
Vedere parțiali a BecțM de acMtulftirio iU la Combinatul eMmEeo-mitalurgicr din Baia Moro

CONGRES Al 
PARTIDULUI

Pag. 2
ACTUALITATEA PENTRU TINB^ET
• Aproape cinci minute cu OCTAV 

ENIGARESCU, directorul Operei Româno.
• O Întrebare pe zi: Ziare cu poștalionul ?
• Cadran științific.

SUMAR

Pag. 4
SA DISCUTAM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
• Cum sînteți apreciat la locul dv. de 

muncă ?
• Părintele, un „profesionist“ sau un 

„amator“ ?

Proletari din toate țările, uniți-văl

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II, NR. 6278 6 PAGINI — 30 BANI JOI 24 IULIE 1969

Programul înfloririi 
multilaterale a patriei
sursă de 
și energii

comum și co/maiiA
r/tismi oEfimmi ale

politicii icomiia 4 pmuiiii
Poporul român încheie, în a- 

ceste zile, bilanțul bogat ai pri
mului sfert de veac trăit în 
condițiile deplinei libertăți na
ționale și sociale și totodată, 
constituindu-se în forul suve
ran al țării, chibzuiește și dez
bate, pe baza documentelor 
pregătitoare ale celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român, perspectivele 
mărețe de progres și prosperi
tate pe care și le croiește pen
tru anii ce vin.

Cei 25 de ani care au trecut 
de la eliberarea de sub jugul 
fascist reprezintă perioada cea 
mai eroică prin fapte, cea mai 
densă prin realizări și cea mai 
plină de măreție prin profunde
le prefaceri sociale din istoria 
milenară a poporului nostru.

Victoriile epocale cucerite de 
poporul nostru în edificarea și 
riesăvîrșirea socialismului, mer
sul neabătut al țării pe calea 
progresului social, constituie 
finalitatea înfăptuirii progra- 
®lui Partidului Comunist Ro
mân, al cărui obiectiv — pre
zent în toate hotărîrile și ac- 
tgle partidului — este ridicarea 

■ JTemâniei pe cele mai înalte 
’’culmi ale civilizației. Fiecare 
pps, fiecare acțiune, fiecare suc
ces al mersului nostru înainte, 
a reprezentat o verigă a unui 
proces continuu, elaborat în 
mod conștient, cu anticipație 
de, către P.C.R. și înfăptuit cu 
consecvență, corespunzător pre
vederilor programatice.

Aceasta a fost posibil deoare
ce, în elaborarea politicii sa
le, P.C.R. a avut în vedere fap
tul că metodele și formele or
ganizatorice necesare conducerii 
conștiente a ansamblului pro
ceselor vieții sociale, măsură 
și modul în care acestea re
flectă cerințele dezvoltării so
cietății, au o determinare is
torică obiectivă, cunosc o evo
luție dinamică specifică, în func
ție de etapa în care se află 
construcția socialismului și, 
ca atare, ele trebuie în perma
nență modificate, perfecționate 
și adaptate cerințelor pe care 
le ridică viața.

Este spiritul care străbate, mo
bilizator și pregnant, documen
tele pregătitoare pentru Congre
sul al X-lea al partidului, spirit 
care și-a pus amprenta pe lar
ga dezbatere publică a Tezelor 
și proiectului de Directive de 
către comuniști, de întregul no
stru popor. Dînd o înaltă apre
ciere documentelor pentru Con
gresul al X-lea și susținînd cu 
căldură propunerea ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
oamenii muncii din patria noa
stră au acordat, din nou, cu în
flăcărare și mîndrie. girul depli
nei lor încrederi în politica par
tidului nostru, slujită de un con
ducător Încercat și clarvăzător, 
profund devotat poporului și 
cauzei socialismului și realiza
tă în mod consecvent, înălțînd 
treaptă cu treaptă edificiul nos
tru socialist.

Dată fiind bogăția, complexi
tatea vieții sociale din țara 
noastră, este greu să sinteti
zezi, în limitele unui articol, 
consecvența cu care au fost și 
sînt înfăptuite prevederile pro
gramatice ale partidului în toate 
pomeniile activității umane. E-

Conf. univ. 
HARALAMBIE 
NICULESCU

xistă, însă, cîteva domenii deter
minante, care au constituit și 
constituie — așa cum se subli
niază în importantele documente 
supuse dezbaterii publice — axa 
întregii dezvoltări a României, 
cum sînt : industrializarea țării, 
cooperativizarea, modernizarea 
agriculturii, impulsionarea cer
cetării științifice, dezvoltarea 
culturală a poporului, și, ca o 
încoronare a acestora, ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

După cum se știe, scopul su
prem al luptei comuniștilor 
este înfăptuirea pe pămînt a 
fericirii oamenilor, ceea ce 
va putea fi realizat deplin nu
mai atunci cînd forțele de pro
ducție vor atinge un asemenea 
nivel de dezvoltare, încît să 
asigure belșugul de bunuri, ca
re să facă posibilă repartiția 
după nevoi. Tocmai acest ade
văr a constituit temeiul con
secvenței cu care partidul nos
tru a concentrat principalele e- 
forturi, în opera de construc
ție a socialismului, spre înfăp
tuirea industrializării socialiste.

Politica de industrializare a 
răspuns imperativului capital 
de a lichida, în cel mai scurt 
timp, rămînerea în urmă o Ro
mâniei față de țările dezvolta
te din punct de vedere indus
trial și crearea condițiilor ca
re să asigure țării noastre o 
poziție de egalitate și competiti
vitate în circuitul economie 
mondial. In prezent, patria

noastră are cel mai rapid ritm 
de dezvoltare din Europa și unul 
dintre cele mai rapide din lu
me, ritmul mediu anual de creș- 
tere în perioada 1951-1968 fiind 
de 13,1 la sută. In perioada 
1960-1967, în timp ce pe ansam
blul sistemului capitalist ritmul 
mediu anual de creștere a in
dustriei a fost de 5,7 la sută, 
iar pe ansamblul țărilor socia
liste de 7,5 la sută, producția 
industrială a României a cres
cut anual cu 13,4 la sută.

Problema ritmului de dezvol
tare a economiei va rămîne 
primordială și în perioada 
1971-1975. Cu un fond de inves
tiții de 470-485 miliarde de lei 
din fondurile statului și ale u- 
nităților cooperatiste și de stat, 
adică cu aproape 200 miliarde 

’ lei mai mult decît în perioada 
1966-1970, sînt create condițiile 
ca, în următorul cincinal, patria 
noastră să cunoască, în dome
niul creșterii economice, cel 
mai spectaculos salt din Isto
ria sa, și să se apropie de ni
velul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere al producției, 
productivității muncii și veni
tului național pe cap de locui
tor. Este interesant de notat, de 
pildă, faptul că o producție de 
peste 10—10,5 milioane tone de 
oțel, cît se prevedea să producă 
țara noastră în anul 1965, nu 
produc, în prezent, decît 10 țări 
ale lumii.

O altă coordonată esenția
lă a politicii de industrializare 
a țării, prmată cu consecvență 
de către’ P.C.R., este modifica
rea structurii de ramură a e- 
conomiei naționale. Dacă în anul 
1938 greutatea specifică a in- 

(Continuare în pag. a V-a)
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Cel de al doilea coș de 220 m 
de la termocentrala Deva se 

află tn plină construcție

Angajamente

suplimentare
Un mare număr de uni

tăți industriale din județul 
Mureș, care și-au Îndeplinit 
integral angajamentele luate 
în cinstea Congresului parti
dului și zilei de 23 August, 
și-au suplimentat sarcinile- 
Valoare angajamentelor su
plimentate se ridică la 17,6 
milioane lei- Printre unitățile 
care și-au luat noi angaja
mente se află Combinatul 
chimic Tîmăveni, cu 2,6 mi
lioane Iei, Combinatul de În
grășăminte azotoase Tg. Mu
reș, cu 1,5 milioane lei, Fa
brica de geamuri Tîmăveni, 
cu 2 milioane lei și altele.

