz, comportarea 
unor indivizi ca șoferul Cris- 
tea Spirea nu n,.e,jîoate lăsa 
indiferenți. Ei țjeb'uiș. să-și 
primească de la cei în drept 
răsplata cuvenită...
VICTORIA SEGÄRCEANU

Clubul Institutului poli
tehnic din București
este deschis în fiecare 
zi. „Program bogat și va
riat" este deviza noastră, ne 
spune directorul clubului, 
tovarășul Paul Popescu.

în întîmplnarea Congre- .
sului al X-lea al P.C.R. și a 
zilei de 23 August, Consiliul 
U.A.S. din institut a progra
mat in frumoasa sală a

Tinerețea
FANTEZIA LA PORTILE 

REALITĂȚII

INVITAȚIE

întregul material arheologic 
răspîndit pe o suprafață de 
teren destul de întinsă, a- 
testă existența unei așezări 
care a aparținut populației 
daco-romane din secolul al 
IV-lea e.n. La cîteva sute de 
metri de această așezare s-au 
descoperit resturile,, unor 
morminte omenești ' conți- 
nînd alături de obișnuitul in
ventar funerar, vase cera
mice și arme de luptă, 
tîmplător, în urma unor 
pături făcute de țăranii 
operatori ,din localitate, 
apărut cîteva fragmente 
vase ceramice lucrate

în- 
săr 
co- 

.. au 
de 
cu 

mîna și un frecător de pia
tră care atestă existența u- 
nei locuiri și mai vechi, din 
epoca neolitică. Bogăția și 
aria foarte întinsă a mate
rialelor 
perite în această 
dus pe 
Muzeul Brăilei la concluzia 
că atît în secolul al IV-lea 
e.n. cît și la începutul epo
cii feudale, teritoriul din 
stînga Dunării era intens 
locuit de populație autohto
nă romanizată. Săpăturile 
de la Filipești, deși au un 
caracter restrîns, se dove
desc astfel a fi importante 
prin aportul pe care-1 aduc 
în problema continuității 
populației băștinașe și a pro
cesului de fortnâre a poporu
lui român.

V. VĂDUVA

arheologice desco- 
zonă, i-a 

cercetătorii de la

șantierelor »

în Editura politică
a apărut

că sînt și întreprin- 
nu respectă normatl-

Marx — Friedrich 
Volumul 25, partea 
pag. 15 lei.

constatări simi- 
unele diferențe 
ceea ce privește 

metodelor de

GH. NILÄ

Karl
Engels :
I-a, 510

Conferința a Vil-a a Uniu
nii Asociațiilor Studențești 
din România, 112 pag., 2,50 
lei.

Conf. dr. C. Manolescu : 
Organizațiile de partid din 
invățămîntul superior, 
pag., 3 lei.

ORGANIZAȚIILE
DE PARTID

DIN 
iNVÂTÂMÎNTUL

LA... CLUB

săptăminale axate 
politice 
artistice 
se poate juca șah, 
tenis de

pe 
urinate de 

românești.

iar
De

masă, 
televizorul ! 

pe săptămînă, joi, 
dans 
„Ro- 
nici 

Sna-

oglinzllor o seria de confe
rințe 
teme 
filme 
Zilnic 
remi, 
seara
trei ori 
simbătă și duminică — 
cu concursul formației 
manticii“. Nu vor lipsi 
excursiile pe litoral, la
gov, la casele memoriale. 
Studenților politehniști o 
invitație și... vacanță plă
cută !

A. P.

Arhitecții au dat Craio- 
vei frumusețe și prospeți
me. Ceea ce pe planșetă 
pare fantezie, devine reali
tate în mîinile constructo
rilor. Locuitorii orașului 
știu unde și cum va arăta 
Teatrul Național, blocul 
experimental din „orășe
lul“ Brazda lui Novac și 
celelalte obiective aflate 
tn construcție. Dar, cu cea 
mai mare exactitate știu 
elevii (pînă acum peste 
800) care în aceste zile căl
duroase îșl prelungesc 
munca pe șantierele orașu
lui. „Important este — 
spun ei — să te afli acolo 
unde este nevoie de tine“. 
Și iată materializarea: 10 
elevi constituiți într-un 
grup au plecat pe Șantie
rul arheologic organizat la 
Simnic. Ei vor participa la 
săpături și la reîntoarcere 
vor povesti colegilor, prie
tenilor, lucruri noi din tre
cutul poporului nostru.

Aproape 600 de studenți 
se află în amfiteatrele pro
ducției. Pînă la 20 iulie 
prezența lor în cadrul 
I.A.S. se va face din plin 
simțită. Comitetul județean 
Dolj al U.T.C., . Comitetul 
municipal Craiova al U.T.C.

au stabilit ca 1 891 elevi să 
sprijine I.A.S. în campania 
din toamnă. 370 vor fi „puri 
craioveni“.

CONSTANTINESCU V. 
inginer

UMĂR LA UMĂR

Ieri am citit o situație a 
flată la Comitetul județean S 
Argeș al U.T.C. Cifre. Din- g 
colo de ele însă faci cu
noștință cu hărnicia și en
tuziasmul tinerilor care 
muncesc umăr la umăr cu 
vîrstnicii pentru înfrumu
sețarea locului lor natal. 
La Rucăr spațiile verzi o- 
cupă acum 9 000 mp, con
ducta de apă potabilă s-a H 
prelungit cu peste 1 000 m H 
liniari. Valoarea economii- | 
lor a ajuns, deocamdată, la a 
300 000 lei. La Silișteni s-a d 
lucrat la introducerea apei 3 
potabile și la lucrările de S 
electrificare. Cele 1 900 ore | 
de muncă patriotică echi- | 
valează cu o economie de g 
peste 90 000 lei. Cifre. Una g 
singură poate măsura a- 
ceastă hărnicie, cele 20 de 
milioane lei economisite 
prin muncă patriotică de 
tinerii și vîrstnicii din ju
deț.

FL. TISTULEASA

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Patria (orele 9 , 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), București (orele 
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 ; 
21), Grădina Expoziției (ora 20,30). 
0 OMUL MOMENTULUI rulează 
la Luceafărul (orele 9 i 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 : 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).
O COMISARUL X Șl BANDA 
„TREI CÎINI VERZI“ : rulează Ia 
Republica (orele 8,30; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Festival (o-
rele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16.00 ; 18,30 ; 
21), Favorit (orele 9,30 ; 11,45 ;
14,00 ; 16/10 : 18.15. 20,30) Grădina 
Festival (ora 20,30), Stadionul Dina- 
mo (ora 20.30).
n ULTIMA TURA rulează la Vic
toria (orele 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 : 19: 
31).
• „ARMATA CODOBATURILOR“ 
DIN NOU ÎN LUPTĂ rulează la 
Lumina (orele 8,45—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 20,45).
• TARZAN-OMUL JUNGLEI ru
lează la Doina (orele 11,30 ; 13,43 ;
16 ; 18,15 ; 20,30 — program pentru 
copii orele 9—10), Drumul Sării (o- 
rele 15,00 ; 17,30 ; 20,00), Viitorul (o- 
rele 15,30 ; 18,30).

• APELE PRIMĂVERII: rulează 
la Viitorul (orele 20,30)
e LA DDLCE VITA rulează la To- 
mis (orele 9—12,15 în continuare ; 
16,00 ; 19,30) ; Central (orele 9,30 ; 
13,00 ; 16 30 ; 20,00), Grădina Tornls 
(ora 20.30).
0 GUSTUL MIERII : rulează la 
Union (orele 15,30 . 18 ; 20,30).
0 NOAPTEA GENERALILOR (am
bele serii) rulează la Feroviar <o- 
rele 8,30—14 în continuare ; 17,15 ; 
20,15), Excelsior (orele 10,00 ; 13.00 ; 
16,00 ; 19,00), Melodia (orele 8,30 ;
11.15 ; 14,00 ; 17,00 ; 20,00) , Modern
(orele 9,30 , 13,00 ; 16,30 ; 19,30), Fla
mura (orele 9,15 ; 12,00 ; 14,45; 17,30; 
20,15), Arenele Libertății (ora 20,30). 
0 STRĂIN IN CASA rulează la 
Grivița (orele 9,00 ; 11,15 ; 13,30 ;
16,00 : 18,15 : 20,30).
0 ADIO, GRINGO ! rulează la în
frățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 20,00). 
0 CONTEMPORANUL TAU rulea- 
ză la Buzești (orele 15,30 ; 18,00).
0 ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Dacia (orele 8,30—16,30 
în continuare ; 18,30 ; 20,45) Miori
ța (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,00 ;
18.15 ; 20,30), Grădina Vitan (ora
20.30) .
A NEIMBLÎNZITA ANGELICA s 
rulează ia Bucegl (orele 9,00;
11.15 ; 13,30 ; 16,00 ; 18,15), Volga (o- 
rele 9—16,00 în continuare ; 18,15 ;
20.30) , Grădina Bucegi (ora 20,30). 
0 COMEDIANȚII (ambele serii)

rulează la Unirea (orele 15,00 ; 
18,00), Grădina Unirea (ora 20,30). 
e LOVITURA PUTERNICA rulea
ză la Lira (orele 15,30 : 18,00), Gră
dina Lira (ora 20,15).
• NOAPTEA E FĂCUTĂ PENTRU 
...A VISA rulează la Ferentari 
(orele 15,30 ; 18,00 ; 20,15).
O XN UMBRA COLTULUI rulează 
la Cotroceni (orele 15,30 ; 18,00), 
Cosmos (orele 15,30 : ia,00 ; 20,15). 
e CĂSĂTORIE PRIPITA rulează 
la Cotroceni (ora 20,30).
• SlNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează la Giulești (o- 
rele 15,30 : 18,00 ; 20,30).

ARUNCAȚI BANCA ÎN AER 
rulează la Floreasca (orele 9,00 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16.00 ; 18,15 ;------
Gloria (orele 9,00 ; 11.15 ; ao.ou , 
16,00 ; 18,15 ; 20,30), Aurora (orele 
9,00 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; -----

20,30),
13,30 ;

9.00 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,00 ;
20.15) , Grădina Aurora (ora 20,30). 
0 AM DOUĂ MAME ȘI DOI TAȚI 
rulează la Moșilor (orele 15,30 
18,00), Grădina Moșilor (ora 20,30).
0 NU VOR FI DIVORȚURI ru
lează la Popular (orele 15,30 : 18,00;
20.15) .
® ZIARISTUL (ambele serii) ru
lează la Munca (orele 16,00 ; 19,00). 
0 A TRĂI PENTRU A TRĂI ru
lează la Flacăra (orele 15,30 ; 18,00; 
20,30).
0 „OPERAȚIUNEA BELGRAD“ 
rulează la Arta (orele 9—15,45 în

continuare ; 17,30 ; 19,15), Grădina 
Arta (ora 20,30).
« PARADISUL INDRĂGOSTIȚI- 
LOR rulează la Vitan (orele 15,30 
18,00).
• ÎNCOTRO, OMULE? rulează la 
Rahova (ora 16,00).
0 PRINȚUL NEGRU rulează la 
Progresul (orele 15,30 ; 18,00), Pro
gresul Parc (Piața Libertății) (ora 
20,30), Buzești (orele 15,30 ; 18,00 ; 
20,30), Grădina Buzești (ora 20,30). 
e PRINȚESA TRISTA rulează la 
Pacea (orele 15,45 ; 18,00 ; 20,15).
• TARZAN-OMUL MAIMUȚA ru
lează la Crîngași (orele 15,30 ; 
18,00 ; 20,15)
• WINNETOU (seria a m-a) 
lează la Munca (ora 10.00),
• PROFESIONIȘTII rulează 
Grădina Rahova (ora 20,30).
• călugăriță și comisarul 
rulează la Progresul (ora 20,30).
O PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri Noi 
(orele 8,15 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ;
20,45).

răstrău) : PHOTO FINISH
20,30 ; Teatrul satiric-muzical 
Tănase“ (la Grădina Boema) : 
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 20,00 
Ansamblul „Perinița“ (în 
Teatrului „C. I. Nottara“) : 
RINIȚA MEA — ora 19.00.

w. 
de 

17,45 Lumea copiilor.

ru-
la

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la Teatrul de Vară He-

, 18,15
ierbar..

Pen-
ne-

Mănunchiul de hanuri ce 
au dobîndit peste noapte,, 
în împrejurimi, popularita
tea faimoaselor locuri de 
răscruce ridicate aiurea, 
odinioară poartă nume cu 
rezonanțe de baladă : Șura 
dacilor, Vatra haiducilor, 
Colibele haiducilor, Sîmbra 
oilor...

Dacă primul „popas“ nu 
mai reprezintă o surpriză 
pentru turistul familiari
zat cu Țara Bîrsei, asupra 
celorlalte — amplasate lîngă 

Piatra

vin de Corova fierbînd în 
ulcele, pastrama de berbec 
cu mămăligă, frigărui și pui 
rumeniți și stropiți „cu 
mujdei de usturoi“, pîine de 
țest... Petrecerea (cînd nu se 
vizează o simplă dispută, ba
hică) atinge rafinament de 
spectacol, pe fundalul so
nor îndrăcit al tarafului.

REPORTAJ

«BUCUROȘI DE OÂSP

0 10,00 Limba franceză (re
luare). • 10,25 Ce-ațl dori să re- 
vedeți ? A 12-a noapte de 
Shakespeare. • 17,40 Buletin 
știri. •
Cei trei mușchetari (I) 0 18,00
Imagini estivale, 
tru școlari. „Un 
malvăzut!“ • 18,45 Tribuna eco
nomică. Competenta Comitetelor 
de direcție. • 19,15 Muzică și
Jocuri populare în interpretarea 
formațiilor artistice de amatori 
ale Casei de cultură a sindicate
lor din Bacău. • 19,30 Telejurna
lul de seară. • 20,00 Tele-einema- 
teca. Jesse James-Brlgandul. 
0 21,50 Reflector. • 22,05 Convor
biri literare. • 22,45 Telejurnalul 
de noapte șl buletinul meteorolo
gic. • 23,05 Dialog cu telespecta
torii.

Tr. Severin, în 
Neamț și în nordul Țării 
Oaștîiui, stăruie încă 
discreției...

„Bucuroși de oaspeți !“ 
— asemenea „dacilor“ de la 
Poiana Brașov, deopotrivă, 
și „haiducii“ aciuiați în pă
durea Crihala și cei de la 
poalele dealului Cuhlea ; la 
fel „crîșmărițele-băcițe“ de 
la Sînlbră... Nicăieri risipa 
de fantezie, pricepere și bu
nul gust nu apar mai justi
ficate ca aici... Cîteva de
talii, doar...

Mal întîi Vatra haiducilor, 
cu specificul mehedințean :

DE BUZUNAR

vălul
Apoi, Colibele haiducilor 

— castele liliput din lemn 
populate de lăutari, alimen- 
tînd iluzia unei întîlniri gra
ve cu aventurierii intrați în 
legendă și elogiați de mul
țime : Terente, Alimoș, Ji- 
anu, Bujor, Coroi, Baltă... 
In bătătură — mese din 
buturugi și scaune din buto
iașe ; în mijloc un grătar- 
vatră cu horn pentru batal 
la proțap. Alte indicii gas
tronomice : găluște tocate la 
trunchi, ciorbă de zdrențe 
de pasăre, tocană piperată 
de purcel â la Neamț, pană

de somn prăjit, plăcinte i 
„poale în brîu“ ș.a.... ,;Hai- Q 
ducii“ în vestimentație na- g 
țională, cu cisme, pistoale ra 
cuțite și chimire...

Și, în fine, Sîmbra oilor 0 
— unde nu de mult oșenii și ■ 
maramureșenii au cîntat g 
și 'jucat împreună o zi în- y 
treagă : un han cu „nivel“, G 
în curte fîntînă și proțap rf 
pentru berbec... Fast oșe- S 
nesc în interior, o splen- | 
didă „cameră de recepție“, 
cu mobilier și obiecte 
din ceramică-indescriptibile, 
măști. (De ce, oare gazdele I 
nu poartă decît la... „zile ! 
mari“ costumația proprie o- i 
șeni'lor, ci arhiprozaicile ha- ! 
late de ospătar?)...

Pretutindeni, firesc, re- J 
frenul harului cu care e.în- | 
zestrat deosebit din vechimi I 
acest popor, — omenia : | 
„Bucuroși de oaspeți !“ în S 
vatra legendelor înălțate J- 
din negura istoriei, hanurile i 
constituie, neîndoielnic, un i 
semnificativ gest de ospitali- g 
tate românească.

ADINA POPA

1MB
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Directivele Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la dezvolta
rea economiei naționale în pe
rioada 1966—1970 au prevăzut 
ritmuri susținute de creștere a 
producției in ramura industriei 
metalelor neferoase. Pe această 
cale, prin traducerea în viață 
a Directivelor, s-a ajuns ca 
într-o perioadă relativ scurtă, 
ramura metalurgiei neferoase, 
verigă importantă a industriei 
românești să cunoască o dezvol
tare deosebită, iar din punct 
de vedere al nivelului tehnic, 
țara noastră să se situeze prin
tre țările avansate în acest 
sector de activitate industrială. 
Acum, în perioada penultimului 
an al planului cincinal, consta
tăm cu satisfacție că rezultatele 
obținute prezintă garanția nu 
numai a îndeplinirii sarcinilor 
trasate metalurgiei neferoase 
de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, ci și înregistrarea 
unor substanțiale depășiri. Ast
fel, de exemplu, dacă valoarea 
producției globale și marfă pe 
ramură a fost mai mare pe pe
rioada 1966—1968 — cu 1,1 mi
liarde lei, se poate prelimina, 
pînă la sfîrșitul cincinalului, o 
depășire de peste 2,2 nftliarde 

lei. Aș menționa că aceste re
zultate s-au obținut, în special, 
pe seama depășirii planului de 
producție la alumină, aluminiu, 
zinc, bronzuri, aliaje pe bază 
de plumb și zinc, precum și la 
o serie de produse chimice ce 
rezultă ca producție secundară 
alături de producția de bază. 
Vreau să arăt că față de anul 
1959, considerat ca an de bază, 
producția globală a sectorului 
în care lucrăm a crescut de 
3,4 ori pînă în 1968 și va crește 
de aproape 3,8 ori pînă în 1970, 
ceea ce reprezintă un ritm me
diu anual de creștere de 13 
la sută pe întreaga perioadă și 
de 14 la sută de-a lungul cin
cinalului 1966—1970 față de 11,5 
la sută cît era planificat.
' In această perioadă s-a născut 
una din cele mai tinere ramuri 
ale industriei românești : indus
tria aluminei și aluminiului — 
prin intrarea în funcțiune a u- 
zinelor de la Oradea și Sla
tina — ajungînd în timp foarte 

scurt la un nivel de producție 
care situează țara noastră ală
turi de țările mari producă
toare de aluminiu din Europa. 
Important de reținut este că 
ritmul deosebit de creștere a 
producției acestui metal va per
mite ca, în anul 1970, să se pro-

ducă de peste 12 ori mal mult 
aluminiu decît în anul 1965, 
ceea ce reprezintă o depășire 
cu circa 40 la sută a prevede
rilor inițiale din actualul plan 
cincinal.

Tot în această perioadă au 
fost construite și date în ex
ploatare alte unități noi de 
producție. Amplificarea capaci
tății de rafinare electrolitică 
a cuprului de la Baia Mare 
și noua secție de rafinare elec
trolitică a plumbului de la 
Copșa Mică, realizate aproape 
concomitent, completează și in
tegrează fluxurile tehnologice 
ale acestor mari uzine, elimi-

metalul a cărui producție va 
avea cel n»ti înalt ritm de creș
tere este aluminiul. Astfel, nu
mai pînă în 1975 producția de 
aluminiu se va dubla, ceea ce 
depășește cu mult estimările 
îndrăznețe ce se fac pe plan 
mondial, care evaluează du
blarea producției de aluminiu 
la fiecare 10 ani. Această am
plă dezvoltare a metalurgiei 
aluminiului în țara noastră pre
supune fără îndoială sarcini 
deosebite, mai ales cu privire 
la asigurarea bazei de materii 
prime între care bauxita con
tinuă să ocupe primul loc. Dar, 
în afara bauxitei, țara noastră

deosebite atît sectorului minier 
cit și sectorului metalurgic. In 
scopul valorificării optime ca 
economicitate; a fondului de 
metal din minereuri, avînd în 
vedere condițiile amintite, mai 
sus s-a ținut seama ca — la 
alegerea tehnologiilor pentru 
ale căror instalații se vor face 
noile investiții de dezvoltare a 
sectorului metalurgic — să se 
creeze sectorului minier con
diții de realizare a unor randa
mente de extracție - superioare 
încă din faza de preparare 
(concentrare) a minereurilor.

Tehnologia folosită la aceste 
concentrate prezintă un serios

cui de cenuși depozitate, îm
preună cu cele din producția 
curentă, reprezintă o sursă im
portantă de metale neferoase 
și de minereu de fier. Numai 
prin prelucrarea a 500 000 tone 
cenuși pe an, s-ar putea obți
ne circa 5 000 tone metale nefe
roase și circa 450 000 tone mine
reu de fier bun pentru siderur
gie, în valoare globală de peste 
36 milioane lei valută.

Proiectul de Directive atrage, 
pe bună dreptate, atenția asupra 
necesității dezvoltării produc
ției de metale însoțitoare a 
începerii producției de metale 
semiconductoare și extrapure.

nînd totodată procedeele termi
ce vechi, cu economicitate mai 
scăzută și cu nocivități ridicate. 
Construirea noii uzine chimi- 
co-metalurigice „Neferal“ din 
București, intrată în funcțiune 
în anul 1965, profilată pe pro
ducția de metale și aliaje de 
metale neferoase secundare, 
concretizează două tendințe, 
manifeste pe plan mondial, de 
creștere a ponderii producției 
metalelor și aliajelor din me
tale vechi și deșeuri industriale 
în totalul producției de metale 
neferoase și de diversificare 
tot mai largă a sortimentului 
de aliaje.

Proiectul planului cincinal 
1971—1975 prevede — așa cum 
ne fac cunoscut documentele 
pentru Congresul al X-lea — 
creșterea în continuare a pro
ducției în iramura metalurgiei 
neferoase astfel îneît, pînă în 
1980, producția globală să fie 
aproape dublă față de cea din 
1970. Este 
cu ample 
industrie, 
noastră.

Trebuie

IOAN
director general al Direcției 

și rare din Ministerul
dispune și de rezerve impor
tante de materii prime nebau- 
xitice prin a căror valorificare 
se poate înlocui o cantitate im
portantă din această materie 
primă clasică pentru fabrica
rea aluminei, asigurîndu-se ast
fel și o perioadă mai îndelun
gată de exploatare a zăcămin
telor de bauxită. Tocmai de 
aceea, pe linia sarcinilor re
ieșite din 

tid, avem 
punera în 
zerve. Cu 
pentru o

BUDA
generale de metale neferoase 
Industriei Chimice

o mărire substanțială 
semnificații pentru 
pentru economia
să menționăm că

documentele de par- 
datoria să urgentăm 
valoare a acestor re- 
atît mai mult cu cît 

,____ tonă de aluminiu se
consumă cam 4,6 tone bauxită, 
reprezentînd aproximativ 50 de 
dolari per tona de aluminiu.

Faptul că baza de materii 
prime miniere pentru produc
ția metalelor neferoase grele — 
plumb, zinc și cupru — cu
noaște un declin natural înce- 
pînd încă din actualul cincinal, 
declin care se accentuează în 
anii următori, pane probleme

inconvenient, acela al obținerii 
plumbului și zincului sub formă 
de oxizi, impunînd alte trepte 
intermediare de prelucrare de 
la oxizi la metale, ceea ce face 
necesară continuarea cercetări
lor, at.ît în țară cît și în stră
inătate. Criteriile eficienței ne 
obligă la acest lucru în vede
rea perfectării unei tehnologii 
prin care să se asigure extrac
ția celor trei metale din con
centratele amintite la nivele 
superioare și cu costuri cît mai. 
reduse posibil.

Fără a-mi propune să intru 
în amănunte, vreau să amintesc 
ceea ce proiectul de Directive 
subliniază. în mod deosebit, că 
o sursă de lărgire a bazei de 
materii prime pentru producția 
de zinc, plumb și cupru o con
stituie cenușile de pirită depo
zitate în haldele fabricilor de 

din
aces- 

sto-
acid sulfuric și cele 
producția curentă a 
tor fabrici. Cantitativ,

Deși în acest domeniu au fost 
înregistrate creșteri însemnate 
în ultimii ani, nivelul de re
cuperare a metalelor însoțitoare 
din subprodusele metalelor de 
bază rămîne, din păcate, încă 
nesatisfăcător. Este un lucru 
bun faptul că producția de cad
miu, care în 1969 va fi de peste 
două ori mai mare decît în 
1968, va crește în continuare.

Menționez că la Baia Mare 
este în curs de cercetare în fază 
industrială o tehnologie de pre
lucrare a prafurilor volatile 
rezultate la instalația de topire 
în suspensie a concentratelor 
de cupru, prin definitivarea ei, 
contîndu-se pe sporuri însem
nate ale producției de cadmiu, 
indiu și seleniu. Cea mai im
portantă sursă de materie primă 
pentru producția de seleniu o 
constituie însă nămolurile sele- 
nioase de la fabricile de acid 
sulfuric care, în prezent, se 
prelucrează numai parțial. Toc
mai de aceea prin lucrările de 
investiții ce vor fi terminate 
pînă în 1971, producția de se
leniu urmează să depășească

necesarul intern și să se asigure 
un excedent important pentru 
export. Se impune însă — și în 
acest sens vom grupa eforturile 
noastre — ca producția acestui 
metal să atingă un grad ridi
cat de puritate (minimum 99,95 
la sută) în stare să satisfacă 
integral necesarul industriei 
electrotehnice, mai ales la fa
bricarea redresorilor cu sele
niu.

Revenim la ceea ce prevede 
proiectul de Directive pentru 
diversificarea producției și pen
tru satisfacerea cerințelor din 
ce în ce mai mari ale celor
lalte ramuri industriale cu me
tale rare, extra-pure și aliaje 
speciale ale acesto'ra. semicon
ductori, materiale deficitare în 
prezent. în acest sens, vreau să 
precjzez că s-au încheiat cer
cetările și este în curs de ela
borare documentația tehnico-e- 
conomică pentru construirea 
unei secții de metale extra-pure 
în cadrul Uzinei „Neferal“ din 
București, care urmează să fie 
pusă în funcțiune în următorii 
cîțiva ani, profilul ei axîndu-se, 
la început, pe producția de 
germaniu, indiu și siliciu extra- 
pure ca și pe producția alia
jelor acestor metale. în docu
mentele pentru Congresul al 
X-lea este nominalizată sarcina 
trecerii la recuperarea vana
diului din bauxită.

Cercetările făcute de un co
lectiv al uzinei de alumină din 
Oradea au demonstrat posibi
litatea valorificării economice 
a vanadiului sub formă de pen- 
taoxid și urmează ca, pînă 
în 1971, gama produselor secto
rului să se lărgească cu acest 
nou produs, ceea ce va permite 
o diminuare însemnată a im
portului de catalizatori pe bază 
de vanadiu.

Reiese limpede, fie și din 
ceastă trecere în revistă, 
metalurgia neferoasă are
străbătut în viitorul cincinal 
un drum de foarte mare impor
tanță pentru economia națio
nală. Ne revine nouă, tuturor 
celor
ramură industrială, sarcina să 
mobilizăm toate forțele, toate 
resursele, astfel îneît progra
mul stabilit de partid să fie 
transformat, punct cu punct, în 
realitate.

„In ramura metalurgiei neferoase se va dez
volta în ritm susținut producția de aluminiu, 
care va ajunge în 1975 la 180—200 mii tone, 
folosindu-se în mai mare măsură resursele in
terne de materii prime. Va trebui să se urgen
teze intrarea în funcțiune a uzinei de prelu
crare, să se extindă gama de aliaje din alu
miniu, asigurîndu-se astfel valorificarea supe
rioară a metalului și realizarea exportului de 
aluminiu, în principal sub forma de produse 
prelucrate.

Pentru sporirea producției de cupru, plumb 
și zinc, se impune accelerarea deschiderii de 
noi mine, extinderea capacității unor mine 
existente, creșterea vitezei de înaintare în 
abataje și galerii, îmbunătățirea tehnologiilor 
de extracție, de preparare și prelucrare, organi
zarea pe scară mai largă a valorificării meta
lelor neferoase din deșeuri și din cenușile de 
pirită.

Prin prelucrarea complexă a minereurilor, 
se va dezvolta producția de seleniu și cadmiu 
și se va trece la recuperarea vanadiului din 
bauxită. In același timp, va începe producția 
de metale semiconductoare și exirapure nece
sare industriei electronice și electrotehnice, 
valorificînd cercetările efectuate în țară“.

(Din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român)

a- 
că 
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ce lucrăm în această sub-
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După cum se știe, cu toată 
apariția pe scară mare a înlo
cuitorilor și cu toată scăderea 
consumurilor specifice, cererea 
de metale neferoase și rare de
pășește nivelul producției pe 
plan mondial. Ca urmare a aces
tui deficit, însoțit de micșorarea 
rezervelor unor zăcăminte cu 
conținuturi bogate în metal, s-a 
impus atragerea în exploatare 
și a zăcămintelor cu conținuturi 
tot mai sărace, ca și valorifica
rea acelor deșeuri care în tre
cut nu prezentau interes prin 
co -ținutul lor metalic. Această 
situație este valabilă și în cazul 
țării noastre, care în decursul 
celor 25 de ani de la Eliberare 
a reușit prin activitatea titanică 
desfășurată în sectorul mineri
tului neferos și al metalurgiei 
metalelor neferoase ca produc
ția globală de minereuri și de 
metale neferoase să crească cu 
mult peste 10 ori față de cea 
realizată în 1938.

Datorită preocupărilor parti
dului și statului nostru de a 
mări în proporții mari produc
ția de metale neferoase se pro
filează ca imperios necesară 
lărgirea într-un ritm mai intens 
a bazei de materii prime, simul
tan cu intensificarea preocupă
rilor pentru valorificarea cît 
mai rațională și completă a di
feritelor resurse materiale și a 
unor produse mai sărace rezul
tate din prepararea lor, care, 
prin cantitățile în care vor fi 
produse și conținutul lor, pot 
constitui importante surse se
cundare de materii prime.

Dintre aceste surse secundare 
de materii prime cea mai im
portantă o constituie cenușile de 
pirită, rezultate din prăjirea 
piritelor în principal în uzinele 
de acid sulfuric, și de care aș 
dori să mă ocup în cele ce ur
mează. Producția de pirită va 
crește în cincinalul următor 
pînă la peste un milion de tone 
pe an — ca urmare a dezvoltă
rii sectorului minier de mine
reuri neferoase unde se obțin 
prin flotație piritele — din care 
vor rezulta după prăjire 700— 
800 mii tone cenuși cu un im
portant conținut de cupru, 
plumb, zinc, aur și argint, echi
valent conținutului metalic (ex
primat în cupru), cu cel al mul
tora din zăcămintele noastre de 
minereuri neferoase.

Trebuie spus că la ora actuală 
aceste cenuși nu sînt valorifi
cate decît într-o proporție cu 
totul neînsemnată, ceea ce con
duce la creșterea continuă a 
stocurilor de cenuși la fabricile 
de acid sulfuric, unde ocupă 
suprafețe importante și sînt su
puse unei degradări intensive, 
reprezentînd pierderi nerecu
perabile de zeci de milioane lei.

De ce se întîmplă așa și nu 
altfel ? este normal să ne între
băm. Cauza nevalorificării aces
tor cenuși de pirită rezidă în 
principal în complexitatea com
pozițiilor chimice, a conținutu
lui lor ridicat de arsen și a gra- 
nulației lor fine, care împiedică 
prelucrarea directă prin unul 
din puținele procedee industria
le folosite pe plan mondial pen
tru valorificarea cenușilor de 
pirită.

Pentru realizarea în timp 
util a acestei importante sarcini

este necesară intensificarea cer
cetărilor din țară pe baza unui 
program unitar de cercetare 
axat pe linia de tehnologie pro
prie, rezultată din conjugarea 
rațională a diferitelor soluții 
experimentate de institutele de 
cercetări ale ministerelor In
dustriei Chimice, Industriei Me
talurgice și Industriei Miniere.

O altă importantă sursă se
cundară de materii prime de 
metale neferoase -o reprezintă 
varietatea largă de zguri meta
lurgice obținute la uzinele de la 
Baia Mare și Copșa Mică. Cer
cetările efectuate în ultimii ani 
în cadrul unităților de cercetare 
ale Ministerului 
condus la 
permițînd 
ție a unor 
cabile ușor pentru extragerea 
cuprului. Sint în curs și vor fi 
continuate cercetările pentru o 
recuperare cît mai completă a 
acestor zguri, care implică efor
turi conjugate atît pe linia pre
parării mecanice a zgurilor cît 
și pe linia metodelor metalur
gice.

Importante resurse secundare 
de metale neferoase le pot con
stitui haldele de steril rezultate 
în cantități foarte mari la uzi
nele de flotație din țară. Men
ționăm în această privință ste
rilul rezultat de la flotarea mi
nereului de la Baia Sprie, a că
rui conținut în wolfram permi
te extragerea economică a aces
tui valoros metal, astfel îneît se 
va putea realiza în cincinalul 
următor o instalație de valori
ficare a acestor „deșeuri“. Ceea 
ce trebuie să ne mobilizeze și 
mai mult în direcția recuperării 
metalelor din sterilele instala
țiilor de flotație sau din alte de
șeuri ori produse sărace.

Se conturează astfel posibili
tățile deschise valorificării de
șeurilor concentratelor și mine
reurilor sărace prin metode de 
le.șiere biologică după cum au 
indicat cercetările efectuate 
Centrul de cercetări miniere de 
la Baia Mare cu ajutorul unei 
culturi de bacterii (Thiobaccilus 
feroxidans) recoltată din apele 
de mină din regiune, sau prin 
extragerea aurului din leșiile 
de cianură cu rășini sintetice 
schimbătoare de ioni, respectiv 
extragerea unor metale rare 
prin procedee combinate de 
preparare mecanică și hidro- 
metalurgică (wolframul etc.). îm
binarea în tehnologii mixte a 
diferitelor metode de preparare 
mecanică și de preparare hi- 
drometalurgică, — acestea din 
urmă cu o pondere din ce în ce 
mai pregnantă — constituie una 
din liniile cele mai eficace și 
mai noi de valorificare a unei 
game largi de minereuri.

Rezultă cred din cele de mai 
sus cît de variate și interesante 
sînt problemele și domeniile în 
care urmează a fi întreprinse 
sau intensificate cercetările vii
toare pentru valorificarea rațio
nală a bogățiilor noastre, acțiu
ne în care sînt așteptați, sînt 
chemați a-și da contribuția și 
tinerii absolvenți ai facultăți
lor de specialitate din învăță- 
mîntul superior și în special 
cei din ramura preparării și a 
metalurgiei neferoase.

Minelor au 
rezultate pozitive, 

obținerea prin flota- 
concentrate valorifi-

Una dintre cele mai tinere 
ramuri ale industriei româ
nești — industria aluminei 
și aluminiului a cunoscut 
o dezvoltare impunătoare. 
In imagine Uzina de alu

mină din Oradea

I

de

Dacă pînă în prezent metalur
gia neferoasă a cunoscut o dez
voltare extensivă al cărei prin
cipal scop a fost creșterea pro
ducției de metale se pune în 
momentul de față accentul, mai 
ales în anii viitorului cincinal, 
o dată cu creșterile substanțiale, 
pe avansarea calității în toate 
compartimentele care alcătuiesc 
subramura industriei metalurgice 
neferoase. Ca și în alte domenii, 
caracteristica dominantă a cinci
nalului, ale cărui linii directoare 
le dezbatem, o constituie faptul 
că realizările ce vor prinde viață 
trebuie să se bazeze cu priori
tate pe cercetarea proprie, pe 
folosirea inteligenței cadrelor 
noastre de specialiști. Avînd în 
vedere importanța unei asemenea 
directive, mi-aș permite să punc
tez cîteva elemente ce țin de 
sarcinile, de preocupările noastre, 
ale cadrelor din cercetare.