(Agerpres).

prof. univ. BORIS CAZACU

EDIflA JUBUM
J CURSURILOR DE

La Sinaia ?i București se fac 
ultimele pregătiri pentru deschi
derea tradiționalelor cursuri do 
vară fi colocvii științifice de 
limba, literatura, istoria fi arta 
poporului român, organizate sub 
auspiciile Universității din Bucu
rești. Directorul cursurilor, prof, 
univ. BORIS CAZACU, membru 
corespondent al Academiei și 
prorector al Universității Bucu
rești, a avut amabilitatea să ne 
răspundă la cîteva întrebări.

— Tovarășe profesor, cu ocazia 
celei de a X-a ediții a cursurilor

20 de ani de la înf iințarea primelor cooperative agricole de producție

Se împlinesc, astăzi, 20 de ani do la 
acea „zi crucială" pentru țărănimea 
muncitoare din țara noastră — cum se 
aprecia evenimentul într-un editorial al 
ziarului „Scînteia" din iulie 1949 — cînd 
în cinci localități ale țării se creau pri
mele cooperative agricole de producție. 
Rezultatele lor, și ale celor ce s-au con
stituit după aceea, nu numai că au 
însemnat primele dovezi ale orientării 
juste a partidului de a acorda transfor
mării socialiste a agriculturii, trecerii de 
la mica proprietate la marea gospodă
rie, locul de prim ordin între factorii e- 
conomici și sociali determinanji în. ampla 
acțiune de modernizare și intensificare a 
producției agricole, dar au și exercitat 
un puternic exemplu pentru întreaga ță- 

“ ‘ 1 b stat prin im-
diversificată și

ranime. Sprijinite de câtre stat 
portante credite, printr-o Ci--.-

• •••••••
ESTE „TEHNIC CLUBUL"
O CASĂ A TEHNICII
AȘA CUM I S-A PROMIS

TINERETULUI BUCUREȘTEAN?
La puțină vreme după Con

sfătuirea pe țară a U.T.C. adu
ceam la cunoștința cititorilor 
inaugurarea la București a unui 
TEHNIC-CLUB.

— Acest club, au informat a- 
tunci organizatorii — comitetul 
municipal U.T.C. — și același 
lucru e mărturisit și acum, își 
propune să fie o casă a tehnicii 
și științei pentru tineret.

Involuntar, stabilești legă
tura intre această afirmație și 
ceea ce raportul la Consfătuirea 
pe țară a U.T.C, abordînd sar
cinile sporite ce revin organi
zațiilor U.T.C. pentru promova
rea în rîndul tineretului a unei

largi mișcări către știință și 
tehnică, menționa textual : „E- 
xistă propuneri interesante pri
vind organizarea unor CASE 
ALE TEHNICII pentru tineret, 
instituții dotate cu mijloacele 
necesare pentru a oferi tineri
lor condițiile unor activități 
tehnico-apîicative mai susținute 
și care ar putea de asemenea 
coordona activitatea societăților 
și cercurilor aplicative". Că 
menționatul Tehnic-club repre
zintă una din acele propuneri 
interesante sau doar una din 
primele încercări de materiali
zare a lor, este mai puțin im
portant. Esențialul este că Teh-

nic-club există, și încă din mai 
1668. Cititorul a aflat desigur 
că înființarea sa e rezultatul 
unui lăudabil și necesar efort 
de profilare a caselor de cultu
ră ale tineretului existente în 
Capitală. Ne-am concentrat a- 
tenția îndeosebi asupra modifi
cărilor suferite de fosta casă de 
cultură a tineretului din secto
rul 5. Am făcut-o atît pentru 
că scopul pe care și-1 propu
nea profilarea viza în acest caz 
obiective pe cît de importante, 
pe atît de inedite pentru activi
tatea organizațiilor U.T.C. cît și 
pentru că, dincolo de rezulta
tele imediate, Tehnic-clubul se

mereu mai dezvoltată bază materială 
pusă la îndemînă prin cele aproape trei 
sute de întreprinderi pentru mecanizarea 
agriculturii, prin cantitățile mereu mai 
mari de îngrășăminte chimice produse în 
combinatele în a căror construcție numai 
în ultimii ani, s-au învestit aproape 5 mi
liarde lei, prin cadrele tehnice, soiurile, 
hibrizii și rasele de animale valoroase, 
cooperativele agricole au deschis în fie
care sat, în fiecare familie, drumul spre 
bogăție și bunăstare.

Am poposit zilele trecute în una din
tre primele unități ale agriculturii coope
ratiste din țara noastră — la Cobadin, 
în fertilul podiș dobrogean.

de vară, vă rugăm să ne vorbiți 
despre geneza acestor manifestări.

■ ---Răspunzînd interesului din _ 
ce în ce mai pronunțat pentru 
studiul limbii române manifestat 
în cercurile științifice și universi
tare din străinătate, cursurile 
oferă profesorilor și studenților 
din diverse țări ale lumii posi
bilitatea de a urmări prelegeri, 
conferințe și seminare de limbă, 
literatură și cultură românească, 
prezentate de eminente persona
lități ale vieții noastre univer
sitare. Ținînd seamă de caracte
rul și de locul limbii române 
între celelalte limbi romanice, 
cursurile sînt destinate cadrelor 
didactice și studenților care se 
specializează în filologia romani
că sau care au ca specialitate 
limba și literatura română. Ele 
sînt împărțite în două secții (I — 
profesori specialiști, și II — stu
denti, tineri cercetători), deosebite 
în ceea ce privește nivelul predării 
dar reunite în prezentarea cuno
ștințelor de literatură, folclor, is
torie și geografie a României. Cu 
începere din anul 1965, s-au insti
tuit, în cadrul cursurilor, coloc
vii științifice în care se prezintă 
și se dezbat diferite probleme 
actuale.

— Ce ne puteți spune despre 
programul cursurilor din acest 
anr

ANDREI ȘERBAN

(Continuar» în pag. a Il-a)

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a V-a)

• ••••••O
„Apreciind tn mod deosebit preocupările utile ți instructive 

ale pionierilor, tovarățul Nicolae Ceaușescu a atras totodată a- 
tenjia asupra faptului că, în general, o dată depășită vîrsta 
pionieratului, tinerii au la dispoziție mai puține forme prin care 
pot continua să-și îmbogățească deprinderile dobîndite în 
cercurile pionierești. Ar fi foarte folositor, a subliniat conducă- 
cătorul partidului ți statului, dacă Uniunea Tineretului Comunist 
ar continua la un nivel corespunzător cultivarea calităților 
cîștigate tn anii copilăriei de către micii tehnicieni'.

(Din relatarea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In municipiul Constanța).

putea constitui într-o valoroasă 
experiență pentru organizațiile 
U.T.C. din restul țării. Iată, 
Tehnic-clubul a trecut pragul 
unui an de activitate. Conside
răm de aceea necesar să încer
căm un bilanț. Linia sub care 
analiza poate așeza rezultatele 
unui an de activitate nu este 
alta decît întrebarea din titlul 
acestui articol.

Adresînd întrebarea organiza
torilor, răspunsul, spre surprin
derea noastră, a întîrziat. Plutea 
incert, undeva între „un bilanț 
pozitiv" și „mai sînt și lipsuri“, 
între „entuziasm inițial dimi
nuat de dificultăți“ ți „sperăm

că de data aceasta* etc. etc. 
Erau necesare, se pare, întrebări 
suplimentare. Secretarului Co
mitetului municipal U.T.C. pen
tru probleme de propagandă, to
varășului Nicolae Gîrceag, i-am 
adresat-o pe cea dintîl :

Ce ți-a propus sâ fie Tehnic- 
clubul, care sînt, mai exact, a- 
cele intenții care defineau acest 
club ca o casă a tehnicii pen
tru tineret ?

— Intențiile, ne răspunde in
terlocutorul, se situau foarte 
exact la punctul de convergență 
dintre sarcinile mari ce revin 
organizației noastre in cultivarea

pasiunii tineretului pentru teh
nică și exigențele ce le impun 
muncii noastre particularitățile 
vîrstei căreia ne adresăm. Teh
nic-clubul l-am văzut, prin ur
mare, ca o școală a pasiunii, a 
interesului pentru știință și teh
nică, ca un lăcaș unde 
naște și
tehnică. Sigur, o largă propa
gandă /■’ 
că presupune evident 
nifestări cu caracter teoretic, 
dar ținînd cont de înclinațiile

N. ARSENIE 
O. PĂUN

(Continuare tn pag. a ,V-a)

cultiva gustul
științifică și

se pot 
pentru
tehni- 

și ma-

uiraiiAȚif
ION LUCIAN

Un băiat și o fată au rămas 
nehotărîți la intrarea teatrului, 
după spectacol, rezemați de ușa 
grea din fier forjat. Păreau 
stingheriți. Am trecut pe lîngă 
ei fără a bănui măcar gravita
tea momentului care punea ca
păt unor vise, speranțe și, după 
cum am aflat-o mai tîrziu — 
unor foarte probabile decepții.

Intr-o scrisoare găsită a doua 
zi la portar, Voichița P.. dintr-o 
școală din București, mă lămu
rea : „Am văzut spectacolul și 
am înțeles deodată ceea ce pînă 
atunci nu-mi putusem explica : 
de ce prietenul meu se com
porta într-un fel cu care nu 
pot fi de acord. Asemănarea 
uluitoare cu unul din eroii pie
sei mi-a deschis ochii,’ și, ple- 
cînd de la teatru, am încheiat 
definitiv această tristă experi
ență. Am făcut bine ? Eu cred 
că da..."

Patru pagini de scris inegal 
și agitat, dădeau cîștig de cauză 
rațiunii, intransigența copilă
rească demonstrînd șl în acest

(Continuare în pag. a Il-a)
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CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE Șl INTERPRETARE

DE MUZICĂ UȘOARĂ ROMÂNEASCĂ CONSTANȚA '69
La Curtea de Argeș și Miercurea Ciuc I O ÎNTREBARE PE ZI

REPETIȚII • • •
SATE OLIMPICE I

I
(Prin telefon de la trimisul 

nostru).
Teatrul de Stat din Constanța 

a intrat în febra caracteristică 
pregătirilor unei manifestări de 
anvergură. Aici au loc ultimele 
repetiții, ultimele retușuri, ulti
mele finisări. Care dintre melo
dii vor fi premiate ? Care dintre 
interpreți vor păși pe calea con
sacrării ? Sînt întrebări ce nu-și 
găsesc încă răspunsul...

Nu mai e mult pînă la con
fruntarea cu juriul de speciali
tate și cu marele juriu care e 
publicul. Deocamdată să ne mul
țumim cu vizionarea unei repe
tiții. Este ora 11 și întregul co
lectiv se află în plin travaliu. 
Pe scenă, orchestra condusă de 
Sile Dinicu acompaniază rînd pe 
rînd pe soliști în timp ce în sală 
consacrații, alături de viitoarele 
vedete. își urmăresc colegii. Se 
mai află aici dirijorul Gelu So- 
lomonescu, regizorii Nicolae Di- 
nescu și Al. Bocăneț, compozi
tori, reprezentanți ai Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, ziariști.

Operatorii probează în fața 
camerelor de luat vederi, elec
tricienii manevrează luminile...

(PRIN TELEFON DE LA TRIMI
SUL NOSTRU).

E o repetiție „pe tăcute“, pen
tru a nu deranja lucrul. Se re
petă intens dimineața și seara, 
expresia „de-a capu“ fiind foarte 
des întrebuințată. întreruperi, 
reluări, indicații la adresa or
chestrei, a interpreților, vizează 
aproape exclusiv latura muzica
lă. Probabil că indicațiile regi
zorale primite anterior își vor 
găsi finalitatea în manifestările 
concursului, interpreții rezervîn- 
du-și forțele de exteriorizare și 
interiorizare pentru momentul 
culminant.

Mă abțin să fac aprecieri pre
mature ; totuși unele constatări 
de ordin general se impun : 
xistă 
pentru afirmare, există, de ase
menea, 
posedă 
tul de ridicat pentru a putea da 
viață unui cîntec, făcîndu-1 să 
trăiască multă vreme în. sufletul 
ascultătorului sau — de ce nu — 
să devină (după expresia lui. 
George Sbârcea) un cîntec „de 
viață lungă“.

e-
melodii cu certe calități
interpreti valoroși care 
un potențial artistic des-

Mihaela Mihai declara că va 
încerca să confere sensuri pro
funde melodiei lui George Gri- 
goriu, „La vîrstă întrebărilor“, în 
pofida caracterului ei antrenant 
de șlagăr. Luminița Dobrescu 
găsește noi accente și nuanțe 
cîntecului atît de cunoscut al lui 
Edmond Deda „Of, inimioară“. 
Dan Gherasim pare degajat și 
sigur pe el, dar între patru ochi 
îmi spune că are emoții puter
nice. Margareta Pislaru își des
fășoară evantaiul mișcărilor ei 
pline de grație și precizie, cîn- 
tînd cu vervă și dăruire. Dis- 
cutînd cu Dan Spătaru despre 
melodiile pe care le va inter
preta, mi-a mărturisit că în ce-1 
privește ar fi dat un randament 
mai bun dacă repetițiile ar fi 
fost mai numeroase.

Emoțiile sînt aici la mare ten
siune și e firesc, căci actuala 
ediție cu dubla ei semnificație 
poartă și o dublă răspundere. 
Rămîne de văzut în ce măsură 
calitățile și pregătirea concu- 
renților vor duce la rezultatul 
scontat. Noi le dorim din inimă 
mult succes.

MARIA SAVU

APROAPE CINCI MINUTE CU
OCTAV ENIGÀRESCU,

directorul Operei Române

SPRE O STAGIUNE
99 DE TRANZIT“

Ocupînd zilele acestea postul 
de director al primei scene liri
ce a țării, baritonul Octav Eni- 
gărescu aduce în fruntea Operei 
Române experiența unui apreciat 
cîntăreț și îndrumător al tinerelor 
generații de artiști, pasiunea unui 
permanent militant pentru pro
gresul artei lirice românești.

în cabinetul directorial, în ne
obișnuita liniște a unui teatru 
intrat în vacanță, discuția se în
firipă cu rapiditate...

— Anunțați zilele trecute pen
tru această vară o microstagiu- 
ne... Opera nu a intrat, totuși îd 
concediul obișnuit...

— Nu, pentru că am hotărît să 
închinăm la începutul lunii au
gust, celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român și 
celei de-a 25-a aniversări a Eli
berării o microstagiune estivală 
în care vom prezenta 7 spectaco
le cu cele

— îmi 
nunte ?

— Vom 
spectacol cu 
villa“ bucurîndu-se de ,,garnitu
ra de aur“ a anilor trecuți; Mag- 
da lanculescu, Nicolae Herlea, 
Valentin Teodorian, un „Rigo- 
letto“ în care va apare David 
Ohanesian după o îndelungată 
absență ș.a.m.d.

— Ați anunțat totuși de multă 
vreme o premieră românească : 
„Decebalul" lui Gh. Dumitrescu.

— Veți putea participa la pre
mieră la 8 septembrie, o dată cu 
întoarcerea colectivului nostru 
din concediu.

— Cred că este 
primele interviuri 
acordați în noua

Vreți să-mi împărtășiți gîndurile 
dv. despre noua stagiune, despre 
modul în care concepeți viitorul 
repertoriu ?

— Ca vechi membru al colec
tivului am avut desigur posibili
tatea să cunosc toate forțele tea
trului, calitățile și defectele lui 
atît din punct de vedere organi
zatoric cit și artistic. Una din 
problemele esențiale ale momen
tului actual rămîne, după părerea 
mea, formarea unei noi ,,garni
turi de cîntăreți“ care paralel cu 
celelalte pe care le avem (și ne 
vom bucura de cite ori le vom 
avea între noi), vor forma pilonii 
stagiunii viitoare.