Valorificarea superioară a mate
riilor prime indigene, obiectiv 
major în anii cincinalului 1971—• 
1975, concretizat la amănunt in 
proiectul Directivelor este o 
problemă deosebit de importan
tă pentru economia noastră na
țională. Nu este prea departe vre
mea cînd metalurgii s-au mulțu
mit numai cu o valorificare a me
talelor principale, cupru, plumb, 
zinc, aluminiu, ca elemente mai 
răspîndite și ușor de valorificat. 
Dar concentratele noastre de me
tale neferoase — cum spun minerii 
produsului ce-1 prelucrează meta
lurgii — alături de plumb conțin 
în cantități mai mici numeroase 
alte metale nu atît de răspîndite 
în natură cum sînt : seleniu, telu- 
rul, germaniu, cadmiu, indiu, ta- 
liu, stibiu, bismut, galiu, vanadiu, 
elemente care au aplicații deose
bit de valoroase în cele mai va
riate domenii ale tehnicii contem
porane. Specialiștii institutului 
nostru au evaluat că valorificarea 
prafurilor volatile din metalurgia 
neferoasă, subprodus ce pînă mai 
ieri polua zonele limitrofe uzi
nelor de metale neferoase, alături 
de o recuperare suplimentară do
1 000—1 500 tone zinc, 1 500—■
2 000 tone plumb, asigură mă
rirea substanțială a producției de

stibiu, bismut, cadmiu, se. 
Asemenea cantități repie- 
10 000—15 U00 tone metal

indiu, 
leniu. 
zintă 
neferos echivalent.

Vorbind despre valorificarea 
superioară a materiilor prime in
digene, un mare capitol îl consti
tuie prelucrarea completă a ce
nușilor de pirită și piritelor în 
general care alături de sulf con
țin fier și alte metale neferoase : 
cupru, 
piritele 
pentru sulf, folosit la obținerea 
acidului sulfuric, ceea ce repre
zintă o valoare de 350 lei/tona

plumb, zinc. în prezent 
sînt valorificate numai
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în rîndul marilor 
aluminiu din lu-

ce țara noastră 
producători de 
me. Această prevedere de maxi
mă însemnătate aduce în prim 
plan probleme de importanță ca
pitală neutru industria aluminiu
lui : asigurarea cu materii prime 
și valorificarea aluminiului în pro
duse cu un conținut cit mai ridi
cat de muncă de înaltă tehnici
tate, ceea ce sporește considera
bil valoarea aluminiului.

Este cunoscut faptul că în pre
zent o bună parte din producția 
noastră de aluminiu se exportă 
sub formă de lingouri în condiții

ä
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crearea unei baze mate- 
pentru această nouă ramu- 
industriei noastre de pro- 

și semicon- 
de înaltă puritate.

știut, 
riale 
ră a 
ducere a metalelor 
ductoarelor 
importanța organizării producției 
acestor metale de foarte înaltă 
puritate nu rezidă atît în valoa
rea lor care uneori este superioa
ră prețiosului aur ci în faptul că 
întreaga electronică modernă, ci
bernetica cu multiplele aplicații 
se bazează pe proprietățile lor 
spectaculare. Realizarea acestui 
obiectiv cu propriile noastre forțe

spațiului în 
din cauză că 

modalitățile

Dr. ing. T. SEGĂRCEANU
director adjunct științific al Institutului pentru metalurgia metalelor neferoase și rare

rului, cuprului, plumbului, zin
cului și secundar a metalelor 
prețioase și rare, valoarea produ
selor va crește la peste 1 000 lei/ 
tona 
mod 
tului 
neferoase 
metalelor neferoase din zgurile 
metalurgiei neferoase. Prin 
zolvarea acestei probleme 
va asigura extracția aproape 
tală a metalelor produsului 
nier și se vor lichida haldele 
tuale, deoarece zgura secundară 
rezultată va fi valorificată ca ma
terial de construcție, iar fierul sub 
formă de fontă. Creșterea pro
ducției de aluminiu la 200 000 
tone/an. așa cum se arată în pro
iectul de Directive ale celui de-al 
X-lea Congres al partidului adu-

de pirită. Ne preocupăm în 
deosebit, în cadrul Institu- 
pentru metalurgia metalelor 

și rare, de obținerea

re-
se 

to- 
mi- 
ac-

mercializarea aluminiului sub 
formă de aliaje și prefabricate 
mărește valoarea sa de peste 
două ori. Așa trebuie privită im
portanța prevederilor din proiec
tul de Directive ale celui de-al 
X-lea Congres care stipulează în 
mod deosebit acest lucru. Lucră
torii institutului nostru, în cerce
tările ce le efectuează, acordă o 
deosebită atenție problemelor de 
valorificare superioară a aluminiu
lui sub formă de aliaje și prefa
bricate, se străduiesc să găseas
că o soluționare corespunzătoare 
intereselor economiei naționale.

Creșterea producției electronice 
de 2,2—2,4 ori față de nivelul 
anului 1970, realizarea unor dis
pozitive și aparate electronice și 
mijloace de automatizare pe ba
ză de siliciu impune, lucru bine

de concepție din țară, presupu- 
nînd, totodată, o foarte mare răs
pundere pe care cercetătorii o 
privesc cu toată seriozitatea. Deși 
tînăr — numără mai puțin de trei 
ani de existență -— institutul no
stru a cunoscut o dezvoltare sus
ținută, bucurîndu-se de sprijin în 
formarea bazei sale materiale ne
cesare. Măsurile recente luate de 
conducerea de partid și de stat pe 
linia folosirii largi a fondului de 
tehnică pentru cercetarea științi
fică este un nou îndemn pentru 
îmbunătățirea radicală a bazei 
tehnico-materiale, a cercetării ști
ințifice. Mi se pare necesar însă 
ca acest cadru, legal constituit, să 
fie scutit de limitele în care ac
ționează astăzi cînd se poate rea
liza achiziționarea utilajului dar 
nu se permite în schimb monta-

jul și amenajarea 
care se montează 
nu sînt perfectate 
de lucru financiare cu construc
torul. Am să încerc să fiu mai 
concret. Prin caracterul lor, inves
tițiile specifice bazei tehnico- 
materiale a cercetării sînt în ge
nere obiective, care, deși au un 
înalt nivel tehnic, reprezintă to
tuși o valoare financiară relativ 
mică. Din această cauză or
ganizațiile constructoare evită 
angajarea unor astfel de lucrări 
sub pretextul nerealizării planu
lui de investiție pentru cerceta
rea științifică. Propun ca la nive
lul municipiului București sau 
chiar pe întreaga țară să se în
ființeze o organizație construc
toare specializată 
muncă specifice 
cercetării științifice, 
organizarea unei

cu norme de 
obiectivelor 
precum și 

întreprinderi 
specializate la nivelul ministere
lor pentru confecționarea de uti
laje și aparate necesare cercetă
rii științifice.

Intrucît pe linia eficienței a- 
vem obligații egale și noi, cei din 
cercetare, solicităm să se ia în 
studiu cu deosebită operativitate 
problema aprovizionării materiale 
a institutelor de cercetare. Lucru 
știut, ele utilizează o gamă va
riată de substanțe în cantități de 
ordinul zecilor sau sutelor de gra
me. Multe din substanțe vin cel 
mai adesea din import, necesarul 
fiind dificil de planificat în gene
ral, neputînd fi încadrat în limi
te diferite. Aceasta conduce la 
procurarea de cantități uneori 
prea mari și în sortimente chiar 
în afara preocupărilor, ceea ce 
conduce la risipa de fonduri va
lutare și formarea de stocuri su- 
pranormative foarte mari.

Organizarea unui depozit cen
tral de reactivi, materiale, sub
stanțe și chiar piese de schimb 
care să deservească cercetarea ști
ințifică cu un disponibil de fon
duri valutare lichide, ar îmbună
tăți, după părerea noastră, radical 
actualul sistem de aprovizionare, 
reducînd, în același timp, cel pu
țin de două ori cheltuielile valu
tare destinate acestui scop.

Proiectul Directivelor Congre
sului al X-lea trasează sarcina 
începerii producției de metale 
semiconductoare și extrapure 
necesare industriei electronice 
și electrotehnice, menționîndu-se 
necesitatea valorificării cercetă
rilor efectuate în țară. Dată fiind 
prețiozitatea domeniului, dificul
tatea rezolvării sale, mi se pare 
o sarcină de onoare pentru cei 
ce lucrează în acest domeniu, 
pentru cercetători, să investeas
că priceperea și capacitatea lor 
în înfăptuirea acestui deziderat. 
Și pentru că succesul activității 
de cercetare trebuie asigurat cu 
multă operativitate, mi-aș per
mite în cîteva rînduri să mă 
refer la unele lucruri care după 
opinia mea se cer luate în con
siderație.

în momentul de față, pentru 
rezolvarea diferitelor aspecte le
gate de problema semiconduc
lorilor sînt însărcinate, simul
tan mai multe instituții sau în
treprinderi, subordonate la dife
rite foruri centrale : Academiei, 
Ministerului Industriei Chimice, 
M.I.C.M., Institutului de fizică 
atomică. Ministerului Invățâmîn- 
tului. Ministerului Energiei E- 
lectricc. Numărului și așa 
mare al acestora li se adau
gă instituțiile angajate în con
fecționarea de aparatură, ceea 
ce dă o imagine cît de cit exac
tă în ce privește dispersarea for
țelor de cercetare orientate că
tre același scop. Desigur că cen
tralizarea tuturor specialiștilor 
care se ocupă de semiconductor! 
într-un institut n-ar fi posibilă 
din numeroase motive cu toate 
că astfel s-ar avea posibilita
tea înțelegerii tuturor aspecte
lor care se ridică într-un mod 
operativ și, bineînțeles, mult 
mai eficient.

Dar cu atît mai mult se pune, 
după părerea mea, problema, în 
aceste condiții de organizare, să 
se creeze posibilitatea informă
rii reciproce șl a confruntării 
între specialiștii din diferitele 
locuri de muncă, în scopul coor
donării eforturilor, al eliminării 
paralelismelor și mai ales a con
sultării privind posibilitățile de 
realizare a obiectivelor ce ni le 
propunem. Mă gîndesc, așa cum 
se poate bănui ușor, la întîlniri 
periodice, organizate cu toți cei 
ce sînt angajați în acest efort.

Un astfel de for ar trebui să 
creeze ambianța în care perso
nalul angrenat în producția de 
materii prime, de exemplu, să-și 
poată susține punctul de vedere 
privind cercetările pe care le-a 
întreprins, pe cele care le vor 
întreprinde, rezultatele obținute. 
Cercetătorii în dispozitive semi
conductoare pot prezenta nece
sitățile de materii prime, direc
țiile de dezvoltare ale activită
ților, necesitățile de utilaje. Ce
lelalte sectoare care au lucrări 
sau se ocupă cu confecționarea 
de utilaje ce deservesc ramurile 
respective sau beneficiarii să-și 
exprime punctul lor de vedere.

O astfel de coordonare este 
posibilă, după părerea noastră, 
în cadrul unei conferințe națio
nale pentru semiconductori, or
ganizată periodic, convocînd ală
turi forțele cele mai reprezenta
tive din cercetare pe domeniul 
respectiv.

Ar fi astfel posibilă informa
re^ periodică a tuturor celor in
teresați asupra posibilităților da 
realizare a lucrărilor prezen
tate aici, urmînd să devină de
pozitarul documentelor științi
fice.

Mai avem încă ceva de adău
gat. In tehnologia semiconduc- 
torilor se cer cunoștințe din 
multe domenii. Este locul de 
confluență al chimistului, fizi
cianului, electronistului, me- 
talurgului. Evident, fiecare cu 
atribuții bine determinate, ne- 
putînd unul și același om să stă- 
pînească întregul domeniu de 
referință. La formarea specialiș
tilor ce vor lucra în tehnologia 
semiconductorilor eu cred că ar 
trebui să se pună totuși accent 
pe inginerul cît mai complet 
specializat într-o ramură, dar 
capabil să înțeleagă și să facă 
legătura între sectoarele vecine. 
Este în slujba, în interesul acti
vității sale de mai tîrziu.

Pagină realizată

de N. UDROIU
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FIECARE AUDE NUMAI CEEA
CE ÎNȚELEGE

PUBLIC ACTIV

Relația creație — interpret — 
public, problema atragerii și for
mării unui public „activ“ al să
lilor de concert au devenit as
tăzi probleme de prim ordin ale 
vieții artistice și cred că ele vor 
putea fi rezolvate numai prin 
mijloacele unei sociologii știin
țifice muzicale adinei și multi
laterale.

Fenomenul creator a atins 
astăzi, pe scară mondială, prin
cipii, factori de realizare care 
pun pe gînduri nu numai marele 
public, nu numai pe auditorii 
experimentați dar chiar pe spe 
cialiștii cu multă rutină. Consi- 
derînd ca nelimitat perimetrul 
căutărilor artistice, ca necesar 
și legitim contactul activ al mu
zicii cu disciplinele abstract ma
tematice și concret tehnice și 
cu alte valori extraartistice, 
credem că, ține de însăși esența 
acestei arte virtutea de a fi în
țeleasă, desigur prin efort, și 
iubită prin frumusețile pe care 
le comunică. O analiză sociolo
gică — care se impune de îndată 
în cimpul vieții noastre artistice 
— va trebui să combată teoria 
avantajului pe care muzica zile
lor noastre l-ar avea în contact 
cu un public neexperimentat și 
astfel fără prejudecăți ; în fond 
aceasta nu este decît tot o pre
judecată căci lipsa de cultură nu 
face decît să adoarmă sensibili
tatea și spiritul de discernămînt. 
Credem, din contră, că rămîne 
etern valabil adevărul exprimat 
de Goethe, anume că „flecare 
aude numai ceea ce înțelege“,

ceea ce vrea să însemne că a- 
fectivul este legat structural de 
logic și că ainîndouă depind de 
instrucția și de experiența de 
auditor. Aceasta vrea să mai 
însemne că 
complicatului 
hofiziologic 
ne izvorăște calitatea 
obligația artei de a fi un mijloc 
de comunicare cu oamenii, o ca
tegorie spirituală logică și sensi
bilă, o taină de frumusețe și 
măiestrie car- se dezvăluie as
cultătorului de fiecare dată în 
mii de nuanțe și sensuri. Un dia
log se stabilește atunci între 
muzician și iubitorul de muzică, 
comunicarea lor piesupunînd e- 
forturi comune de ordin afectiv 
și intelectual și desfă'șurîndu-se 
întotdeauna Intr-un cadru social 
și cu o finalitate socială.

Sînt aici atîtea chestiuni care 
se cer investigate, atîtea conclu
zii care așteaptă să fie formulate, 
atîtea probleme care trebuie să- 
și găsească soluție într-o vastă 
analiză sociologică spre care tre
buie să se îndrepte în prezent 
unii dintre sociologii și muzico
logii noștri.

Excepționalul dinamism ai vie
ții muzicale românești, relațiile 

care le implică formarea 
public nou, marea răspun- 

i a actului artistic în socie- 
noastră socialistă, poate 
din acest punct de vedere.

să mai 
din adîncurile 
mecanism psi- 

al ființei uma- 
dar și

pe i 
unui 
dere 
tatea
crea,
noi dimensiuni științei sociolo
gice cu aplicații la fenomenul 
muzical.

DORU POPOVICI

Publicul are intot
deauna dreptate

Toscanini spunea că, în cele 
din urmă, „publicul are întot
deauna dreptate“. Niciodată nu 
am putut să concep o muzică 
fără să mă gîndesc și la reacția 
publicului.

Indiscutabil, în cele din urmă, 
numai publicul consacră sau 
distruge o lucrare. Există lu
crări despre care se scriu to
muri de muzicologie dar care 
zac prin sertare, pe cînd există 
lucrări ce satisfac de îndată ce
rințele publicului și atunci „pă
șesc“ în sala de concert odată 
cu uscarea cernelii. Din expe
riența mea din ultimii ani vă 
voi cita următoarea întîmplare : 
Filarmonica din Budapesta a 
prezentat acum cîteva luni la

Ateneul Român o lucrare a mea 
ce punea, oarecum, probleme 
mai dificile de limbaj ; publicul 
a fost mai mult decît rezervat. 
Diverse formații au interpretat 
în ultimul timp o serie de lu
crări de largă audiență : suita 
„Codex Caioni“, Simfonia a 
IlI-a, opera „Prometeu“ pe care 
publicul le-a primit cu deose
bită căldură.

Cred că intr-un veac ca al 
nostru — compozitorul trebuie 
să se gîndească tot timpul la 
publicul său, transformîndu-se, 
bineînțeles, totodată, într-un e- 
ducator al său.

Nu pledez pentru o minimă 
rezistență. Trebuie însă să re
cunoaștem că unele lucrări scri-

se cu un limbaj foarte evoluat 
nu reușesc să se impună, în 
timp ce altele scrise cu aceleași 
procedee electrizează sala. Pe 
de altă parte se poate întîmplă 
ca lucrări vehiculînd un limbaj 
tradițional să plictisească pu
blicul în timp ce altele scrise cu 
aceleași mijloace îl fac să vi
breze cu o nestăvilită bucurie a 
spiritului. Nu vorbim oare prea 
mult despre mijloace *și prea 
puțin despre rezultatele gene
rale ale operei de artă ? Este 
neîndoielnic că în ultimă ana
liză mesajul operei de artă de 
cide atitudinea publicului.

Solicităm mereu un public ac
tiv. Dar să nu cerem acestui 
public să fie numaldeclt de a-

cord cu tot ceea ce scriem, sub 
pretextul unor „noi cercetări pe 
tărîmul noului“.

Multe dintre experimentele 
muzicale pot fi interesante, dar 
ele nu pot interesa publicul 
larg. E bine, tocmai de aceea, 
ca în sala de concerte să pro
gramăm lucrări care depășesc 
faza de experiment și au căpă
tat contururile unei opere de 
artă. George Călinescu spunea 
că nu esteticienii valorifică un 
creator ci popoarele îi poartă 
pe umerii lor veacuri. Enescu 
a murit dar el își continuă via
ța odată cu eternitatea poporu
lui român deoarece el a creat 
o muzică în care publicul vede 
permanent viața și năzuințele 
poporului român.

EMANUEL ELENESCU

orice bariere intre receptivitate
și creație

Dacă din diverse cauze publi
cul a fost aproape întotdeauna 
în urma „căutărilor muzicale 
contemporane“ epoca noastră 
tinde, mai ales în condițiile de 
la noi, să desființeze granițele 
care separă receptivitatea de 
creație. Aceasta pentru că nive
lul cultural este o chestiune de 
interes larg, care beneficiază de 
un tratament corespunzător.