In ceea ce privește repertoriul, 
datorită raptului că pe de o parte 
la ora actuală avem o serie de 
dificultăți determinate de lipsa 
cadrelor de mare valoare la se-

diu, iar pe de altă parte datorită 
unei uzuri a spectacolelor din re
pertoriul curent, am gîndit că 
este mai 
apropiat 
înnoim prea mult și să ne înde
părtăm „de spatele frontului“ să 
zic așa ci să ne ocupăm înainte 
de toate de „redescoperirea“ 
premierelor din urmă cu 10—15 
ani. Este vorba deci de o întine
rire făcută pe distribuții noi, cu 
o concepție nouă vizînd înainte 
de toate primatul muzicii.

— Și totuși la ce „premiere“ 
vom putea asista ?

— In afară de „Decebal", „Mi
reasa vîndută“, iar in domeniul 
baletului o seară de Bartok-Stra- 
wiriski“ și „Don Quijotte“.

— Și pe cînd vonj putea as
culta totuși operele wagneriene 
care lipsesc repertoriului curent 
ca să nu mai vorbim de „Salo- 
meea“ sau „Wozzeck“ ?

— Este poate prematur să 
numim de pe acum viitorul prea 
îndepărtat... Eu cred că stagiunea 
viitoare, pe care am botezat-o o 
„stagiune de tranzit“, ne va da 
posibilitatea să analizăm mai te
meinic forțele reale iar abia în 
stagiunea 1970—1971, să putem 
avea curajul de a aborda reper
toriul pe care dv. îl solicitați...

IOSIF SAVA

înțelept ca în viitorul 
să nu căutăm să ne

...Sub auspicii de sărbătoare 
și tinerețe, s-au inaugurat, 
luni, două sate -olimpice, la 
Curtea de Argeș — pentru spor
turile individuale și Miercurea 
Ciuc — pentru sporturile de echi
pă. Precizăm că această formă de 
a reuni într-o „tabără olimpică“ 
pe cei mai buni sportivi elevi 
(de preferință, ciștigătorii- 
competițiilor organizate de 
C.C. al U.T.C. : „Săniuța de 
argint“, „Crosul tineretului“, 
„Concursul popular de șah". 
„Pentatlonul atletic , ’
sau, în lipsa lor, și în limita 
locurilor elevii cu cea mai. fru
moasă și bogată activitate de
semnați de școală) este o ini
țiativă demnă să fie aplaudată 
și se află, cum s-ar spune, la 
prima ei ediție. Timp de 18 
zile, 400 de sportivi — școlari 
din toată țara, vor avea privi
legiul să se numească locatari 
ai celor două sate olimpice, 
privilegiu ce li-1 conferă de 
fapt propriile merite în activi
tatea sportivă de masă. Odihna 
și instruirea de-aici, celelalte 
activități, sîntem siguri, le vor 
aduce nemăsurate satisfacții și 
împliniri.

...Curtea de Argeș, Aici ’ la 
Grupul școlar de industriali
zare a lemnului unde s-a in
stalat „satul olimpic“, după 
zile febrile de amenajări, au so
sit 200 de sportivi școlari care 
vor îndeplini un program lejer, 
constînd din activități sportive, 
turistice și cult.ural-distractive. 
Dar să ne oprim, fie și în 
treacăt, asupra cîtorva repere 
ale activității lor. Caracterul 
sportiv al taberei îl „trădează“ 
și faptul că aici, în aceste zile, 
vor avea loc întrecerile finale 
ale Concursului popular de șah. 
De-o parte și de alta a meselor 
— 40 de fete și 40 de băieți 
campionii județelor și ai muni
cipiului 
o sumă 
gint și 
riale și 
institui 
vată „olimpicilor“ de aici, dotată . 
cu „Cupa taberei“. Un campionat 
intern va desemna echipele

școlar“,

București. în dispută — 
de trofee, de... aur, ar- 
bronz, premii în mate- 
diferite obiecte. Se va 
și o competiție rezer-

fotbal, 
la dife- 

__  _ .. . , Sigur, 
aceasta ar fi partea practică a 
activității sportive din tabără. 
Un volum de timp este afectat 
și pregătirii teoretice, metodice. 
Sportivii-elevi vor învăța cum 
se face un antrenament meto
dic, științific, la diferitele spor
turi și probe atletice, densita
tea și durata acestora, în func
ție de specificul fiecărui sport. 
Totodată, aici se vor iniția și 
cursuri de... arbitri pentru dife
rite discipline. Totul este în
dreptat spre o cît mai complexă 
pregătire, astfel ca, întorși în 
școlile lor, elevii-sportivi să se 
ocupe cu mai multă compe
tență și pasiune de organizarea 
și conducerea activităților spor
tive de masă. Colegii mai mari, 
cîțiva studenți de la I.E.F.S. din 
București, alături de alți spe
cialiști, îi vor iniția în tainele 
diferitelor sporturi. Firește, nu 
trebuie făcută abstracție de ce
lelalte activități : vizionarea 
unor filme sportive cu care 
este dotată tabăra, a emisiuni
lor la televizor, concursurile 
de cunoștințe generale și per
spicacitate. orele de dans, în 
compania orchestrei de jazz a 
unei școli din Craiova... în zi
lele închinate activităților tu
ristice nu vor fi ocolite obiec
tive de o mare frumusețe și in
teres : Hidrocentrala de pe Ar
geș, lacul de acumulare, ctitoria 
voievodală Curtea de Argeș, 
Fîntîna meșterului Manole etc.

Directorul „satului olimpic“, 
Ștefan Sava, activist al C.C. al 
U.T.C-, ne-a asigurat că în ur
mătoarele zile, în tabără vor 
sosi cîteva personalități mar
cante ale vieții sportive. Prin
tre acești oaspeți de onoare se 
numără lolanda Balaș. Ioan 
Soeter, Ion Panțuru, Ion Pa- 
șovschi, Teodor Ghițescu, 
Alexandra Nicolau. Ei le vor 
înfățișa elevilor drumul gloriei 
lor sportive, „secrete“ din mun
ca de pregătire sportivă pentru 
marile perfomanțe, le vor pre
zenta valorile inestimabile ale 
sportului...

mai bune distribuții. 
dați și cîteva amă-

prezenta astfel un 
i „Bărbierul din Se-

unul dintre 
pe care Ie 

dv. calitate.

• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
tulează Ia Patria (orele 9; 12, 15; 
18; 21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20,30). Festival (orele 9,15; 12; 
15,30; 18,15; 21), Grădina Festival 
(ora 20,30).
O OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Luceafărul (orele 9. 11,15; 13,30. 
16,15, 18,30, 20,45).
O FESTIVALUL FILMULUI DIN 
R. P. polona (cinematograful 
Republica) ; CĂSĂTORIE DIN 
INTERES : (orele 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 
16,30 ; 18.45 ; 21).
e DEȘERTUL ROȘU . rulează la 
Centrai (orele 9,30. 12,15, 15; 18; 21). 
Grădina Doina (ora 20,30).
9 LA DOLCE VITA tuleazâ la 
Union (oi ele 16 19.30), Volga (o-
rele 9.30-16 în continuare . 19.30). 
s NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Grivița (orele 9,30—12,15 
în continuare ; 1G,3O; 20) ; Aurora 
(orele 9; 12; 15; 18; 20,45). Grădina 
Aurora (ora 20,30), Arta (orele 
9—14,30 in continuare ; 17,30), Gră
dina Arta (ora 20,30).
• COMEDIANȚI1 : rulează la Pa
cea (orele 16: 19).

A TRĂI PENTRU A TRAI : 
rulează la Grădina Buzești (ora 
20,30).
• TATA DE FAMILIE : rulează 
ta înfrățirea între popoare (orele 
15,15; 17.45; 20).
a ACUZATUL : rulează la Bu
zești (oi ele 15.30; 18).
• ULTIMA TURA : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18: 20,15).
« ZIARISTUL : rulează la Viito
rul (orele 15.30, 19).
0 CRIMA DIN PĂDURE î rulează 
(a Rahova (orele 15.30; 18), Grădina 
Raliova (ora 20,30).
• CRĂCIUN CU ELISABETA : 
lulează la Progresul icrele 15.30: 
18. 20.30).
« SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Victoria 
(orele 8.45: 11: 13,30: 16: 18.30:
20,45).
0 OPERAȚIUNEA BELGRAD • 
rulează la Lira (orele 15.30; 18), 
Grădina Lira (ora 20.30) Flacăra 
(orele 15,30. 18: 20,30).

campioane la volei, 
handbal, apoi campioni 
rite probe atletice etc.

V. CÄBULEA

MATERIALE DIDACTICE
PENTRU NOUL AN ȘCOLAR

Se află în pregătire materiale didactice de diferite grade pentru 
aproape toate disciplinele programei școlare Iată cîteva noutăți : 
mulaje și hărți de geografie în relief, care folosesc un nou sistem 
coloristic, mult mal atractiv. In sprijinul predării fizicii s-au reali
zat, în valoare de cîteva milioane lei, truse pentru studiul mișcă
rii uniform accelerate și pentru lucrări practice de mecanica so
lidelor. Se află în pregătire, pentru științele naturii, planșe vacii— 
mate în relief, colorate și alb-negru. mulaje anatomice speciale, 
secțiuni, seturi cu preparate microscopice.

Vor fi puse la dispoziția caarelor didactice și elevilor noi seturi 
de planșe electrice cu destinații din cele mai variate, planșe cu 
fixare magnetică ctc. Se pregătesc, de asemenea, noi jocuri dlstrac- 
tiv-intuitive pentru preșcolari și școlari clasele I—IV.

A. Ș.
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EDITURA PENTRU LITERATURA
C. Bărbuceanu : „Femei singure“, lei 7,50 ; Marlus Robescu : 

„Viața și petrecerea“, lei 4,25.

EDITURA TINERETULUI
Ioana Mantaș : „Poarta spre vid“, lei 4,00 ; D. Popovicl : „Poezia 

lui Mihai Eminescu", lei 6,00.

EDITURA PENTRU LITERATURA UNIVERSALA
Geoffery Chaucer : „Povestirile din Canterbury“, lei 16.

EDITURA ACADEMIEI
» » • — Dicționarul limbii române", tom. 7 partea a n-a

EDITURA MERIDIANE
Silvia Cinca : „Jean Gabin", lei 5,00 ; AI. Racoviceanu : 

Visconti“, lei 5,00 ; Lucienne - - • ~ ~
Vestului“, lei 6,25.

/

lei 38.

....... „Luchino
Esconbe : „Gary Cooper-CșvaleruJ

I
I
I
I
I

ZIARE CU POȘTALIONUL?
9

rele aterizează la Baia Mare în jurul orei 
nouă, nouă și un sfert, ziarele nu mai 
pot ajunge în aceeași zi la abonați. Și, 
totuși, nu sîntem deloc convinși că zia
rele, o dată sosite, trebuie să se înve
chească la serviciul de difuzare a presei. 
Argumentele fataliste, îmbrăcate în haina 
comodității, ale unui salariat care răspun
de direct de difuzarea presei se cer, cre
dem, cel puțin reconsiderate.

(N. B. Curios fapt : în încheierea con
vorbirii, tov. Bîndea mi-a spus că nu
mele adevărat al d-sal.e e Popescu și nu 
Ioan Bîndea ! Indiferent la ce nume, 
dar cineva trebuie să răspundă la Ofi
ciul P.T.T.R. Baia Mare pentru acest 
mod inadmisibil de difuzare presei).

V. MOINEAGU

Mai mulți tineri de la Baia Mare, abo
nați la „Scînteia tineretului“, ne-au se
sizat că ziarul nu le sosește, de cele mai 
multe ori, decît într-a doua sau chiar 
a treia zi. De ce oare ? Sînt transportate, 
cumva, ziarele centrale la Baia Mare cu 
poștalionul ?

Am încercat să aflăm o explicație mai 
realistă la Serviciul de difuzare a presei 
din cadrul Oficiului municipal P.T.T.R. 
Baia Mare. Interlocutorul nostru : tova
rășul Ion Bîndea, adjunctul șefului de 
oficiu. Din relatarea d-sale am reținut 
— nu exagerăm — că., așa trebuie să 
se întîmple! Tov. I Bîndea ne-a de
monstrat cu lux de amănunte că, dacă, 
de exemplu, avionul care transportă zia-

ȘTIINȚIFIC

Pașii prudenți, șovăitori la 
început, ai primilor pămîn- 
teni debarcați pe Lună, 
sînt începutul marșului tri
umfător al umanității în 
Cosmos. Raza de deplasare 
a cosmonauților — de nu
mai 20—30 de metri la pri

mul contact cu Selena — va 
crește, cu timpul, la dimen
siuni din ce în ce mai în
drăznețe. Sfidînd 
vitrege, ariditatea 
selenar, diferențele 
temperatură, lipsa 
rei, oamenii vor 
tot mai adine în intimitatea 
„astrului nopții“, dezvălu- 
indu-i, una cite una, tainele.

In jurul anului 1972, ne a- 
sigură oamenii de știință, la 
bordul lunomobilelor lor, 
cosmonauții vor putea ex
plora deja suprafețe întinse 
ale Lunii, deplasîndu-se cu 
viteza de 3—4 km. pe oră. 
Pentru „excursii“ mai înde
părtate de locul aseleniză
rii vor intra în 
„helicopterele selenare“, 
căror schițe se află deja 
planșetele proiectanților.

Laboratoarele mobile 
nare — „Molab“ cum le-au 
denumit specialiștii — a- 
flate deja în curs de expe
rimentare pe Pămînt, vor 
adăuga noi date amănunțite

condițiile 
pustiului 
mari de 
atmosfe- 
pătrunde

acțiune 
ale 
pe

Iu-

despre solul lunar și pro
prietățile sale, despre com
poziția chimică a rocilor se
lenare, despre condițiile 
„climei“ de pe Lună etc. 

încununarea 
țiuni de 
constitui 
stații selenare 
realitate a 
două decenii, după cum 
firmă specialiștii. Din 
de cristalizare a rocilor 
lenare extrasă în vaste 
ții de . transformare (a 
ror instalare este planificată 
să înceapă încă în jurul anu
lui 1975, în regiunea Mării 
Liniștii, la numai cîteva zeci 
de kilometri de locul pri
mei aselenizări) se va ex
trage, prin electroliză, o- 
xigenul necesar vieții cosmo
nauților. Pentru nevoile e- 
nergetice, cel puțin în faza 
de început a activității de 
colonizare a Lunii, se va 
folosi procesul invers — ar
derea hidrogenului în oxi
gen, cu formarea apei. Te
ribilele „vînturi solare“ — 
fluxuri extrem de intense 
de radiații și particule ele
mentare provenite din explo
ziile solare — nu vor consti
tui impedimente deosebite 
pentru o viață permanentă 
pe Lună. Sisteme speciale de

acestor ac- 
exploatare o va 
înființarea primei 

permanente, 
următoarelor

a- 
apa 
se- 

sta- 
că-

alertă vor preveni pe as- 
tronauți de intensificarea 
activității solare cu cîteva ore 
înainte, timp suficient pen
tru ca aceștia să se poată 
refugia în adăposturile spe-, 
ciale ale „orașului selenar“,.

O dată cunoscute și „in-7 
ventariate“, bogățiile Sele-; 
nei vor putea fi exploatate. 
Cupru, argint, cobalt, crom, 
mercur, tungsten, platină, 
uraniu — iată numai cîteva 
din elementele care, se pare,, 
abundă, ca într-un adevă
rat El Dorado, pe Lună. 
Grupuri de astronauți, a- 
jutați de aparate speciale 
pentru amplificarea forței 
musculare, vor instala sub 
cupole gigantice de material 
plastic, adevărate uzine de 
prelucrare a minereurilor 
selenare. Gigantice „rache- 
te-cargou“ vor transporta • 
spre Pămînt produsele „fa-. 
bricate pe

Luna va 
menea, cea 
„poartă“ de 
lui în Cosmos. De aici își 
vor lua zborul supernavele 
spațiale destinate explorării 
celorlalte planete ale siste
mului nostru solar. După 
Selena, următoarele obiecti
ve — Marte și Venus.