Receptivitatea publicului se 
formează nu de-a lungul anilor 
ci a deceniilor. Pe vremea lui 
Beethoven era mai iubit Mozart, 
pe vremea lui Wagner era cîn- 
tat Beethoven, pe vremea lui 
Richard Strauss — Wagner, pe 
vremea lui Hindemith — Ri
chard Strauss ș.a.m.d.

In urmă cu peste trei decenii, 
cînd mi-am început activitatea 
dirijorală, erai socotit un teme-

rar dacă-1 programai pa Ri
chard Strauss sau chiar pe 
Brahms. Iubitorii de artă II pre
ferau doar pe Beethoven. Peste 
douăzeci de ani însă, publicul 
cerea în locul lui Hindemith pe 
Richard Strauss l

Am certitudinea că compozi
torii cu real talent își vor croi 
vaduri largi spre inima publi
cului. Există, însă, cred, la ora 
actuală, și o > cale de a grăbi — 
să zic așa — receptivitatea pu
blicului : organizarea pe baza 
unor riguroase criterii pedago
gice a unor concerte-lecții 
speciale de muzică contempora
nă care să-și propună populari
zarea, explicarea celor mai re
prezentative opusuri ale muzicii 
actuale, în primul rînd națio
nale.

MIHAI MOLDOVAN

Educația muzicală
școlară

Relația creator — public (pro
blemă esențială atunci cînd dis
cutăm receptivitatea ascultăto
rilor, „activismul“ lor) mi se 
pare a fi una dintre relațiile

esențiale ale istoriei muzicii. Nu 
cred că întreaga istorie a mu
zicii a consemnat numele unui 
creator care să nu fi fost inte
resat de problema rezonanțelor

operei sale în gîndurile publicu
lui. Chiar cei mai fervenți cău
tători de noi limbaje muzicale 
nu urmăresc în cele din urmă, 
decît comunicarea. Indiscutabil, 
este falsă și ipocrită orice ati
tudine care vrea să nege nevoia 
de comunicare cu publicul.

Am încercat să ating în ulti
mii ani, în unele dintre piesele 
mele simfonice (mă gîndesc la 
„Vitralii“ sau „Texturi“) zone 
mai dificile unei înțelegeri ime
diate a mesajului muzical Am 
urmărit însă tot timpul un pu
blic atent, receptiv, înțelegător. 
M-am lovit însă uneori, de ce 
să nu spun, și de un public ce 
urmărea în sala de concert doar 
divertismentul.

Muzica contemporană, ca și 
oricare alt fenomen simfonic 
sau estetic, presupune, alături 
de cunoștințe, pasiunea pentru 
cunoaștere, dorința lărgirii ori
zontului, rîvna meditației. Cred 
că sala de concert ca șl sala de 
teatru sau de cinematograf nu 
poate fi la ora actuală doar o 
„sală de divertisment“, de fa
cila satisfacții estetice. Sînt su
ficiente sălile de spectacole do 
reviste șl de muzică ușoară, care 
pot dărui publicului divertis
mentul dorit în proporția nece
sară. Sala de concert trebuie să 
devină, poate mai mult decît în 
oricare dintre secolele tre
cute, un templu al artei, menit 
să aducă reculegere, contactul 
adine cu valorile artei naționala 
și universale. Pasiunea singură 
pentru artă nu este suficientă.

Sarcina unei bune pregătiri 
revine, în primul rînd, școlii.

După opinia mea, nivelul edu
cației muzicale școlare este la 
ora actuală cu totul nesatisfă
cător, în afara cerințelor for- £ 
mării unul public activ al săli
lor de concerte. O sumă de cu
noștințe disparate de „gramati
că“ muzicală nu poate înlocui 
bazele unei culturi muzicale (în
temeiată în special pe înțelege
rea fenomenului muzical pe 
plan istoric) pe care trebuie să 
le obțină în mod obligatoriu un 
tînăr în școala de cultură gene
rală.

A discuta despre un public 
receptiv, activ în sala de con
cert, înseamnă a presupune și 
o discuție largă despre proble
mele educației muzicale școlare.

—. a doua antologie de versuri
® fi a Cenaclului elevilor din 

" liceele Capitalei — „Săge
tătorul“ — 1968 —, difuzată re- 

A cent în școli, merită cu priso
sință aplauzele noastre.

Un bilanț fructuos, care ne 
• îmbie spre unele priveliști poe

tice de o neașteptată prospeți
me. E o desfătare să constați că 

• atîția reprezentanți ai celei mai 
tinere generații de poeți — 
schimbul de mîine al creatorilor 

_ tonsacrați de astăzi — nu mai 
sint doar niște începători, și că 
în ghiozdanele lor aduc, neli
niștiți, neastîmpărați, alte și alte 
virtualități poetice de mari pro- 

w misiuni.
Antologia ne înlesnește, de a- 

• semenea, o cunoaștere a „uni
versului problematic“ și a mo
dului cum noua generație „se 

• deprinde a trăi și cînta eposul 
contemporan“. Orientarea vizi
bilă spre modalitățile de expre
sie poetică foarte noi este fi- 

@ rească epocii noastre și nici 
n-ar fi fost posibil ca tocmai 
elevilor să le rămînă străine, 

A indiferente, experiențele litera- 
™ re ispititor de noi și felurite, 

care-l solicită pe începătorul în- 
• tr-ale versului, dinspre atîtea- 

reviste literare, cenacluri, 
cercuri, emisiuni radio și tele- 

_ vjziune, din operele atîtor crea- 
9 t°ri contemporani.

Dar nu ni se mai par firești 
jena, stîngăcia, lipsa de corn-

©
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NOASTRE 1NTR-UNUL DIN
NUMERELE VIITOARE) ®

pundere, și o stîngace impru
dență, Ni s-ar putea răspunde 
simplu, fără putință de repli
că : aceștia sînt elevii pe care 
ni-i trimiteți voi și acestea sînt 
preocupările pe care le aduc ; 
cercetarea sumarului arată că 
antologia cuprinde un număr de 
autori din douăzeci și cinci de 
licee din Capitală, deci forțe a- 
dunate din mai toate cenaclu
rile literare care activează în 
prezent în școlile noastre mari.

In ceea ce ne privește, dacă 
alături de Ioana Crăciunescu, 
Cătălina Braia, Sofia Georgescu, 
prezențe notabile în antologie, 
— ale căror versuri nu fac întru 
nimic excepție de la nota gene
rală identificată mai sus —, s-ar 
mai fi adăugat cîteva selecțiuni 
din Doru Mielcescu — condei de 
prestigiu al revistei „Mugurul“, 
și mai ales din Vladimir Simon, 
căruia exact în aceeași vreme 
„Viața Românească“ îi publica 
două poezii deosebit de izbutite 
(nici n-ar mai fi trebuit să sub
liniem aceasta), dar de aceeași 
tonalitate, ar fi cuprins tot ce 
am fi putut da mai reprezenta
tiv, și pentru cenaclul literar al 
liceului și, bineînțeles, pentru 
creația poetică publicată, în ul
tima vreme, de revista noastră 
„Mugurul“, dar impresia gene
rală, formulată mai sus, ar fi 
rămas exact aceeași. De fapt, 
cum este la noi, cam așa este 
peste tot.

Poezia este, știm bine aceas
ta, autoexprimare, un mod spe
cific, unic și fascinant, de a in
vestiga in adîncurile, altfel greu 
sondabile, ale vieții și ființei 
umane. Dar nu am dreptul eu. 
omul obișnuit, să aștept de la 
poeții zilelor noastre, să le cer 
chiar, ca exprimîndu-se să mă 
exprime, să mă ajute și pe mine 
să mă înțeleg mai bine ? Ca 
exprimînd suave sau impetuoase 
elanuri interioare, surdele ten
siunii spirituale ale epocii mele, 
vibrînd în fața superbului, ero
ism obștesc, să vibrez eu în
sumi în versurile lor, și în do
goarea acestora, să descifrez cu 
ușurință semnificația umană a 
tot ce' se petrece în jurul meu ?

Imaginile, metaforele, viziuni
le lor îndrăznețe și mereu alte
le, altfel, sînt grațioase exerci
ții ale desfătării personale, sau 
explozii de lumină generoasă 
pentru inima și înțelegerea 
mea ?

Cum, menirea cea mai înaltă 
a poetului este aceea de a-mi 
aduce aminte în fiecare seară 
că se apropie scadența teribilă ■ 
și absurdă a morții ? Sau, dim
potrivă, aceea, tonică, reconfor
tantă. de a mă conecta cu pu
tere irezistibilă la vuetul faptei 
zilnice

A jongla cu cuvintele — nu 
este un act gratuit ? A servi 
omul, nu este aceasta poezia cea 
mare și adevărată ?

CÎTEVA ÎNTREBĂRI
PENTRU POEJII

REVISTELOR ȘCOLARE
bustie și vibrație cu care sînt 
atacate motivele poeziei patrio
tice. Procedînd strict școlăreș
te, — de multe ori, sincer vor
bind, este și foarte greu să ie
șim, noi dascălii, dintr-o anume 
rutină profesională —, ~ 1
ta să dăm... nota zece 
time din înțreaga 
„Săgetătorul“, dar ne 
încurcați, ce notă ar 
dăm liricii patriotice,

n-am ezi- 
liricii in- 
antologie 
întrebăm, 
trebui să 

r____ , căci este
' și aceasta o* modalitate poetică 

așa cum o demonstrează opera 
unor eminenți reprezentanți ai 
scrisului românesc.

Cîte dintre cele aproape o sută 
de poezii ale antologiei ar putea 
fi reținute, să zicem, pentru e- 
misiunile de la radio și televi
ziune „Țării, inima și versul“, 
„Partidului, slavă“, „Poeții noș
tri cîntă pacea“ etc., etc., emi
siuni în care întîlnim, de fiecare 
dată, contribuția tonică, patetică 
a celor mai diferite generații de 
poeți și a celor mai diverse mo
dalități de exprimare poetică a- 
dunate (culmea) din aceleași 
cercuri, 
pere etc., 
ne refeream mai sus ?

Este, într-adevăr, greu de su
portat gîndul că, din această 
simfonie a „inimii românești“, 
ar putea lipsi tocmai glasul cel 
mai cristalin, generația cea mai 
proaspătă, cea mai în stare și, 
de ce nu I, cea mai datoare să 
vibreze în fața marilor eforturi 
și realizări contemporane ale 
poporului său.

A imputa conducerii „Cena
clului elevilor din liceele Capi
talei“ lipsa acestor preocupări, 
ar fi și o fugă neonestă de răs-

publicații, cenacluri o- 
ale climatului la care

O IMAGINE A PIETĂȚII

FATI DE CULTURĂ
în clipa de fafă Eminescu nu 

e decît cel mai mare poet al 
României. Avem temeiuri să cre
dem că el poate fi transformat 
în Pedagog al ei dacă se pun 
la dispoziția oricui, și mai ales 
a tineretului, caietele cuprinse în 
cele 44 manuscrise de la biblio
teca Academiei Române.

In haosul vieții sale exterioa
re, Eminescu a păstrat cu sfin
țenie doar două lăzi : cea cu 
manuscrisele proprii și cea cu 
rrianuscrise vecni românești. Din 
ultima au scos comori mai toți 
istoricii culturii noastre, începmd 
cu Gaster; din prima, toți cei 
care au mai putut spune ceva 
despre poet după Maiorescu, de 
la Nerva Hodoș și Ion Scuriu, 
pînă la Călinescu și Perpessicius. 
Despre caietele acestea, depuse 
de Maiorescu la Academie în 
1902, după ce le păstrase la el 
din ceasul nebuniei lui Emines
cu, s-a spus :

„Comoara de manuscrise în
gălbenite..." (Ion Scurtu).

„Nici un rînd din Eminescu nu 
trebuie să rămînă nepublicat" 
(N. lorga).

„Nu e nimic de   —■■ 
să fie reproduse în întregime". 
(G. Călinescu).

Au fost de ajuns 90 de poe
zii din prima ediție a volumului 
eminescian spre a ne da Poezia; 
cîteva mii de file din manuscri
sele sale pot da 
culturii. Nu doar 
tici si visători, ci 
ditori, oameni de 
științe, ppi naște

făcut decît

poate fi o dezamăgire. în între
gul lor, însă, cele peste 7 000 de 
file ale manuscriselor dau 
o imagine a pietății față de 
cultură pe care nu știm cîte alte 
națiuni o pot produce. Totul îl 
interesează pe Eminescu : nu 
doar creația literară ci și litera
turile lumii ; filozofia, ca și as
tronomia, matematicile, fizica 
și chimia ; istoria ca și econo
mia ; limbile clasice și cele mo
derne, cuvîntul străin și cuvîn- 
tul românesc. Cînd el nu domi
nă un subiect și nu poate spune 
lucruri esențiale asuprâ-i — cum 
se întîmplă să spună, după re- 
cunoșterea specialiștilor, în filo
zofie, istorie, critică literară și 
lingvistică — el se supune și în
vață, ca un școlar ; copiază o 
gramatică slavonă sau un tratat 
de fizică, scrie cuvinte grecești, 
desenează litere arabe, face e- 
xerciții de matematici, înfruntă 
cu ingenuitate și rîvnă întreg 
universul culturii.

în același timp, în molozul 
creației sau muncii lui de asimi
lare, apar gînduri tulburătoare 
și profetice : „O idee se naște 
într-o țară bătrînâ... interesează 
o zi și trece. Aceeași idee intră 
în sufletul unui popor tînăr și 
face o revoluție", (ms. 2 276) ; 
,Oamenii învățați dar fără ta- 

” sci-

acum școala 
poeți roman- 
învățați, gîn- 
știință, con- 
și ciește sub 

exemplul de pasiune pentru 
cultură al lui Eminescu.

La o anchetă s-ar vedea că 
nu sînt zece oameni de. cultură 
în viață care să fi răsfoit în în
tregime caietele lui Eminescu. 
Profesori și critici de seamă, ca
re au scris lucruri remarcabile 
despre poet, n-au avut prilejul 
să le cerceteze, iar alții au con
sultat numai cîteva manuscrise, 
cele care îi interesau direct.

Dar ce este extraordinar Tn 
caietele lui Eminescu e întregul 
lor. Fiecare caiet luat în parte

„Oamenii învățați dar fără 
lent propriu, adică purtătorii 
inței mocirle, mi-i închipuiesc ca 
o sală întunecată cu o ușă de 
intrare și una de ieșire. Ideile 
streine intră printr-o ușă, trec 
prin întunericul sălii și ies pe 
cealaltă, indiferente, singure și 
reci... Capul unui om de talent 
e ca o sală iluminată, cu pe
reți și oglinzi. »De afară vin ide
ile îrstr-adevăr reci și indiferen
te. Dar ce societate, ce petrecere 
găsesc !" (ms. 2 289) ; „Marea 
s’ar face valuri și n’ar avea ab
solut nici o mișcare, ci apa sa 
ar putrezi și s’ar băhui dacă 
temneratura ei ar fi pretutindeni 
egală ; omenirea ar putrezi în 
corupție, speculă și pornocrație, 
dacă n’ar exista între popoare 
deosebiri de cultură și mai ales 
deosebiri de viață" (ms. 2 261).

Dar nu de genialitate e vor
ba în aceste caiete, ci de Sub
solul ei, mai instructiv decît ge
niul, care te încremenește și pa
ralizează. Caietele arată oricui 
care e răspunderea și umilința 
omului de cultură, fie că este 
ori nu geniu. Dincolo de învred- 
nicirea lui Eminescu, e vorba în 
caiete de vrednicia lui Emines
cu, neștiută încă de intelectualul 
român, care-l admiră atît de 
mult. Și dincolo de pesimismul 
lui Eminescu apare aci sănăta
tea lui fără seamăn, splendida 
replică, în anii mai tîrzii, a „hai
manalei sănătoase", de care 
vorbea Călinescu pentru anii 
copilăriei.

Cu sensul acesta de rătăcitor 
disciplinat prin toate lumile cul
turii, Eminescu devine o Univer
sitate. Tinerețea sa învățată, e- 
xemplar deschisă către tot ce e 
adevăr, lumină și meșteșug căr
turăresc, trebuie pusă în fața 
tineretului de astăzi și mîine. 
In clipa de față nu mai au ac
ces la manuscrisele eminesciene 
decît cîțiva cărturari. Dar nu se 
poate refuza cunoașterea aces
tor documente cărturarilor 
noștri, care 
de aflat, de 
de descifrat I 
tului. Și nu 
fuza tînărului 
de la Năsăud 
țării întîlnirea 
mai autentică 
cultură pe care a întreprins-o 
vreodată spiritul românesc.

Statuile, comemorările, cărțile 
bune despre el, chiar operele 
sale complete (deocamdată a- 
junse abia la jumătate, din cele 
15 volume proiectate) trebuie 
să se adauge valorii lui Emi
nescu însuși. E un miracol câ-l 
avem, păstrat întreg cu chipul 
lui interior, în 44 de manuscri
se. Va fi un alt miracol cînd II 
vom reda vieții, cu o clipă îna
inte de a se stinge a doua 
oară, în cele peste 7 000 de file 
ce putrezesc.

cărturarilor 
mai au atîtea 
precizat și chiar 

în hîriile poe- 
se poate re- 
de la Botoșani, 

și din capitalele 
aceasta cu cea 

i experiență de

CONSTANTIN NOICA

Olăritul — artă străveche a meleagurilor noastre — își perpetuează în ani frumusețea

„VICEVERSA“
d e ȘTE FAN HARALAMB

LA „TLATRUL
Haralamb a avut fen
de a condiționa intriga

Ștefan 
cita idee 
piesei sale de existența unei... 
„fabrici de cotituri“. O fabrică în 
care se produc tot felul de apa
rate de cotit pentru uz personal 
sau colectiv — aparate de cotit 
la dreapta, la stingă ba chiar și 
înapoi. Ușor de înțeles ce incisiv 
argument satiric poate fi o ase
menea idee / Parabola vizează, 
evident, oportunismul, la toate 
scările lui de manifestare, în toa
te sectoarele lui de acțiune. Por
nind de la această premisă — 
cum am mai spus, bine inspirată 
— fabula piesei putea fi explo
zivă ; ea este doar interesantă, 
în limitele unei capacități de in
venție moderate și destul de tra
diționale. Parcă pentru a demon
stra uilitatea fabricii pe care o 
conduce, Viorel Suciu, eroul prin
cipal, se autointitulează șeful u-

I I NORD“ DIN SAIL MAKE
nei comisii de control și își obli
gă complicii de matrapazlîcuri 
să-l denunțe, să se denunțe. Din 
acest moment începe un joc du
blu ; personajele trec cu repe
ziciune din postura de acuzați în 
cea de acuzatori, Viorel Suciu 
însuși este cînd intransigentul 
anchetator, cînd directorul excroc 
(și sentimental), toți fac cu ui
mitoare ușurință cotituri radicale, 
de la adevăr la minciună, de la 
slugărnicie la insolență, de la 
teamă la îngîmfare. Este un ade
vărat carusel al poltroneriei, 
monstruos pînă la absurd, care-i 
angrenează — fără excepție — 
pe toți eroii piesei.