Lună“ 
deveni, de ase- 
mai importantă 

ieșire a omu-

Explorarea geologică a Lunii: „Molab“ intr-o cursă de verificare, deocamdată... terestră

1Ï»

• CUMBITE : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18).
• MUZICANTUL : rulează la Lu
mina (orele 9,15. 16,30, 18,45; 20,45). 
e STRĂIN ÎN CASĂ . rulează la 
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15) , Grădina Bucegi (ora 20,30), 
Doina (orele 9—10 matineu pentru 
copii — 11,30; 13.45; 15; 18,15; 21). 
» ÎNCOTRO. OMULE ! : rulează la 
Ponular (orele 16; 20,15).
« CĂSĂTORIE PRIPITĂ 1 : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18,00 ;
20.15) .
ffl DRAGOSTE LA LAS VEGAS . 
rulează la București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16.30; 18,45, 21). _ ‘ '
(orele 9; 11,15: 13,30; 16;
Melodia (orele 9; 11,15; 
18,15; 20.30). Tomis (orele 
15; 17, 19), Grădina Tomis
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13.15; '20.30), Grădina Expoziției 
(ora 20.30). Stadionul Dinamo "
20.30) .
• LOVITURA PUTERNICA : 
lează la Moșilor (orele 15,30; 
Grădina Moșilor (ora 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT î 
rulează la Drumul Sării (orele 15: 
17.30; 20).
O ARUNCAT! BANCA ÎN AER i 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18:
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18.15' 20.30).
0 AM DOUA 
TAȚI : rulează la 
15,30: 18; 20.30).
15,30: 18: 20.).
a COMISARUL

rulează la Grădina Vitan (ora 
20,30), Progresul-Parc (ora 20,30). 
a GALOPAGOS : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).
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Excelsior 
18,30: 21), 
13,30; IC; 
9: 11; 13: 

(ora

(ora

ru-
18),

MAME ȘI DOI
Cotroceni (orele 
Munca (orele

X ȘI BANDA 
TREI Cîini VERZI : rulează la 
Feroviar (orele 8.30: II; 13,30: 16: 
18.30: 21), Floreasca (orele 9; 11,15: 
13,30: 16: 18,15; 20.30), Gloria (orele 
9; 11,15: 13,30; 18,15: 20,30), “
dern (orele 9,30; 11,45; 14: 
18,45; 21). Arenele Romane (ora 
20.30).
0 PRINȚUL NEGRU rulează la 
Dacia (orele 8,15—16,30 în conti
nuare 18.45; 21)
• IN UMBRA COLTULUI î rulea
ză la Unirea (orele 15.30). Grădina 
Unirea (ora 20,30).
n MUSAFIRI CIUDAȚI PE MUN
TELE DE GHEAȚA : rulează la 
Unirea (ora 18).
0 ADIO GRTNGO : rulează la Fe
rentari (orele 15,30: 18: 20,15).
0 NEIMBLINZITA ANGELICA S

Mo-
16.30;

Ansamblul „Perinița“ (în sala Tea
trului „C. I. Nottara") : PERINI ■ 
ȚA MEA — ora 19,00 ; ~ '
„C. Tănase“ (la grădina Boema) : 
NU TE LAȘA STROE ! — ora 20.

I.
Teatrul

i r/>z~
JOI 24 IULIE 1369

PROGRAMUL I

• 10.00 Limba engleză (reluare)
• 10,25 Limba germană (reluare)
• 10,50 Ce-ați dori să revedet! 7 
Filrr.ul artistic : „Romanță pentru 
trompetă“ — producție a studiou
rilor cehoslovace o 12.20 închide
rea emisiunii 
Buletin de 
animate • 
vei cosmice

de dimineață e 17,30 
știri • 17,35 Desene 

17,45 Zborul na- 
„Apollo-U“. Ameri

zarea • 20,30 Telejurnalul de 
seară • 20,45 Film artistic :
„Steaua fără nume“ — coproduc
ție româno-franceză • 22,10 Re
flexe (Intervlzjune) a 22,40 Anto
logia poeților contemporani • 
22,55 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
• 20,30 Telejurnalul de seară 

• 20,45 Concert simfonic dirijat
de Ionel Perlea « 21,30 Film TV : 
Taras Bulba * 21,55 Film serial : 
Comisarul Maigret. Nebunul din 
Vervac.

(Urmare din pa". I)

EXIGENȚELE UNUI DIALOG
I

(Urmare din pag. I)

nu- 
fu- 
re-

a

gurarea mitului folcloric în ulti- « 
ma dramă a lui Blaga „Arca lui 
Noe" ; prof. C. Th. Gossen de 
la Universitatea din Basel, va 
face o expunere despre „Adap
tarea ortografică și fono-morfolo •’ 
gică a elementelor de origine ; 
franceză în italiană și română". . 
iar profesorul Louis Michel de la ; 
Universitatea din Montpellier va ; 
interpreta poezia „Mormînt în .« 
drum“ de Tudor Arghezi ; pro
fesorii Gerold Hilty de la Univer
sitatea din Ziirich și Jacques 
Pohl, de la 
Bruxelles, sînt 
principale din 
în care se vor 
de actualitate 
listicii și al socio-lihgvisticii.

— Știu că în anii precedenți 
programul didactico-științific al 
cursurilor includea, de aseme
nea, variate manifestări cultu- 
ral-artistice. Ce va oferi cursanți
lor programul din acest an ?

— Pe lîngă destinderea nece
sară după orele de lucru, pro-

EOlffl JVBILim

— Anul acesta, cu ocazia edi
ției jubiliare, vor putea fi audiate 
o serie de prelegeri privind pro
blemele de lingvistică româneas
că, în timp ce studenții și tinerii 
cercetători vor urmări un ciclu 
de prelegeri care le vor permite 
să aprofundeze elementele de 
bază ale gramaticii românești. 
Din literatură am ales cîteva 
momente din dezvoltarea drama
turgiei românești. Vor avea loc, 
de asemenea, conferințe pe teme 
de istorie, geografie și folclor, se
minare zilnice. Un rol însemnat 
în studiul limbii române, pentru 
grupele de începători, medii și 
avansați, revine Laboratorului de 
limbă, modem utilat, în care 
cursanții vor lucra cîteva ore zil
nic, atît sub îndrumarea cadre
lor didactice de specialitate, cît 
și sub forma studiului individual, 
perfecționînd și îmbogățind ast
fel cunoștințele dobîndite. Un 
instrument util în vederea însu-1

— în special, cînd cel căruia 
ne adresăm, este un adolescent. 
Importantă e însă găsirea ace
lui „cifru secret“ cu care comu
nicarea între scenă și sală se 
face rapid, un cifru perfect 
știut atît de. cel ce îl emite cît 
și de copilul sau adolescentul 
care îl recepționează. Fără a- 
ceastă „complicitate“ perfectă 
comunicarea nu mai poate avea 
loc, sau se-ntrerupe la un mo
ment dat. spectacolul transfor» 
mîndu-se într-un splendid ta
blou. pictat pentru un orb. în 
acest sens, cuvintele lui 
Guitry, mi se par pline 
incontestabil adevăr :

„Am trei spectatori.
surd, ca un covor, altul orb 
ca o cîrtiță. șl al treilea inteli
gent, fin sensibil'' și spiritual 
dar... nepricepînd o iotă din 
limba în care vorbesc. Iar eu 
trebuie să-i conving pe toți 
trei

înlocuind infirmitățile specta
torilor lui Guitry, cu potenția
lul de percepere și asimilare, 
de diverse grade, caracteristic 
unei săli de copii, se va înțelege 
cît de complex sînt sarcinile 
creatorilor unui astfel de spec
tacol.