Cu toate acestea, spuneam mai 
înainte că fabula piesei se exer
cită în limitele unei capacități de 
invenție moderate și destul de 
tradiționale, și iată de ce. In a- 
cest joc dublu, prin care perso-

najele își ridică singure măștile, 
faptele care ies la lumină sînt a- 
celeași pe care le întîlnim în 
toată literatura (sau subliteratura) 
noastră satirică, de la volumele 
sau textele dramatice cu pretenții, 
pînă la „Urzica“: directorul tră
iește cu secretara, funcționarii (in 
cap cu Suciu) fură ca-n codru, 
după principiul „o mină spală pt 
alta“, nevasta lui Suciu știe că 
este înșelată dar acceptă, pentru 
că oricum funcția de director în
seamnă și un anume nivel mate
rial (mai ales în acest caz) ș.a.m.d. 
Nu sînt acele relevații zguduitoa
re, explozive, la care ne-am fi 
așteptat, judecind după bunul 
demaraj al piesei. Poate că nic’ 
nu se putea altfel, sau poate că 
în viitoarea lui piesă Ștefan Ha
ralamb va face și acest lucru. 
Dar asta — ca să parafrazăm — 
este o replică din altă piesă.

Prof. CONSTANTIN 
MARINESCU

Liceul „Mihai Viteazul" 
București

Ce se întîmplă ? Poezia social- 
patriotică nu mai este „poezie 
adevărată“ ? Adevărata poezie 
întoarce spatele, sau privește 
condescendent spre realitatea 
inedită ?

întrebările iscate în jurul a- 
cestei chestiuni, noi le adresăm, 
în primul rînd, elevilor noștri 
talentați, poeților cenaclului 
nostru literar și ai revistelor 
școlare.

Alecsandri, Eminescu, Coșbuc, 
Goga, Blaga, Arghezi, Beniuc 
nu mai pot spune nimic genera
țiilor noi de poeți ? Pentru că 
unele năsucuri ultrarafinate _ ale 
unui anumit juvenilism critico- 
eseistic, alintat ți pus pe boro
boațe, au strîmbat cu inaccesi
bilă superioritate — „ce mai pu
tem găsi, noi, azi, în Bolintinea- 
nu, Alecsandri, Vlahuță sau 
într-un versificator oarecare ca 
Topîrceanu ?“ etc., etc., poeții 
noștri școlari i-au și eliminat 
pe toți cei vechi din laborato
rul lor spiritual ?

Este chiar atît de imposibil de 
văzut că extraordinara înflorire 
a poeziei noastre actuale se ex
plică mai ales prin reluarea le
găturilor fecunde cu marea tra
diție a poeziei înaintașilor ?

Geo Dumitrescu, cu a sa ca
podoperă „Problema spinoasă 
a nopților“, a crescut din gol, 
rod intîmplător al jongleriei 
sterpe cu cuvintele ? N-ar putea, 
oricare dintre elevii noștri mij
locii să identifice genealogia Iui 
Beniuc, în lirica ardeleană an
terioară — Mureșeanu, Coșbuc, 
Goga ? Și nu, în aceleași condi
ții, modul original, creator în 
care Ștefan Augustin Doinaș — 
cu a sa baladă „Mistrețul cu 
colții de argint“ se plasează în 
continuarea unor nume ilustre 
— Macedonski, Blaga, Barbu, 
Arghezi ? Iar undeva, pe aproa
pe, și mai tînărul Cezar Baltag ?

Neoromantismului contempo
ran, exploziv, patetic la N. Labiș, 
reflexiv și interiorizat, la Nichita 
Stănescu,. vijelios, viril, clocoti
tor la Adrian Păunescu, nu-i pu
tem palpa rădăcinile pînă către 
marele avînt liric al pașoptiști
lor ? Dar chiar experiențe po
etice mult mai noi, expresionis
mul lui Ion Alexandru,t întoar
cerea spre miturile străvechi la 
Ion Gheorghe, suprarealismul 
atîtora reprezintă cumva, o ru
pere brutală cu tot ce a fost poe
zie anterioară ? Și, dincolo de 
orice altceva, oricare ar fi for
mula artistică la care a aderat 
unul sau altul dintre poeții noș
tri cei mai tineri, există una 
singură, — dacă este vorba de 
poezie autentică și nu doar de 
experimente searbăde, de mul
tă vreme 
interzică 
ardentă 
Jur ?

infirmate — care să 
poeților participarea 

la suflul înnoitor din

Știm că poezia este acea con
fesiune intimă a unei imaginații 
creatoare neobișnuite. Dar „in
timă“ nu este tot una cu „in
timism“, cu claustrare în sine, 
în hăul absolut. Poate opera 
fantezia altfel decît pe materia
lul inepuizabil al realității, al 
vieții ? Mai știm că în uriașa 
înflorie a poeziei contemporane 
se strecoară și destui nechemațî, 
multe experiența poetice sortit- 
neîndoios, eșecului, exagerări și 
excese, afirmații teribiliste de 
neofiți întîrziați, ai unui fana
tism obtuz. Dar mai știm că a- 
cestea sînt aproape inerente 
procesului amplu de reînnoire, 
de renaștere a poeziei însăși, 
proces care atinge de pe acum 
dimensiuni tulburătoare.

Ceea ce ne interesează, însă, 
In gradul cel mai înalt, este 
faptul că o anume tendință, fi
rească vîrstei școlarului mij
lociu, de a absolutiza, de a 
da fuga, mai ales, după „noul“ 
zgomotos, straniu și epatant, ii 
împinge pe mulți din tinerii 
noștri poeți tocmai spre aceste 
excese și experimente gratuite. 
Ce să facem în fața unei aseme
nea situații ? Să condamnăm, sa 
interzicem, să dăm, noi înșine 
rețete ? Nimic mai neavenit.

Pe la începutul secolului nos
tru, într-un excelent medalion, 
Eugen Lovinescu, care, nu nu
mai că nu avea de gînd să mi
nimalizeze „lira unicordă“ a lui 
Octavian Goga, dar, dimpotrivă, 
sublinia ferm : „ne-a dat ast
fel poezia patriotică, cea mai 
reușită“, atrăgea atenția și poe
tului Goga și altora, că : „dru
murile ce duc la Capitoliu sînt 
numeroase; ...arta nu se limi.- 
tează nirtnai la nota sociaJWșî 
națională“. Cine ar ezita să b- 
scrie rîndurile lui Lovinescu ?

Poezia social-patriotică este 
una din căile de realizare a ac
tului poetic, dar această cale 
este și rămîne printre cele fun
damentale ! Mai ales în acele 
epoci, momente istorice, din via
ța unui popor, în care — tot 
Lovinescu o afirmă într-un alt 
studiu privind aceeași operă a 
lui Goga — poeziți național-patri- 
otică domină covîrșitor între ce
lelalte coarde ale lirei poeților j 
și Lovinescu se referea la pe
rioade ca 1848, 1877, etc. Dar 
epoca noastră nu este infi
nit mai densă, mai' bogată în 
semnificații, mai caracteristică 
pentru vitalitatea și puterea de 
creație a unui popor ? Și atunci 
cum se explică, încă o dată în
trebăm, că dintre diferitele căi, 
care duc spre Capitoliu, poezia 
național-patriotică rămîne, as
tăzi, în urma celorlalte ?

Cum spuneam, întrebările 
noastre merg mal cu seamă că
tre tinerii noștri poeți, din ge
nerația cea mai nouă.

Care, dintre marii creatori ai 
lumii, din toate epocile, au de
zertat de la suprema datorie de 
a fi conștiință a epocii sale, ex
ponent al poporului său ?

C R O NICA TEATRALĂ
Cert este că ne aflăm în fața 

unui dramaturg cu evidentă vo
cație satirică. Ștefan Haialamb nu 
debutează cu „Viceversa“, dar 
celelalte piese ale sale sînt 
neconcludente. „Viceversa“, însă, 
ne propune discuției un autor 
interesant, capabil să elaboreze 
o construcție satirică originală, 
unitară. Pentru că Aurel Baranga 
este considerat un fel de poncif 
al dramaturgiei satirice, vom spu
ne că Ștefan Haralamb este mai 
caustic în ton decît cel citat, fără 
să aibe încă abilitatea, alertețea 
de replică a acestuia. Dar totul 
se învață.

La „Teatrul de Nord“ din Satu 
Mare s-a deplasat, pentru a mon
ta un spectacol du această piesă, 
o echipă „forte“ de artiști bucu- 
reșteni. (Despre experiența ace
stui teatru — care lucrează cu un 
nucleu minim de actori proprii, 
în rest pe bază de colaborări — 
ar merita să revenim cu o discu
ție mai largă. Este o experiență 
care ar putea fi utilă, mai ales 
față de actualul sistem de orga
nizare a teatrelor, greoi și stânje
nitor). Regizorul Călin Florian, 
scenograful Dan Nemțeanu, ac
torii Octavian Cotescu, Gina Pa-

trichi, Valeria Seciu, alături de. 
trei actori sătmăreni, au conlu
crat la realizarea unui spectacol 
care să valorifice potențialul ini
țial al piesei. Un spectacol de 
corectitudine profesională, în 
ceea ce privește regia, de obiș
nuită eleganță și stil, în ceea ce 
privește scenografia lui Dan 
Nemțeanu, și — în special — un 
spectacol de strălucire actoriceas
că. Octavian Cotescu a interpre
tat impecabil — în maniera ul
timelor sale creații maziliene — 
rolul lui Viorel Suciu, evoluînd 
cu superbă dezinvoltură între 
cele două fațete ale personajului. 
La fel, Cina Patriciii (Angela) a 
fost o apariție seducătoare prin 
verva 
tr-uri 
lecție 
acești 
Seciu 
umor 
sită sau 
meschină, ingenuă sau diabolică, 
în roluri secundare i-am urmărit 
cu plăcere pe Dumitru Angliei, 
Ion Tifor și, mai ales, pe Ion 
Anghel.

sa comică, făcînd — din- 
rol ce putea fi anost — o 
de virtuozitate. Alături de 

doi mari actori, Valeria 
a interpretat cu grație și 
o Artemiza Popescu sclifo- 

tandră, rea sau doar

DINU KIVU

(
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Marți dimineața a avut loc în 
Capitală Plenara lărgită a Consi
liului Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România, 
care a dezbătut Tezele Comite
tului Central al P.C.R. pentru 
cel de-al X-lea Congres al parti
dului, și proiectul de Directive 
privind pianul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980.

La plenară au participat mem
bre ale Consiliului Național al 
Femeilor, reprezentantele condu
cerii comitetelor județene ale fe
meilor. activiste obștești ale miș
cării de femei și redactorii șefi 
ai revistelor editate de C.N.F.

Tov. Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
a prezentat o amplă expunere cu 
privire la Tezele C.C. al P.C.R. 
și proiectul de Directive, subli
niind sarcinile ce revin comitete
lor și comisiilor femeilor în lu
mina acestor documente.

Luînd cuvîntul în cadrul ple
narei, numeroase participante au 
relevat excepționala însemnătate 
a documentelor elaborate pentru 
Congres, exprimînd în același 
timp adeziunea șl hotărârea fermă 
a femeilor de a contribui la 
transpunerea lor în viață, de a 
întîmpina cu noi realizări cel 
de-al X-lea Congres al partidului 
și cea de-a XXV-a aniversare a 
eliberării țării de sub jugul fas
cist.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, plenara a adoptat o 
scrisoare adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La punctul 2 al ordinei de azi 
al plenarei, tov. Maria Groza, vi
cepreședintă a C.N.F., a prezen
tat o informare cu privire la par-

ticiparea delegației Consiliului 
Național al Femeilor la lucrările 
Congresului Mondial al Femeilor 
și ale Congresului Federației 
Democrate Internaționale a Fe-

meilor, 
tre 14 
sink!.

care s-au desfășurat în- 
și 18 iunie a. c, la Hei-

(Agerpres) O
CONSILIULUI

TELEGRAME
SCRISOAREA PLENAREI

NAȚIONAL AL FEMEILOR
(Urmare din pag. I)

Partidul Comunist Român, care își consacră întreaga activitate 
dezvoltării multilaterale a țării, creșterii continue a bunăstării 
poporului.

Profund interesate în menținerea păcii în lume, în asigurarea 
liniștei căminelor și a viitorului copiilor, femeile sprijină neabătut 
politioa externă a partidului și guvernului țării noastre îndrep
tată spre dezvoltarea prieteniei și alianței cu toate țările socia
liste, întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, a soli
darității cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, dezvoltarea 
cooperării cu toate țările în vederea creării unui climat interna
țional de securitate, încredere și pace între popoare.

Exprimînd gîndurile și sentimentele de adîncă mîndrie pa
triotică a femeilor din patria noastră, plenara Consiliului Națio
nal al Femeilor încredințează Comitetul Central al Partidului, pe 
dumneavoastră stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în întîm- 
pinarea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei, Consiliul Național, comitetele și 
comisiile femeilor, întregul activ obștesc al mișcării de femei vor 
mobiliza masele de femei de la orașe și sate la vasta activitate 
creatoare a poporului pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 
anul acesta — an hotărâtor al cincinalului.

In colaborare cu celelalte organizații de masă și instituții de 
stat vom intensifica activitatea cultural-educativă în vederea dez
voltării continue a conștiinței socialiste a femeilor, creșterii res
ponsabilității lor față de îndatoririle profesionale, sociale și 
obștești, față de rolul pe care îl au în familie ca soții și mame, 
ca educatoare ale tinerei generații în spiritul înaltelor principii 
etice ale societății noastre, al devotamentului și recunoștinței față 
de partid, a dragostei nețărmurite față de patria socialistă.

Femeile din țara noastră — românce, maghiare, germane și do 
alte naționalități, însuflețite de perspectivele luminoase înfățișate 
în documentele programatice ale Congresului al X-lea al parti
dului, care exprimă interesele și năzuințele profunde ale între
gului popor, ale națiunii noastre socialiste, sînt hotărâte să-și 
aducă întreaga contribuție la înfăptuirea cu succes a măreței opere 
de construire a socialismului, de ridicare a României socialiste 
pe noi trepte ale progresului și civilizației.

©

©

e

©

Marți după-amiază a avut loc 
Plenara Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socia
listă România, care a dezbătut 
Tezele C.C. al P.C.R., pentru 
Congresul al X-lea al partidului 
și proiectul de Directive privind 
planul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ale dez
voltării economiei naționale pe 
perioada 1976—1980.

Acad. prof. Ștefan Pcterfi, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din România a făcut o amplă 
expunere în legătură cu Tezele ’ 
Comitetului Central al partidului 
pentru Congresul al X-lea și pro
iectul de Directive, subliniind 
sarcinile ce revin oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, ală
turi de întregul nostru popor, 
pentru transpunerea în viață a 
mărețelor prevederi ale documen
telor.

Numeroși participant!, care au 
luat apoi cuvîntul, au dat glas 
gîndurilor și sentimentelor sin
cere ale muncitorilor, țăranilor 
<ț operatori și intelectualilor de 
r. „tonalitate maghiară din țara 
noastră, exprimînd deplina ade
ziune la politica internă și exter
nă a partidului, garanție a mersu
lui înainte pe calea desăvîrșirii 
construcției socialismului. Vorbi
torii au subliniat că documentele 
supuse dezbaterii oglindesc inte
resele șl aspirațiile fundamentale 
ale tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, indiferent de na
ționalitate, asigură afirmarea tot 
mai largă a personalității fiecă
ruia. Totodată, ei și-au exprimat 
hotărîrea de a milita neobosit in 
cadrul Frontului Unității Socia
liste, pentru înfăptuirea cu succes

a tuturor sarcinilor stabilite do 
partid.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Mihai 
Gere, secretar al C.C. al P.C.R

într-o atmosferă de puternic

entuziasm, Plenara a aprobat în ® 
unanimitate scrisoarea adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului w 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R. m

SCRISOAREA PLENAREI CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE 

MAGHIARĂ DIN ROMĂNIA
(Urmare din pag. 1)

întregii societăți, concentrarea tuturor resurselor materiale și 
umane spre dezvoltarea și înflorirea patriei.

Plenara noastră aprobă întrutotul orientarea fermă a partidului 
spre continuarea în ritm susținut a dezvoltării economiei și, în 
primul rînd, a industriei, chezășia cea mai sigură a progresului 
rapid și multilateral al țării și satisfacerii tot mai complete a 
nevoilor materiale și spirituale ale maselor populare.

în dezvoltarea viguroasă a forțelor de producție, pe întreg cu
prinsul țării, vedem garanția principală a asigurării egalității în 
drepturi și a posibilităților de afirmare multilaterală a tuturor 
cetățenilor fără deosebire de naționalitate

Participanții la plenară au evidențiat ca una din marile cuceriri 
ale socialismului în România rezolvarea în spirit marxist-leninist 
a problemei naționale, înfăptuirea deplinei egalități economice, 
sociale și politice dintre poporul român și naționalitățile conlocui
toare. Pentru această mare realizare, la care dumneavoastră, to
varășe secretar general, ați adus o contribuție de mare însemnă
tate, vă exprimăm cele mai calde mulțumiri.

Cultura ..naționalității maghiare, parte integrantă a culturii so
cialiste a țării, se dezvoltă armonios. Invățămîntul, activitatea 
editorială șl de presă, mișcarea artistică amatoare și profesionistă, 
în limba maternă, cunosc o împlinire neîntreruptă, concură tot 
mai eficient la adîncirea sentimentului patriotismului socialist; 
a frăției cu poporul român, a devotamentului față de patria co
mună — Republica Socialistă România.

Oamenii muncii maghiari, cetățeni egali în drepturi și înda
toriri, care și-au adus aportul împreună cu întregul popor la toate 
victoriile revoluției socialiste, se angajează solemn în fața Co
mitetului Central și a dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, să-și 
dăruie toată capacitatea și priceperea cauzei traducerii în fapte a 
mărețului program elaborat de partid, cauzei prosperității și 
înfloririi patriei noastre dragi.

Plenara Comitetului organizatoric al veteranilor
Marți la miază, la Casa Centra

lă a Armatei a avut loc Plenara 
Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist, 
întrunită pentru dezbaterea do
cumentelor Congresului al X-lea 
al partidului.

La dezbateri, au participat ge
nerali și ofițeri în rezervă, foști

combatanți pe frontul antihitle
rist. Vorbitorii au dat o înaltă a- 
preciere bogatului conținut al 
documentelor, fundamentului lor 
științific, subliniind caracterul lor 
realist, mobilizator și patriotic, 
în încheierea lucrărilor. Plenara a 
adoptat, 
gramă 
Central
NICOLAE

în unanimitate o tele- 
adresată Comitetului
al P.C.R., tovarășului 

CEAUȘESCU, în

(Urmare din pag. I)

ale tinerilor, dorinței lor de a stă- 
pîni cit mai bine meseria pe care 
și-au ales-o. Rezultatele acestor 
activități sînt grăitoare pentru e- 
coul pe care l-au avut, pentru 
interesul pe care l-au trezit în rîn- 
dul fiecărei categorii de tineri 
vizate. Cei 4 000 de tineri antre
nați în desfășurarea olimpiadelor, 
sau cei 3 500 care participă la 
concursurile de ridicare a califi
cării, ca și cei ce participă la 
concursul „Cartea tehnică și pro
ducția“ sau la „cercurile de do
cumentare tehnică“ sînt argumen
te care pledează în favoarea efor
turilor noastre și dovedesc că a- 
semenea activități pun în valoare 
îndemînarea și aptitudinile tineri
lor, le stimulează spiritul inovator. 
Ceea ce rămîne de făcut de acum 
în colo, după ce am izbutit să 
atragem un mare număr în desfă
șurarea lor, este închegarea aces
tor activități înlr-un sistem bine 
conturat, care să asigure continui
tatea în timp a eforturilor și să

realizeze o perspectivă ascenden
tă rezultatelor de pînă acum. 
Lucrurile nu se pot, desigur, o- 
pri la ceea ce am cîștigat deja, 
pentru că propria noastră dorință 
de perfecționare ne îndeamnă să 
atingem o treaptă superioară în 
organizarea lor.

Același lucru trebuie precizat 
și -în cazul altor inițiative valo
roase prin intențiile și rezultate
le lor de pînă acum.

Etapa actuală impune însă 
o anumită aprofundare a opticii 
sub care privim propriile noas
tre eforturi și solicită abor
darea unor unghiuri de vedere 
noi, capabile să îmbogățească și 
să perfecționeze modalități de lu
cru a căror eficiență poate scă
dea printr-o repetare uniformă, 
mereu aceeași, de la un loc Ia al
tul, de la o perioadă la alta. In 
cazul acesta, de plidă, asemenea 
acțiuni vor trebui să realizeze în 
mai mare măsură continuitatea în 
timp a temelor dezbătute, să le 
stabilească nu mai mult sau mai 
puțin întîmplător, ci într-un an
samblu armonios, în care fiecare

Zile fără fotbal ?

în cursul călătoriei spre So
fia, zburînd peste teritoriul țării 
noastre, tovarășii JANOS RA
DAR, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și JENO FOCK, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, au adresat o 
telegramă de salut tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general ai Comitetului 
Central al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și tovară
șului ION GHEORGHE MAU
RER, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a transmis tovarășului 
WILLI STOPII, Președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, 
următoarea telegramă s

Cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, vă 
rog să primiți, tovarășe președin
te, felicitările mele cordiale, în
soțite de urări de sănătate și 
fericire.

SESIUNEA COMISIEI INTERGUVERNAMENTALE RO- 
MANO-SOVIETICE DE COLABORARE ECONOMICA

în cursul zilei de marți, la 
Consiliul de Miniștri au început 
lucrările celei de-a 3-a sesiuni a 
Comisiei interguvemamentale ro- 
mâno-sovietice de colaborare e- 
conomică.

Delegația guvernamentală ro
mână este condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar dele
gația guvernamentală sovietică

de M. A. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

Comisia interguvemamentală 
examinează modul în care au fost 
îndeplinite recomandările adop
tate la sesiunea anterioară, pre
cum și noi posibilități de lărgire 
și adîncire în continuare a co
laborării și cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre cele 
două țări.

Vacanța fotbalistică se «curge 
încet, monoton. Pasiunile s-au 
stins, se pare, odată cu încheierea 
campionatului. Jucătorii au luat 
drumul stațiunilor de odihnă, iar 
unii . ... '" ' ‘
(vezi Robert Cosmoc, iost la Fa
rul). Cronicari* scormonesc 
tolba amintirilor, alții fac statis
tici. Or ce s-ar spune, zilele fără 
fotljal oficial sînt... obositoare. Fu- 
nuș s-a ascuns undeva Ja munte, 
Băiești a fugit la mare. Cronica
rul loan Chlrilă povestea intr-un 
cerc că a avut un vis de groază l 
Se făcea că echipa noastră nu se 
calificase pentru turneul din 
Mexic... într-adevăr, Chlrilă a a- 
vut un vis de groază. Ce-o fi vl- 
sînd Angelo Nlculescu ? N-a vrut 
să ne spună. Deocamdată, mal rea
list, antrenorul naționalei a întoc
mit un plan de pregătire care 
prevede cîteva jocuri internațio
nale înaintea marilor dispute ofi
ciale cu : PORTUGALIA Ia 12 
octombrie șl GRECIA la 16 noiem
brie. După calculele lui, echipa 
trebuie supusă unor verificări se
rioase. Pentru aceasta a solicitat 
conducerii Federației 3 meciuri 
internaționale, eșalonate de la 
începutul lui septembrie pînă ta 
sfîrșitul Iul octombrie. Iată șl da
tele : 3 septembrie cu o echipa 
din prima divizie italiană : 24 sep
tembrie cil o formație iugoslavă 
(ambele Jocuri înaintea meciului 
cu Portugalia) ; 29 octombrlo cu o 
echipă turcă (înaintea partidei cu 
Grecia).

Evoluția „tricolorilor" va putea 
fi urmărită șl în meciurile de

antrenori își caută echipa

în

campionat, căci trebuie amintit, 
„cortina" se ridică oficial la 17 
august, dată la care F.R.F. a și 
programat prima etapă a ediției 
1969/1970 a campionatului național 
de fotbal.

Bine, bine, veți spune stimați ci
titori, dar pînă atunci ? Să-l lă
săm pe Chlrilă să albă vise urîtef 
Să nu-1 mal citim pe Fănuș Nea- 
gu sau Băieșu ? Nicidecum. Fot
balul e în vacanță, dar fotbal se 
joacă. Unde ? La Constanța a în
ceput Turneul „Litoral *69“ care 
durează pînă la 12 iulie. Protago
niste : Slovan Bratislava (Ceho
slovacia), Wuppertalle S. V. (R. F. 
a Germaniei), Portul și Farul (Ro
mânia).

Și pentru că vorbim de oaspeți, 
amintim turneul echipei F. C. sao 
Paulo (Brazilia). Fotbaliștii din 
țara cafelei vor juca la 3, 6 șl 10 
august cu... trei echipe românești 
încă nedesemnate (!).

In schimb vă putem da datele 
și echipele cu care se va întîlnl 
Hapoel Ierusalim : la 24 iulie cu 
Rapid, 27 iulie cu Politehnica Iași, 
30 iulie cu Petrolul șl 2 august cu 
F. C. Argeș.

O veche cunoștință, echipa Fe- 
nerbahee, va evolua în luna au
gust la București în fața J 
namo șl la Constanța în < 
nla Farului.

Așadar, nu-1 vorba de o , 
nare“ în plină vară. Vom 
fotbal. Dar, oricum, zilele 
fotbal oficial sînt... obositoare.

C. MANTU

PAULO ÎN ROMANIASAO

(Agerpres)

Iul Dl- 
compa-

„hlber 
vedea 
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VALENCIA 8 (Agerpres). - 
Echipa braziliană de fotbal Sao 
Paulo, care a întreprins un tur
neu în Spania, a plecat pe ca
lea aerului de la Vaiencia la 
Stockholm. Fotbaliștii brazilieni 
vor susține două partide în 
Suedia, după care-și vor conti
nua turneul european, evoluînd 
In România și Bulgaria. înainte 
de a se întoarce în țară, echipa 
Sao Paulo va mai susține un 
meci în Spania cu echipa Las 
Palmas. Antrenorul echipei bra
ziliene, Mario Nateu, a decla
rat ziariștilor spanioli că jucă
torii dovedesc o formă impeca
bilă și că sînt odihniți suficient 
pentru a face față unui aseme
nea turneu.

Marți la amiază, tovarășul Mi- 
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de ac
tiviști ai P.C. din Cehoslovacia, 
condusă de Julius Turoni, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C. din Slovacia, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de schimb de experiență în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, a participat tovarășul 
Bucur Șchiopu, vicepreședinte al 
Consiliului Economic.

A fost de 
ambasadorul 
la București.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, a fost de față Mihail Stoi
ca, vicepreședinte al U.A.S.R., și 
activiști ai Consiliului U.A.S.R.

★
Cu prilejul celei de-a 48-a ani

versări a revoluției populare mon
gole. Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a 
organizat marți seara, 
cultură a institutului, 
festivă.

la Casa de 
o adunare

față Karel Kurka, 
R. S. Cehoslovace

★

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Zü
rich o delegație a Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din Româ
nia, condusă de tovarășul 
Gheorghe Doca, vicepreședinte 
al U.A.S.R., care la invitația 
Uniunii Naționale a Studenților 
din Elveția va face o vizită în 
această țară.

® _______

★

Marți dimineața, 
folcloric „Bihorul“ din Oradea a 
plecat în Belgia, unde va parti
cipa la festivalul internațional de 
folclor, care se desfășoară 
calitatea Schotten.

Festivalul, aflat la cea 
11-a ediție, reunește anul 
ansambluri folclorice din Anglia, 
Bulgaria, Elveția, Polonia, Spa
nia, Suedia și din alte țări. An
samblul „Bihorul“, care reprezin
tă România, a pregătit un reper
toriu bogat, cuprinzînd creații 
din cele mai importante zone 
folclorice ale țării.

Ansamblul

în Io-

(Agerpres)

• Pe circuitul de la Fran- 
corchamps s-a desfășurat 
concursul internațional de 
motociclism „Marele premiu 
al Belgiei", contînd pentru 
campionatul mondial.

La clasa 50 cmc victoria 
a revenit englezului Barry 
Smith (pe „Derby"), Care a 
realizat o medie orară de 
144,697 km, iar italianul 
Giacomo Agostini și-a în
scris încă o victorie în pal
mares, terminînd învingă
tor la clasa 500 cmc. El a 
concurat pe o motocicletă 
„MV Augusta“ și a reali
zat o medie orară de 
202,533 km.

Alte rezultate : clasa
125 cmc : David Simmons 
(Anglia) pe „Kawasaki" — 
medie orară 172,075 km ; 
clasa 250 cmc : Santiago 
Herrero (Spania) pe „Ossa" 
— medie orară 189,836 km.

• în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în R.F. 
a Germaniei, echipa mascu
lină de baschet HapOel 
(Israel) a jucat la München 
cu formația locală ~ 
Victoria a revenit 
lor cu scorul de 
(42—34).

• Cu prilejul unui 
de natație 
Helsinki, înotătoarea fin
landeză Marjatta Hara a 
stabilit un nou record euro
pean în .proba de 800 m 
liber cu performanța de 
9’ 42” 7/10. Vechiul record

Bayern, 
oaspeți- 

83—57
concurs

desfășurat la 
înotătoarea

0 wnof £C(MOAf/ûi
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W In 
tru, 
mentele pentru Congresul al 

® X-lea, făurirea unei economii 
moderne, adică a unei econo
mii cu o puternică industrie și 

(®j o agricultură avansată, trebuie 
w să se întemeieze pe fructifica

rea maximă a cuceririlor teh- 
• nico-științifice contemporane.

Aceasta înseamnă continuarea 
acțiunii de profilare a produc- 

• ției în fiecare ramură indus
trială în așa fel, îneît, pe baza 
posibilităților existente și a ne- 
cesităților economice, să se ob- 

@ țină produse superioare calita
tiv, competitive pe piața mon
dială. De aceea, se va acorda 
și pe viitor prioritate dezvol- 
tării producției mijloacelor de 
producție, cu ramurile ei hotă- 

A rîtoare — energetica, metalur- 
w gia, construcția de mașini, chi

mia — pentru a se crea con- 
diții favorabile înzestrării și creș
terii rapide a întregii econo
mii, adică, desfășurării norma
le a reproducției lărgite. Vor 
cunoaște o dezvoltare mal in
tensă industria electrotehnică 
și electronică, producția de ma- 
șini-unelte de înaltă tehnicita
te, a elementelor de automati
zare, a instalațiilor complexe 
etc. In același timp, prin poli
tica științifică a partidului, se 
urmărește stabilirea 
porturi optime între 
producției mijloacelor de pro- 

a socialismului pe pămîntul Ro- ducție și a producției bunurilor 
mâniei“. de consum, între industria ex-

din războiul antifascist ®
care se spune : „Veteranii a 
războiului antifascist asigu- ™ 
ră Comitetului Central, ai 
Partidului Comunist Român în 
frunte cu dumneavoastră iubite W 
tovarășe Ceaușescu, de stima și 
recunoștința lor profundă, de de- a 
plina lor adeziune față de politi- ™ 
ca partidului nostru, de edificare

nouă intervenție să ducă mai de
parte ceea ce a realizat cea an
terioară. Dacă m-aș referi, de pil
dă, la capitolul muncii de educa
ție politico-ideologica, aici mai 
ales mi se pare că ritmul pe care 
îl cunoaște în prezent schimbul de 
opinii în politica internă și externă 
ne obligă, poate mai mult decît 
în alte domenii, la o atitudine ac
tivă față de fenomenele înfățișate, 
care să înlăture înregistrarea me
canică și să pună la bază spiri
tul creator al interpretării lor 
științifice. Fără a diminua rolul 
incontestabil al conferințelor sau 
simpozioanelor pe teme politice 
și ideologice, am uneori sentimen
tul că apelul prea insistent la a- 
ceste singure forme este obositor, 
iar rămînerea numai la ele, 
cum se întîmpla, pînă 
de mult, este în orice 
insuficientă și incompletă, 
gistrul unor asemenea

așa 
nu 

caz, 
Re

acti
vități s-a îmbogățit însă și el 
simțitor în ultima vreme. în fa
cultățile și institutele de învăță- 
mînt superior din județ au apărut 
treptat și alte modalități, care 
asigură cu mai multă eficiență in-

concepția partidului nos- 
clar exprimată în docu-

unor ra- 
creșterea

tractivă și prelucrătoare, între 
rezervele de materii prime și 
volumul activității industriale 
extractive, între acumulare și 
consum.

După cum se poate ușor ob
serva, în politica sa de conti
nuare a industrializării socia
liste a țării, partidul nostru — 
pornind de la analiza actualului 
stadiu de dezvoltare a econo
miei românești și de la exi
gențele viitorului — acordă 
prioritate, la ora de față, fac
torilor calitativi, caracteristici 
trecerii la o .etapă superioară, 
de dezvoltare intensivă a tu
turor ramurilor.

Consecvent orientării __
principiale, partidul a relevat, 
totodată, că în vederea valori
ficării cît mai depline a avan
tajelor socialismului, este ne
cesară organizarea științifică a 
producției și a muncii, perfec
ționarea continuă a formelor și 
metodelor de organizare și con
ducere a economiei naționale, 
în fluxul ei rapid, revoluția 
tehnico-științifică contempora
nă cere adaptarea corespunză
toare a unităților productive 
la noile exigențe survenite pe 
plan intern și internațional, o 
mare elasticitate a formelor și 
metodelor de Organizare a pro
ducției și a muncii. Aceasta 
impune cunoașterea exactă a 
realității, existența unui apa
rat de conducere competent, ca
pabil să folosească cu eficien
ță economică ridicată mijloacele 
materiale și bănești ale statu
lui, să promoveze pe scară lar-

sale

era de 9’ 43” 5/10 și aparți
nea din anul 1968 lui Sigrid 
Goral (R.D. Germană).

Noua recordmană europea
nă este în vîrstă de 18 ani.

PRAGA 8 (Agerpres) — 
La campionatele mondiale 
de ciclism, programate în 
acest an la Brno, între 
15—24 august și-au anunțat 
participarea pînă în pre
zent sportivi din 31 de țări. 
Prima echipă nominalizată

la Comitetul de organizare 
al campionatelor este cea a 
Suediei, care cuprinde pe 
frații Pattersson (Thomas, 
Erik, Sture și Gosta), Kurt 
Soederlund, Jan Aake, Leif 
Hansson și Jup Ripfel.

Popularii frați Patersson 
vor încerca să-și mențină la 
actuala ediție titlul d'e cam
pioni mondiali în proba de 
100 km contracronometru 
pe echipe cucerit în anii 
1967 și 1968.
• A început turneul inter

național masculin de hand
bal de la Madrid. în primul 
joc, echipa României a în
vins cu scorul de 22—13 
(10—7) echipa Franței. Cei 
mai buni jucători români

au fost Gruia, Marinescu, 
Popescu și Oțelea. Din echi
pa franceză s-au remarcat 
Ferignac, Gallant și Brunet, 
în cel de-al doilea meci, 
echipa Norvegiei a între
cut cu scorul de 24—18 
(13—8) echipa Spaniei.

• Campionatul mondial de 
box ia cat. pană, australia
nul Jonny Famechon își va 
pune titlul în joc în fața ja
ponezului Masahiko Harada 
„Fighting“. Meciul va avea 
loc la 28 iulie la Sydney.