Simțul 
rane — 
șede în ___ . ___ __
creează spectacole pentru copii.

El îi va feri pe autori de 
infantilism în dramaturgie pen
tru copii, îi va orienta spre un 
teatru complex ca reprezentare 
a vieții, sondare de caractere, 
expresie artistică. într-un cu- 
vînt, spre un teatru modern. 
Eroul lui va fi în primul rînd 
un erou care gîndește, care se 
orientează cu curaj în lumea 
înconjurătoare, care nu rămîne 
nici un pas în urma spectatoru
lui său.

Un astfel de erou nu poate 
avea drept interpret decît un 
actor modern și incontestabil 
un regizor modern. A fi mo
dern înseamnă a vorbi limba 
epocii tale, cu sugerări de vi
itor. A fi „modern" înseamnă 
a-ți vindeca miopia tradiționa
lismului cu lentilele contempo
raneității. înseamnă a permite 
spectatorului să descopere epoca 
în care a fost scrisă opera, și 
s-o comenteze prin prizma e- 
pocii sale.

rele oferite și încearcă o re
constituire a lumii în spiritul 
său 1

Stabilirea și menținerea echi
librului său interior, stimularea 
unei meditații lucide asupra 
problemelor specifice vîrstei, 
lărgirea orizontului prin forma
rea unei bogate culturi teatrale 
— iată numai cîteva deziderate 
peste care un teatru al tinere
tului și copiilor, nu poate trece 
cu ușurință. Renunțînd defini
tiv la canoanele care îi limi
tează pe nedrept activitatea și 
confundă noțiunea „pentru 
copii“ cu cea de „primitiv" sau 
„infantil“ în artă, un teatru al 
tinerei generații trebuie să țină 
totdeauna socoteală de contex
tul politic, social, ideologic în 
care spectatorul său își dez
voltă personalitatea.

Simțul măsurii, capacitatea de 
a spune tot despre lucrurile cele 
mai complexe, în imagini pe 
înțelesul spectatorului copil sau 
adolescent, iată ce trebuie să 
constituie o trăsătură caracte
ristică a dramaturgiei destinata 
acestei vîrste.

în legătură cu simțul măsurii. 
Rodin spunea : „Cel ce mai a- 
daugă verde, primăverii, tran
dafiri. toamnei, carmin unor 
buze tinere, creează urîtul — 
pentru că minte !"

Desigur, nu puțini sînt aceia 
care socotesc că și „urîtul“ 
poate deveni artă.

Se pune însă întrebarea ; Ce 
rezonanțe ar avea o operă de 
artă, iz.vorîtă dintr-o astfel de 
tendință, în mintea și inima atît 
de receptivului adolescent ?

Promovarea pe scenă a nega
tivismului, a necomunicării în
tre oameni, a slăbiciunii ființei 
umane, a neputinței sale de a 
se salva, a lipsei de teluri și 
idealuri, va împinge inevitabil 
copilul în plină formare a per
sonalității sale, la reacții incom
patibile cu vîrstă, generozitatea 
și condițiile in care trăiește. A-i 
insufla curaj, a-1 pregăti pen
tru lupta cu viata, a-I învăța 
să iubească, să creadă în tri
umful umanismului, înseamnă a 
împlini însuși rolul social al 
teatrului pentru tineret și copii.

Orice problemă de viață poate 
fi discutată de pe scenă cu co
pilul sau adolescentul dacă dis
cuția va fi deschisă, directă, 
fără o falsă și ipocrită pudoare

Lucien 
de un
Unul.

Universitatea din 
autorii rapoartelor 
cadrul colocviilor, 
dezbate probleme 
din domeniul sti-

caz că adolescența nu este 
mai o vîrstă, că teatrul nu 
sese doar un Ioc de tonică 
laxare spirituală, că spectacolul 
— unui din acele spectacole-dez- 
bateri asupra problemelor celei 
mai frămîntate dintre vîrste — 
obligase doi tineri spectatori să 
privească serios în viață, să re
flecteze asupra felului în care 
își trăiesc adolescența, — mai 
mult, să-și ia răspunderea unei 
sentințe fără drept de apel.

Oare nu aceasta este însăși 
rațiunea existenței unui teatru 
modern destinat celui mai fra
gil dar și celui mai receptiv 
dintre spectatori ?

Desigur, pentru o deplină și 
obligatorie concordanță cu ce
rințele evoluției spirituale a co
pilului sau adolescentului un 
teatru modern trebuie să-și stu
dieze în permanență spectato
rul. Copilăria și adolescența nu 
stau pe loc, iar puterea de
absorbi noul este neobișnuit de 
mare la această vîrstă. A nu 
o satisface. înseamnă a înde
părta copilul sau adolescentul 
de teatru, a-1 pierde ca specta
tor.

Mi s-a părut semnificativă ur
mătoarea întîmplare :

La repetiția generală a ulti
mei noastre piese, discuțiile con
siliului artistic. înflăcărate și 
divergente s-au prelungit ne
obișnuit de mult. Adjunctul 
meu are o fetiță de 10 ani. Ea 
a asistat și la repetiție și apoi 
și la discuții. La un moment 
dat, excedată, l-a tras pe tatăl 
ei deoparte și l-a întrebat : 
„Tăticule, de ce discutați voi 
atît de mult în numele nostru ?“

Contactul copilului cu com
plexitatea vieții, a mecanismu
lui social, dă naștere unor în
trebări la care noi sîntem obli
gați să răspundem.

îl putem ajuta discret, cu aju
torul artei noastre, să ajungă la 
adevărul vieții fără a-1 priva de 
bucuria, de satisfacția biruinței 
lui. A gîndi în locul lui, a-i im
pune violent experiența noas
tră, înseamnă a-1 împinge spre 
apatie, dezinteres, pasivitate.

Oare nu acesta este motivul 
pentru care uneori adolescentul 
cu acea putere inocentă și gravă, 

^specifică vîrstei, respinge tipa-

copilăriei contempo- 
iată ce trebuie să po- 
mod obligator cei ce

șirii intensive și rapide a limbii 
îl reprezintă lucrarea „Cours de 
langue roumaine“, editată deja, 
alături de care putem menționa 
apariția, în acest an, a unei ver
siuni adaptate pentru vorbitorii 
de limbă engleză : „A Course in 
Contemporanv Romanian“.

— Ce personalități ale vieții 
științifice din țara noastră sau de 
peste hotare vor preda la Cursu
rile de vară P

— Ca și în anii trecuți, au 
acceptat să-și dea concursul cu- 
noscuți profesori și oameni de 
știință din țară și din străină
tate. Lista e prea lungă pentru 
a o epuiza aici. Aș cita totuși pe 
Miron Constantinescu, Jean Li- 
vescu, Ștefan Pascu, Șerban 
Cioculescu, Al. Dima, N. Rădu- 
lescu, C. Gituescu, D. Macrea, 
I. Coteanu, N. I. Popa, D. Păcu- 
rariu, I. Pătruț și alții.

Un număr de prelegeri vor fi 
expuse de specialiști cu renume 
de la universități străine. Astfel, 
prof. Roșa Del Conte, titulara 
catedrei de limbă și literatură 
română de la Universitatea din 
Roma, va vorbi despre „Transfi-

gramul cultural și artistic — la 
a cărui realizare contribuie și 
Casa de cultură a orașului Si
naia — va da cursanților posibi
litatea de a lua un contact direct 
cu aspecte ale artei culte și 
populare românești, de a cunoaște 
regiuni și localități de interes e- 
conomic, istoric și turistic dip 
țara noastră. După încheierea, 
cursurilor, cei peste 160 de pro
fesori și studenți străini din a- 
proape 30 de țări, vor vizita, 
printre altele, cetatea Tîrgoviște, 
Casa memorială de la Bălcești',' 
Valea Oltului, Sibiul, și altele.