NEW YORK 8 (Agerpres) 
Echipa de atletism a S.U.A., 
care va întîlni la sfîrșitul a- 
cestei luni reprezentativa 
Europei la Stuttgart, a su
ferit cîteva modificări. Nu 
vor putea evolua în acest 
meci fiind reținuți de studii 
universitare sau interese 
firofesionale, campionul o- 
impic Fosbury (înălțime), 

recordmanul mondial la
runcarea discului, Silvester, 
Manley (3 000 m obstacole) 
și Matson.

a-

• Cu prilejul campiona
telor de ciclism ale Italiei, 
care se desfășoară pe pista 
de beton a velodromului din 
Forli, Walter Gorni a cîș- 
tigat proba dc 1 km cu start 
de pe loc. El a realizat 
timpul de 1’ 09” 1/10 (medie 
orară 52,098 km).

«
Cupa campionilor europeni: UT ARAD - LEGIA VARȘOVIA

timitatea actului de educație și 
dau tineretului o posibilitate de 
participare activă la procesul de 
informație. Discuțiile în jurul 
„mesei rotunde“ organizate la ni
velul grupelor, „Tribuna ideilor“ 
— o formă mult răspîndită acum 
în lumea facultăților, cluburile de 
discuții politice din cadrul Ate
neului sau de la Facultatea de is
torie—filozofie au îmbogățit sen
sibil peisajul preocupărilor noas
tre actuale în direcția activității 
politico-ideologice și s-au dovedit 
modalități practice, cu multe re
surse de continuare și dezvoltare 
în viitor. „Jurnalele vorbite“ or
ganizate pentru tinerii intelectuali 
de la sate sînt la ora actuală un 
mijloc însemnat prin care această 
categorie de tineret este pusă în 
contact cu intelectualitatea ora
șelor, oferind un cadru adecvat 
de dezbatere prin participarea u- 
nor personalități ale vieții noastre 
politice și științifice. Asemenea 
activități constituie, de altfel, 
puncte de plecare concrete pentru 
alte acțiuni viitoare ale organiza
țiilor, deoarece intelectualii pre-

zenți la întîlniri de genul acesta 
devin apoi factori activi de in
formare pentru ceilalți tineri de 
la sate, aducînd astfel un servi
ciu real muncii de educare po
litică.

Este deosebit de semnificativ și 
faptul că în această perioadă, 
cînd se dezbat coordonatele de 
viitor ale dezvoltării patriei, 
tineretul județului nostru își 
manifestă adeziunea totală față de 
politica partidului nostru, dorința 
reală de cunoaștere aprofundată 
a documentelor pentru Congresul 
al X-lea. Răspunsul firesc acestui 
interes deosebit a fost dat și de 
organizațiile U. T. C. sub forma 
unor cît mai variate procedee de 
popularizare a documentelor. în- 
tîlnirile tineretului din centrul no
stru universitar cu membrii bi
roului județean de partid, dezba
terile din cadrul cercurilor de dis
cuții, a unor acțiuni organizate 
sub formă de întrebări și răspun
suri — „cadrane politice“ etc., 
au răspuns preocupărilor majore 
ale tineretului și au pus în valoa
re sensul și semnificațiile profun
de ale politicii partidului. Aces
te activități vor sta și în viitor 
în centrul atenției noastre, pen
tru a adinei și întreține atmosfera 
de interes general, de participare 
directă a tinerilor la elaborarea 
și traducerea în viață a hotărâri
lor care privesc dezvoltarea țării.

gă progresul tehnico-științific. 
„Perfecționarea formelor și 
metodelor de organizare și con
ducere a activității economice, 
în concordanță cu cerințele re
alității și cu experiența acumu
lată — se subliniază în Tezele 
Comitetului Central — va asi
gura folosirea mai intensă a 
rezervelor din economie, acce
lerarea dezvoltării forțelor de 
producție, creșterea eficienței 
generale a producției mate
riale".

Sînt edificatoare, în acest, 
sens înfăptuirea, în cadrul po
liticii economice a partidului, a 
unul vast program de perfec
ționare a aparatului de condu
cere a economiei naționale. în
ființarea centralelor economice, 
a comitetelor de direcție din 
întreprinderi, se înscriu în an
samblul de măsuri inițiat de 
partid, în actuala etapă, pentru 
îmbunătățirea planificării eco
nomiei, pentru găsirea acelor 
forme de conducere a economiei 
naționale care să asigure o 
înaltă productivitate a muncii, 
o dezvoltare armonioasă a tu
turor ramurilor productive ale 
economiei.

Vastul program de dezvoltare 
a economiei națtonale, expri
mat în documentele pentru 
Congresul al X-lea al P. C. R., 
orientează eforturile întregului 
popor spre edificarea unei eco
nomii moderne, bazate pe cu
ceririle științei și tehnicii noi. 
Și în perioada care urmează 
(1971—1980), caracteristica dez
voltării societății românești va 
fi dinamismul impetuos al eco
nomiei, ca și al întregii vieți 
social-politice a țarii. Ținînd 
seama de rolul tot mai însem
nat pe care îl are știința în 
cadrul forțelor de producție, se 
va acorda o mare atenție cer
cetării științifice fundamentale 
și aplicative, activității de con
cepție proprie, astfel îneît știin
ța să contribuie în mod efectiv 
la soluționarea sarcinilor con
strucției socialiste. Fără a se 
neglija alte domenii ale inves
tigației științifice, se va acorda 
prioritate ramurilor moderne 
— automatica, micro-electroni- 
ca, mecanica fină, optica,_ ci
bernetica și teoria informației.

Tot ceea ce s-a realizat și se 
realizează în toate domeniile 
vieții economice și sociale poar
tă, astfel, din plin, amprenta 
caracterului profund științific 
al politicii partidului, a capaci
tății sale de investigare și ana
liză, a realităților concrete și a 
cerințelor majore, indispensa
bile evoluției societății noastre. 
Indicațiile cuprinse în recen
tele documente pentru Congre
sul al X-lea — privind necesi
tatea de a se porni, în tot ceea 
ce înfăptuiește partidul și sta
tul nostru, de la promovarea 
celor mai adecvate forme și 
metode menite să ridice la un 
înalt nivel științific 
muncă de edificare a_ 
mului 
astfel, 
ca un 
ție în 
crete ........ 
ciente, pentru creșterea conti
nuă a potențialului economic, 
pentru dezvoltarea multilatera
lă a României socialiste.

întreaga 
socialis-

în patria noastră — apar, 
ca un puternic imbold, 
nesecat izvor de . ' 
găsirea unor soluții con- 
și, în același timp, efi-

inspira-

Cupa cupelor: STEAUA - GLASGOW RANGERS
• La Geneva a avut loc tragerea la sorți a meciurilor 

primului tur din cadrul competițiilor continentale de fotbal 
„Cupa Campionilor europeni“ și „Cupa Cupelor“.

Campioana României, echipa U. T. Arad, va întîlni (pri
mul joc pe teren propriu) formația Legia Varșovia. In 
„Cupa Cupelor“, Steaua București va juca primul meci în 
deplasare cu echipa scoțiană Glasgow Rangers.

Alte întîlniri mai importante din primul tur: „C.C.E.“: 
T.S.K.A. Sofia—Ferencvaros Budapesta ; Bayern Miinchen— 
St. Stienne ; Austria Viena—Dinamo Kiev ; Vorwarts Ber
lin—Panathinaikos Atena ; „Cupa Cupelor“ : F. C. Magde- 
burg—M.T.K. Budapesta ; Dynamo Zagreb—Slovan Bratis
lava ; Atletico Bilbao—Manchestcr City ; Dukla Fraga— 
Olympique Marsilia. în ambele competiții, meciul tur va 
avea loc la 17 septembrie, iar returul la 1 octombrie.

Anunț
Combinatul siderurgic Hunedoara, cu sediul in localitatea 

Hunedoara, str. Dr, Petru Groza nr. 8, ANGAJEAZA DE 
URGENȚA, pentru combinat, MUNCITORI NECALIFICAȚI 
cu un cîștig lunar de 1100—1 500 lei.

C.S.H. suportă cheltuielile de transport, asigură cazare și 
cantină contra cost (pentru cei care nu au această posibi
litate, se asigură cantina pe cont pînă la primul salariu).

Cei care au armata satisfăcută și școala generală, se vor 
putea califica în diferite meserii specifice combinatului.

De asemenea, combinatul ANGAJEAZA MUNCITORI 
CALIFICAȚI în meseriile enumerate mai jos :

— strungari
— lăcătuși
— electricieni
— sudori
— turnători
— forjori
— ajustori laminate
— manevranți vagoane

Cei interesați, pentru informații suplimentare, se vor 
adresa serviciului personal din C.S.H.

cacaosssssssssssss

zahar arsr* * xxxxxrrrrrrj



a
RĂSPUNSUL

GUVERNULUI ROM
la Nata verbală a secretarului general 
al Olii, privind politica de apartheid 
promovată de Republica Sud-Ăfricană

(Urmare din vag I)
apartheid, sînt contrare scopuri
lor și principiilor Cartei O.N.U. 

,și prevederilor Declarației uni
versale cu privire la drepturile 
omului.

Diferite organisme ale O.N.U. 
și, în primul rînd, Comitetul 
special însărcinat cu studiul po
liticii de apartheid, au cerut, în 
repetate rînduri, guvernului. Re
publicii Sud-Africane să pună 
capăt politicii sale bazate pe 
supremația unei rase asupra al
teia. Ignorînd aceste apeluri, gu
vernul Republicii Sud-Africane 
a intensificat, în ultimul timp, 
politica sa rasistă- Această ati
tudine este contrară concepției 
marii majorități a statelor mem
bre ale Organizației Națiunilor 
Unite, care consideră că rasis
mul, sub toate formele și în toa
te manifestările sale, lezează 
demnitatea umană și afectează 
relațiile dintre popoare și state, 
constituind un fenomen extrem 
de periculos, a cărui eliminare 
din viața societății este imperios 
necesară.

Republica Socialistă România 
se pronunță constant pentru dez
voltarea colaborării cu toate ță
rile, fără deosebire de orînduire 
socială, văzînd în extinderea re
lațiilor economice, diplomatice 
și culturale o contribuție la 
cauza generală a păcii și la pro
gresul nestingherit al tuturor 
popoarelor. Dar România nu 
poate fi de acord ca un stat să 
încalce principiile și normele

Instaurarea puterii populare

în regiunea Da Nang
în importanta provincie sud- 

vietnameză Da Nang a fost in
staurată puterea populară, repre
zentată de Comitetul revoluțio
nar al poporului. La congresul 
de constituire al acestuia, rela
tează agenția „GlAI PHONG“, 
au participat reprezentanți ai or
ganelor locale ale Frontului Na
țional și ai Alianței forțelor na
ționale, democratice și pașnice, 
precum șt membri ai organizații
lor- de masa, ai unor partide po
litice diverse, intelectuali, oa
meni de afaceri, țărani și soldați

DE IA BUGRAD
BELGRAD 8. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu. trans
mite : La Belgrad și-a început 
marți lucrările întîlnirea consul
tativă a țărilor neangajate, la care 
participă reprezentanți ai guver
nelor din 51 de țări ale Europei, 
Africii, Asiei și Americii Latine.

Lucrările întîlnirii au fost des
chise de șeful delegației iugosla
ve, Mirko Tepavaț, secretarul de 
stat pentru afacerile externe.

Participanții au fost apoi salu
tați de Mitia Ribicici, președinte
le Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

Lucrările
Comitetului

pentru 
dezarmare
In ședința de marți a Comite

tului pentru dezarmare a fost 
prezentat raportul secretarului 
general al Națiunilor Unite, 
U Thant, asupra armelor chimice 
și bacteorologice și efectele even
tualei lor utilizări. Raportul a 
fost întocmit cu sprijinul unui 
grup de experți. El a fost înain
tat, de asemenea, Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite, Consi
liului de Securitate și guverne
lor statelor membre ale O.N.U., 
pentru a fi examinat la cea de-a 
24-a sesiune a Adunării Gene
rale.

In cuvîntul lor, delegații Polo
niei, Suediei, Canadei, Japoniei, 
Mexicului și Angliei au apreciat 
importanța documentului. 

cuprinse în documente interna
ționale fundamentale cum sînt 
Carta O. N. U. și Declara
ția Universală a drepturilor 
omului și condamnă energic 
asemenea practici. Guvernul 
Republicii Socialiste România 
apreciază că promovarea politi
cii de apartheid, prin implicații
le sale asupra întregului conti
nent african, reprezintă o ame
nințare la adresa păcii și secu
rității internaționale. în concep
ția guvernului român, Consiliul 
de Securitate are datoria să ia 
măsurile necesare care să asigure 
respectarea Cartei O.N.U. și a 
prevederilor rezoluțiilor Adună
rii Generale și ale Consiliului de 
Securitate. Guvernul Republicii 
Socialiste România are convin
gerea că eficacitatea acestor mă
suri depinde de conjugarea efor
turilor întregii comunități inter
naționale pentru aplicarea rezo
luțiilor adoptate de Organizația 
Națiunilor Unite și, în primul 
rînd, de concursul acelor state 
care întrețin relații politice, eco
nomice și militare strînse cu gu
vernul Republicii Sud-Africane.

în ceea ce-1 privește, guvernul 
Republicii Socialiste România 
respectă întru totul prevederile 
rezoluțiilor Adunării Generale a 
O N.U. și ale Consiliului de 
Securitate în problema politicii 
de apartheid promovată de gu
vernul Republicii Sud-Africane 
și nu întreține relații diploma
tice, consulare, politice sau eco
nomice cu autoritățile de la Pre
toria.

patrioți din armata saigoneză, 
budiști și catolici.

Primul contingent din cei 
25 000 de militari americani care 
urmează să fie repatriați în 
cursul acestei veri în Statele 
Unite a părăsit marți Saigonul, 
îndreptîndu-se spre Seattle, sta
tul Washington. Este vorba de 
814 soldați anarținînd celei de-a 
noua divizii de infanterie ameri
cană, care acționa în delta flu
viului Mekong. în urma lor ră- 
mîn 24 186 care au certitudinea 
că vor pleca în curînd și ei spre 
căminele lor și alți 475 000 care 
au... numai speranțe.

Căci, declarau în legătură cu 
aceasta Mike Mansfield și 
Eduard Kennedy, liderii majori
tății democrate din Senat, „re
tragerea celor 25 000 de militari 
trebuie să constituie doar primul 
pas înspre o dezcscaladare totală 
și completă ".

s c u r* "t

Echipajul lui „Apollo-11" (de la stìnga la dreapta) : Aldrin 
și Armstrong — care urmează să coboare pe suprafața Lunii 

— și Collins, care va rămîne în capsula Apollo

După ce și-au pe
trecut sfîrșitul săptă- 
mînii în mijlocul fa
miliilor lor, cei trei 
membri ai echipaju
lui navei cosmice „A- 
poilo-11“ au început 
luni, la Cape Ken- 
nedy, ultimele pre
gătiri înaintea star
tului în direcția Lu
nii, ce va fi dat la 
16 iulie. Astronauții

Neil Armștrong, Mi- 
chael Collins și Ed- 
win Aldrin au conti
nuat zborurile siqju- 
late la bordul unor 
replici de antrena
ment ale „modulului 
lunar“ și ale cabinei 
spațiale. între timp, 
tehnicienii N.A.S.A. 
urgentează punerea 
la punct a uriașei 
rachete „Saturn-5“,

La Clubul „Atlas“ din Ni
cosia a avut loc o seară a 
prieteniei româno - cipriote, 
consacrată celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist.

La un centru de formare profesională, creat cu sprijinul 
Biroului Internațional al Muncii în Mali

Orientul Apropiat
• Luptă aeriană în regiunea Canalului 

de Suez și in regiunea siriană Colan

Avioane israeliene au pătruns 
luni in spațiul aerian al R.A.U., 
în regiunea portului Hurghada, 
a declarat un purtător de cuvînt 
egiptean, citat de agenția M.E.N. 
Aviația egipteană a intervenit. 
După o scurtă luptă aeriană, avi
oanele israeliene s-au retras. 
Purtătorul de cuvînt a dezmințit 
afirmațiile că două avioane egip
tene au fost doborîte în cursul 
acestei lupte.

Agenția M.E.N., citind o de
clarație a unui purtător de cu
vînt. egiptean, anunță că în noap
tea de luni spre marți o compa
nie a infanteriei egiptene a tra
versat Canalul Suez și a ata
cat pozițiile fortificate israeliene 
în regiunea Lacului Timash. 
Purtătorul de cuvînt a declarat 
că 30 de soldați israelieni au fost 
uciși, iar două tancuri și alte 
două mașini blindate au fost dis
truse.

★
Un purtător de cuvînt. israe

lian, citat de agenția A.P., a de
clarat că luni a avut loc în re
giunea Peninsulei Sinai o luptă 
aeriană între avioane israeliene 
și egiptene. In cursul luptei, 
două aparate egiptene au fost 
doborîte.

Potrivit declarației unui aii 
purtător de cuvînt israelian, în 
noaptea de luni spre marți trupe- 
egiptene au traversat Canalul de 
Suez și au încercat să atace po
zițiile israeliene dispuse în fața 
portului Ismailia. Trupele israe
liene au respins atacul, obligînd 
partea egipteană, care a lăsat pe 
cîmpul de luptă trei morți, să se 
retragă.

Un purtător de cuvînt militar 
a dat publicității o declarație 
oficială prin care anunță că es
cadrile de avioane de luptă israe
liene au violat marți după-amia- 
ză spațiul aerian al Siriei, anunță 
agenția FRANCE PRESSE. Po
trivit comunicatului, aviația siria
nă a intervenit imediat, obligînd 
avioanele israeliene să se întoarcă 
din drum. In cursul luptei aerie
ne, care a durat mai mult de o 

care va înscrie nava 
cosmică „Apollo-11" 
pe o traiectorie lu
nară, pentru a fi 
gata în vederea în
ceperii „numărării 
inverse“, operațiune 
prevăzută pentru 
ziua de 10 iulie. Une
le defecțiuni minore 
descoperite lâ rache
tă au fost remediate.

Cu această ocazie a fost 
prezentată o expoziție de 
cărți, fotografii, discuri, obiec
te de artizanat și mărci poșta
le românești. ....... ...  

oră, au fost doborîte patru avioa
ne israeliene. Totodată au fost 
pierdute în luptă trei avioane si
riene — precizează . comunicatul 
oficial sirian.

★
Un purtător de cuvînt militar 

israelian a anunțat că avioane de 
luptă israeliene au doborît marți 
după-amiază 7 avioane siriene în 
cursul unei lupte aeriene ce a 
avut loc în regiunea Kuneitra, 
din zona înălțimilor Golan, teri
toriu ocupat ele forțele israeliene.

Un comunicat al organizației 
palestiniene de rezistență „Al 
Assifa“, distribuit presei libane
ze, informează că membri ai a- 
cestei organizații au plasat luni 
în portul Eilath bombe incen
diare care au explodat provocînd 
un mare incendiu. Comunicatul 
menționează că incendiul a cu
prins și instalațiile portuare și 
că „daunele provocate sînt eva
luate la mai multe milioane de 
dolari'“.

-k
Incendiul care a izbucnit luni 

după-amiază în portul Eilath a 
fost provocat de aprinderea 
spontană a unor insecticide ex
puse la căldură, au afirmat ofi
cialitățile israeliene. Incendiul a 
fost stins după două ore și ju
mătate cu concursul pompierilor 
și armatei. Portul Eilath nu o 
avut de suferit. Pagubele provo
cate de incendiu sînt evaluate de 
autorități la 120 000 dolari.

La Amman a fost arestat au
torul tentativei vizînd asasinarea 
lui Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv ai Organi
zației pentru eliberarea Palesti
nei. Un comunicat al O.L.P. fur
nizează unele amănunte în legă
tură cu modul în care a fost pusă 
la cale asasinarea lui Arafat. Po
trivit comunicatului, la Biroul 
din Amman al O.L.P. s-a prezen
tat un individ cu un colet adre
sat „personal și confidențial“ lui 
Yasser Arafat. Conținutul coletu
lui urma să explodeze la deschi
derea -acestuia.

• SECRETARUL DE STAT 
la Ministerul de Externe al 
Indiei, Kexval Singli, a fost pri
mit luni de președintele Pa
kistanului. Yahya Khan, că
ruia i-a înmînat. un mesaj din 
partea premierului indian, In
dica Gandhi.

Kexval Singh se află de săp- 
tămîna trecută în Pakistan pen
tru a semna documentele în le
gătură cu reglementarea unei 
dispute de frontieră între cele 
două țări. Cu acest prilej, el a 
conferit cu diverse personali
tăți pakistaneze asupra relații
lor bilaterale.

Observatorii -remarcă faptul 
că este al doilea contact indo- 
pakistanez la un nivel ridicat 
de la preluarea de către gene
ralul Yahya a puterii în Pa
kistan.

• ÎNTR-UN MESAJ adresat 
comandanților forțelor armate 
ale țării cu prilejul împlinirii 
a doi ani de la izbucnirea răz
boiului civil din Nigeria, șeful 
statului federal nigerian, gene
ralul Yakubu Gowon, a afirmat 
că pacea nu va fi restabilită 
decît atunci cînd forțele sece
sioniste biafreze vor fi înfrînte 
din punct de vedere militar. 
Difuzînd această declarație, 
agențiile de presă semnalează 
totodată o recrudescență a ofen
sivei forțelor nigeriene. Un co-

• MARȚI, S-A DESCHIS LA VIENA cea de-a 18-a Confe
rință a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). 
La lucrările acestei reuniuni participă miniștrii din cele nouă 
state membre ale O.P.E.C. — Arabia Saudită, Libia, Venezuela, 
Indonezia, Iran, Irak, Kuweit, Qatar și Abu Dhabi. Partici
panții la lucrările sesiunii vor lua în discuție cererea de pri
mire în această organizație a Algeriei, situația actuală a pieței 
internaționale a petrolului, coordonarea politicii în domeniul 
industriei petroliere a țărilor membre, problema stabilirii pre
țurilor și a redevențelor pentru petrolul brut.

Declarația 
președintelui 

Georges 
Pompidou

PARIS 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul marți în cadrul unei ce
remonii de prezentare a corpului 
diplomatic, președintele Franței, 
Georges Pompidou, a declarat că 
guvernul său va continua să 
sprijine principiile „independen
ței și dreptului popoarelor la 
autodeterminare“, care au stat la 
baza politicii generalului Charles 
de Gauile. „Fidelă acestei linii 
politice, a adăugat Pompidou, 
Franța încearcă să coopereze cu 
toate țările lumii“. El și-a expri
mat speranța că evoluția pe care 
o vor cunoaște toate națiunile eu
ropene va duce la dispariția di
vergențelor care. în prima jumă
tate a secolului al XX-lea, au 
contribuit la pierderea tempora
ră a influentei țărilor Europei pe 
plan mondial.

La recepția de la rulatul Ely- 
see au luat parte, de asemenea, 
primul ministru, Jacques Chaban 
Delmas, și ministrul de externe, 
Maurice Schumann.

J. Kadar 
la Sofia

SOFIA 8 — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva transmite : 
Marți a sosit la Sofia delegația 
de partid și guvernamentală a 
R.P. Ungare, condusă de Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

La sosire, pe aeroport, dele
gația a fost întîmpinată de To- 
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, și de alte 
persoane oficiale.

Delegația a făcut apoi vizite 
lui Todor Jivkov și lui Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria.

Delegația
R.D.G< 

la Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 

Moscova au continuat marți 
convorbirile dintre conducători 
de partid și de stat ai Uniunii 
Sovietice și delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Germane, 
condusă de Willi Stoph. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. în aceeași zi, Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a avut o convor
bire cu Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe al R.D.G., în 
probleme de interes comun, trans
mite agenția TASS.

municat difuzat marți la Lagos 
anunță că prima divizie a tru
pelor federale a ocupat orașul 
Abriba, situat la nord-est de 
Umuahia.

• LA REȘEDINȚA DIN 
HARPSUND a premierului sue
dez, Tage Erlander, a avut loc 
o reuniune de două zile a unor 
lideri socialiști din Europa apu
seană. Printre participanți s-au 
aflat premierul britanic, Wilson, 
și ministrul de externe vest- 
german, Brandt. Pe ordinea de 
zi a reuniunii a figurat pro
blema relațiilor dintre cele două 
blocuri comerciale rivale vest- 
europene — C.E.E. și A.E.L.S. 
— și implicit chestiunea aderă
rii Angliei la Piața comună. 
Sciziunea din Partidul Socialist 
Italian, a adăugat, însă, un su
biect de primă urgență agendei 
reuniunii.

• INTR-O ÎNCERCARE de a 
grăbi integrarea rasială în do
meniul învățămîntului, guvernul 
american a privat de fonduri 
federale trei districte școlare 
din sudul S.U.A., care refuză să 
transpună în viață legea, pri
vind desegregarea institutelor 
de învățămînt. Este vorba de 
districtele Flagler (Florida), 
Wayne (Georgia) și Orangeburg 
(Carolina de sud).

• MAIMUȚA ASTRONAUT 
„BONNY" care timp de 9 zile 
a evoluat pe o orbită extrate
restră, la bordul biosatelitului 
nr. 3, lansat la 26 iunie de Ia 
Cape Kennedy, a murit la cîteva 
ore după readucerea ei pe Pă- 
mînt.

La Murmansk, printre
oamenii noi ai norMui

La sfîrșitul lunii iunie 
Murmanskul trăiește încă 
din plin feeria nopților 
albe. De ți se îtnîmplă să 
treci Cercul Polar la ora 
cînd pe alte meridiane în
cepe să lumineze luceafă
rul de ziuă, aici soarele că
lătorește odată cu tine, în 
fereastra trenului, plutind 
sîngeriu deasupra pădu
rilor de mesteceni ai 
Peninsulei Kola. Ceasul a- 
rată ora două din noapte și 
nu te miri: în vagon sfo
răie un marinar din Odesa, 
iar afară culoarea peisaju
lui amintește atmosfera 
dulcilor nuvele cehoviene. 
Prin gări, tremurul frunzei 
fără umbră se însoțește cu 
prelunga cîntare rusească 
a fetelor ce-și pun dumini
ca panglici late și lungi de 
mătase lucioasă în păr, și 
încalță cizme roșii, de dans. 
Oraș ai nordului, poartă la 
Oceanul înghețat, ultimă 
stație de tranzit a bătrinei 
Europe în drumul spre lu
mea urșilor albi, Murman
skul se anunță cu construc
ții moderne și dantelărie 
industrială, dominînd, de 
pe cîteva coline, o uriașă 
limbă de apă — golful in 
vie mișcare al portului.

Pășind pe peroanele gă
rii, unde la 1 iulie respira
ția se mai „vede" (e încă 

Iniagine din portul Murmansk

frig 1), îți surprinzi priviri
le rotindu-se în căutarea a 
ceva nici de tine știut. Pur
tai în memorie ideea că la 
doi pași se află oamenii 
ghețurilor veșnice, și poa- 
te-i cauți ? Orașul este 
însă, prin toate datele sale 
european. Autenticii .oa
meni ai nordului“, cîți vor 
fi fost și, mai ales, cîți vor 
fi rămas după invazia fas
cistă. care a distrus orașul 
din temelii, fără a fi reușit 
să-l cucerească, sînt în în
tregime, cel puțin în aceas
tă zonă, convertiți Ia civili
zația contemporană. S-au 
pierdut, pur și simplu, în 
masa celor aproape 300 009 
de alți locuitori veniți de 
pe toate meleagurile Uni
unii Sovietice. Iar cind 
spui „liudi severa“ (oa
menii nordului) definești, 
de fapt, aci, în majoritate 
oameni care au acceptat să 
părăsească Moscova, ori 
Leningradul, Riga ori Kie
vul, să lase stepele ucrai- 
niene, ori însorita Transcau- 
cazie și să-și desfășoare 
munca, viața, în gerurile 
care bat, o dată cu furtu
nile aurorei boreale, de 
peste apele vestitului „Le- 
dovitii Okeean“ — Oceanul 
înghețat... Iarna, ne averti
zează tovarășii care ne în
soțesc, se întîmplă adesea 
ca termometrul să coboare 
brusc de ia zero grade la 
minus 40 de grade...

Dar dacă au păstrat ceva 
de la trecut acești noi oa
meni ai nopților albe, aco
modați la clima atit de 
mult schimbată, este ve
chea amintire a nordului

Criza politică din Italia
Partidul Republican, care îm

preună cu democrat-creștinii și 
socialiștii a făcut parte din gu
vernul de centru stingă, condus 
de Mariano Rumor, a hotărît să 
nu mai participe la noul guvern, 
pentru formarea căruia președin
tele Italiei, Giuseppe Saragat, își 
va începe la 10 iulie consultări
le. Ilotărîrea republicanilor a fost 
luată luni după-amiază cu pri
lejul reuniunii Comitetului de 
conducere.

Refuzul republicanilor de a 
împărți în viitor Responsabilitatea 
guvernului cu cei doi parteneri 
ai săi din precedenta coaliție a 
fost motivat de faptul că în mo
mentul de față „nu sînt create 
condițiile continuării unei politici 

adevărat. Din acest punct 
de vedere am văzut la 
Murmansk unul dintre cele 
mai interesante muzee, 
cred, dacă nu unicul de a- 
cest fel care se pot vedea 
în lume : un muzeu al zo
nelor de dincolo de Cercul 
Polar.

Peninsula Kola întinsă 
pe circa 144 000 km1 are a- 
vantajul geologic de a se 
afla la suprafață cu stratu
rile ei cele mai vechi (n-a 
fost niciodată acoperită de 
mare, în schimb s-a aflat 
de două ori sub calota de 
gheață, conservatoare de o- 
biecte naturale). Așa se 
face că din cele 36 de ele
mente de însemnătate in
dustrială care se exploatea
ză acum în lume, 14 mine
reuri au primit denumiri 
legate de această peninsu
lă sau de numele acelora 
care au cercetat-o, fiind 
descoperite aci : murmanit, 
kolschit, laponit etc. Peste 
18 000 de rîuri și rîulețe, 
o salbă de lacuri, între care 
strălucește prin frumusețe 
Imandra, al 6-lea ca mări
me din U.R.S.S., se adaugă 
la întinderile foarte mari 
de mlaștini care ocupă cir
ca o treime din întreaga 
peninsulă. în rest, păduri 
și tundră. O iarnă de 5 luni 
și o noapte polară lungă de

107 zile, adică de peste 
3 luni consecutiv.

Sînt primele informații 
de care tovarășii, foarte a- 
mahili, din conducerea mu
zeului din Murmansk țin 
să iei cunoștință intrînd în 
lăcașul lor, întrucit ele de
finesc cadrul sutelor de 
mii de ani de viață pe a- 
ceste pămînturi. Și parcă 
pentru a te convinge de o- 
riginalitatea acestei lumi 
strîns legată de condiția 
geografică specială, printre 
primele viețuitoare cu care 
faci cunoștință sînt cîteva 
stoluri ale unor păsări lo
cale, kuropatka, păsări care 
iarna sînt complet albe, 
primăvara jumătate albe — 
jumătate gri-cenușii. iar 
toamna complet maronii.

în acest peisaj, cunoștin
ța cu saamii, primii locui
tori ai Kolei, este surprin
zătoare. Privindu-le obiec
tele de uz familial. în gene
ral din lemn, meșteșugit 
lucrate, dar ciudate pentru 
europeanul obișnuit, pri
vindu-le obiectele de îm
brăcăminte (par sufocați de 
blănurile grele) cauți cu 
urechea să Ie auzi cîntece- 
le, să le detectezi exube
ranța. să Ie simți viața. 
La Tropice, Ia Ecuator, 
mișcarea și ritmul sînt to
tul. Dar aici ? Te privesc 
din panourile muzeului 
meditativi ; le bănuiești su
fletul doar în podoabele fe
meilor, discret afirmate. 
Pînă la Revoluție, saamii 
n-au avut scriere și cei 
200 000 cîți au supraviețuit 
istoriei trăiesc în condiții 
bune în centrul peninsulei 

de centru-stînga“. Atit democrat- 
creștinii cît și socialiștii, se spune 
în comunicatul dat publicității, 
s-au dedicat în ultimul timp mai 
mult problemelor lor interne de 
partid, decît realizării unei poli
tici de centru-stînga, coherentă 
și organică“.

La rtndul său, Comitetul de 
conducere al Partidului Socialist 
Unitar, care a luat ființă în urmă 
cu două zile, a ținut prima sa 
reuniune în vederea stabilirii tac
ticii pe care o va urma în viitor, 
în același timp, deputății socia
liști, care au aderat la noul par
tid — 29 din totalul de 91 — au 
constituit grupul parlamentar al 
acestui partid, desemnînd in 

ocupindu-se în special de 
pescuit și vinat. Săniile lor 
mici, trase de ciini sau de 
reni, săgetează întinderile 
unde stăpînă fusese pînă 
la victoria ideilor Iui Lenin 
doar milenara invîrtire a 
globului prin spațiile cos
mice. Un timp fără început 
și fără sfîrșit.

Azi, Murmanskul — oraș 
modern și mare port al ță
rii sovietice — influențează 
direct viața vechilor locui
tori. Dacă este drept că nu 
se poate lăuda aproape ni
meni că s-a născut și a 
trăit aci o viață, fiindcă 
după atacul armatelor lui 
Hitler au supraviețuit sau 
au rămas pe loc se pare 
doar 7 persoane din cîteva 
sute de mii, saamii sînt tot 
mai mult atrași de luminile 
orașului reconstruit. La 
Combinatul de conserve de 
pește — una dintre cele 
mai mari întreprinderi de 
acest fel din întreaga Eu
ropă, întîlnești privirile 
unor fete saame Iucrînd Ia 
banda rulantă, sau rîzînd 
vesel sub luminile „cafe
nelei tineretului" în care se 
revarsă cîntecul vesel, atit 
de cunoscut aci. „v dale- 
kom severe, eskimosî be- 
gali...“. Și aci, ca și în în
treg orașul, ei sînt însă des- 
coperiți doar pentru repor-

terul atras de curiozități: 
altfel, cetățeni egali in 
drepturi cu toți ceilalți, 
sînt în general greu de 
deosebit în masa locuitori
lor. </

■ >Exotismul Murmansku- 
lui, determinat de poziția 
sa la sute de kilometri din
colo de Cercul Polar, unde, 
în mod obișnuit, prin col
hozurile din împrejurimi 
transportul se face cu sania 
trasă de cîini, ori de faptul 
că pînă Ia ferestrele ulti
melor blocuri se aude în 
noaptea polară lătratul 
vulpilor argintii, este sur
clasat în atracțiozitate de 
port, de uriașele sale va
poare (peste 400 Ia număr), 
de circulația care există 
între acest oraș depărtat și 
restul lumii. Stăteam pe 
cheiurile sale și încercam 
să-nn imaginez ce anume 
poate face ca numărul pa
sagerilor îmbarcați la bord 
să poată egala pe acela din 
însoritele Ialta și Odesa. 
Răspunsul era însă foarte 
simplu : spre deosebire de 
sud, unde se călătorește 
mult ca agrement, aici a- 
proape toți cei care pornesc 
pe oceane ajungînd pînă 
spre Polul Sud, sau Ma
rea Caraibilor, pleacă Ia 
muncă.

Murmanskul este, in
tr-adevăr, prin excelență 
un oraș muncitor, trăsătură 
devenită mîndrie pentru 
locuitorii săi, mai vechi 
sau mai noi „oameni ai 
nordului...“

EUGEN FLORESCU

funcția de președinte pe Fim-,io 
Orlandi.

Președintele Camerei Depu- 
taților a Parlamentului italian, 
Sandro Pertini, membru al Par
tidului Socialist Italian, și-a pre
zentat luni demisia din această 
funcție ca urmare a sciziunii care 
a intervenit în rîndul P.S.I. Ca
mera Deputaților a respins însă 
în unanimitate această cerere.

Zilele acestea sînt programate 
reuniuni ale diferitelor grupuri 
parlamentare în vederea discută
rii situației care s-a creat ca ur
mare a demisiei guvernului con
dus de premierul Mariano Ru
mor, precum și a sciziunii P.S.I. 
Pentru astăzi s-a anunțat reuniu
nea Comitetului Central al Par
tidului Socialist Italian în vede
rea examinării situației politice. 
Cu același prilej va fi ales și noul 
Comitet al direcțiunii P.S.I.
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