Avem speranța, deci, că, după 
cele 
țara 
de-a 
vară 
limba, 
poporului român, se vor întoarce 
în țările lor nu numai cil substan
țiale progrese realizate în studiul 
limbii românești și în cunoașterea 
realităților României de azi, ci și 
cu impresii durabile despre fru
musețea peisajului românesc și a 
bogatelor sale tradiții fo'cldrice 
și culturale.

4 săptămîni petrecute în 
noastră, participanții la cea 
X-a serie a Cursurilor de 

și a colocviilor științifice de1 
literatura, istoria și arta
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„Industria siderurgic* se va dezvolta In direcția creșterii rapide a producției 
de metal și îmbunătățirii substanțiale a structurii acesteia, prin fabricarea unor 
sortimente valoroase care să satisfacă In condiții din ce In ce mal bune cerințele de 
metal ale economiei“

*

(Din proiectul Directivelor Congresului al X-lea al P.O.)

ÎN DEZBATERE:

DE
■

■■

w.

CONGRES Al 
PARTIDULUI

Bacă în ultimii ani siderur
gia românească a cunoscut o 
dezvoltare mereu ascendentă, 
înwusă de cerințele calitativ noi 
alg’ industrializării țării, viitorul 
cincinal urmează, prin prevede
rii pline de realism ale docu
mentelor pentru Congresul al 
X-lea al Partidului, să consfin- 
țeăscă un înalt nivel de maturi
zare a acestei ramuri.

Referindu-se la obiectivele ce 
trebuie să jaloneze întreaga ac
tivitate a lucrătorilor din indus
trie metalurgică în perspectiva 
anilor 1971-1975 proiectul de Dj- 
rețtive precizează că „îmbună
tățirea substanțială a structurii 
producției de metal trebuie con
siderată ca o sarcină principală 
a siderurgiei în viitorul cinci
nal“. Nu este nevoie neapărat să 
fii specialist pentru a putea în
țelege sensul acestei orientări 
cir profunde rezonanțe în întrea
ga« economie. Creșterea continuă 
a producției de metal, lărgirea 
și îmbunătățirea structurii sor
timentale, ridicarea permanentă 
a -..calității sale sînt deziderate 
cu" fiecare zi mai actuale, impu
se* de dezvoltarea și perfecțio
narea In ritm susținut a produc
ției de mașini și utilaje, de asi
gurarea competitivității produ
selor noastre.

îlupă cum se știe, un element 
caracteristio al industrializării, 
expresie a progresului tehnic 
în. ecopomie, îl reprezintă valo
rificarea superioară a metalului 
în- toate fazele existenței sale, 
la2 elaborare, în procesul de 
prelucrare. Pentru siderurgiști 
a<*bastă preocupare se înscrie 

de
adbastă preocupare se 
în-interiorul unui complex 
factori“ care are în vedere ca
litatea« oțelului, calitatea 
golirilor și semifabricatelor, for
mă și' dimensiunile acestora,

lin-

■ E SIDERUR6IEI
calitatea încălzirii metalului și 
a operației de laminare, califica
rea personalului. Aș dori să 
menționez că prin măsurile lua
te în acest sens, s-au obținut u- 
nele rezultate bune. Astfel, con- 
centrînd eforturile atît la elabo
rarea cît și la turnarea, oțelului, 
la Combinatul siderurgic Hune
doara s-a izbutit reducerea con
sumului specific de oțel cu peste

de calitate mărlndu-se substan
țial numărul mărcilor de oțeluri 
d'e înaltă rezistență, Inoxidabi
le, oțeluri pentru scule și rul
menți. De altfel, documentele 
stabilesc ca imperios necesar ni
velul de 1—1,1 milioane to
ne oțeluri aliate la care tre
buie ajuns Ia sfîrșitul cincina
lului următor. Toate aceste lu
cruri impun în primul rînd o

declt cel preconizat In Directi
vele Congresului al iX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Fără îndoială că în viitorul 
cincinal, în paralel cu finaliza
rea lucrărilor desfășurate pînă 
în prezent vor trebui efectuate 
cercetări pentru alte categorii 
de oțeluri — de înaltă puritate, 
cu adaos de pămînturi rare.

Vreau să insist însă asupra

minării reținerilor, doreso să 
subliniez necesitatea recurge
rii In orice împrejurare favora
bilă, Incepînd de la proiectare, 
la acele metode ce favorizează 
economisirea consumului de me
tal la beneficiar, prin folosirea 
a noi tipodimensiuni de profile 
îndoite și țevi sudate din oțel 
carbon și slab aliate în locul ce
lor laminate, realizîndu-se ast-

Sarcina
noastră

prind

40 de kilograme pe tone, cifrele 
actuale fiind comparabile cu 
cele înregistrate pe plan mondi
al. Este o dovadă a posibilități
lor existente, o confirmare a jus
teței indicației cuprinse în do
cumente privind obligația de a 
asigura consumuri specifice, in
dici de calitate și de utilizare a 
agregatelor care să reziste con
fruntării eu cei înregistrați în 
străinătate.

După tum se arată în proiec
tul de Directive, va trebui să se 
acorde în anii care urmează o 
deosebită atenție creșterii ac
centuate a producției de oțeluri

îmbunătățirea 
substanțială a

producției de
Ing. ELEODOR POPESCU,

director general al Direcției generale siderurgice 
'■ ' industriei Metalurgice

faptului că îmbunătățirea 
prietăților fizico-mecanice 
oțelurilor, prin contribuția 
cetătorilor, a unităților produc
tive, lărgirea sortimentelor de 
produse siderurgice trebuie în
soțită de o preocupare susținută 
a proiectanților pentru a le in
troduce cu mai multă fermitate 
în proiecte, bineînțeles, prin- 
tr-o temeinică justificare teh- 
nico-economică. '

Legat de acest aspect, al eli-

din Ministerul 
intensificare deosebită a pros
pectărilor cercetătorilor noștri. 
Constatăm cu satisfacție că și 
aici există lucruri ce pot figura 
la capitolul împliniri. Rezulta
tul concret al, eforturilor depuse 
de cercetători îl reprezintă 
creșterile evidente ale pro
ducției de oțeluri aliate, de 
la 5,3 ’ ................. . ‘
6,7 la 
create preliminînd pînă în 1970 
un nivel do 2,5 ori mai mare

pro- 
ale 

cer-

la 
sută

sută în 1965 la 
in 1969, condițiile

UTILAJE MODERNE
DE ÎNALTĂ
PERFORMANTA

Intîmplarea face ca lucrătorii 
Institutului de proiectări lami
noare să dezbată documentele 
pentru cel 
greș al i 
anul în 
pli'hește un 
tivitate. In acest răstimp spe
cialiștii noștri au luat parte 

documentației 
capacitățile de 

în funcțiune, 
coippetența lor fiind intens 
solicitată mai ales după cel 
de-'al IX-lea Congres al parti
dului, cînd sarcinile puse în 
față au tost calitativ superi
oare. Este o mîndrie pentru 
noi toți să ne știm semnatarii 
laminorului de la Republica, 
proiectat, uzinat și realizat în 
proporție. de masă în țară, ai 
laminorului nou de la Roman 
și blumingului mare de la Hu
nedoara, ai capacităților de 
laminare de la Galați, ca să 
amintim pe cele mai recente.

Cu proiectul Directivelor 
față descifrăm obligația 
care o avem de a ridica 
contenit ștacheta calitativă

1 de-al X-lea Con- 
partidului tocmai în 
care institutul îm- 

deceniu de ac-

la ' întocmirea 
pentru toate 
producție intrate 
coippetența

în 
pe 

ne- 
3 

muncii de proiectare. Așa cum 
se’ subliniază în documente, 
capacitățile de producere și la
minare a oțelurilor de calitate 
vor trebui astfel dimensionate 
îneît să permită producerea u- 
nei game variate de sortimente. 
Or, se știe că accentul în vii
torul cincinal se va pune pe 
creșterea substanțială a produc
ției de oțeluri 
Trebuie avut în vedere că 
este 
doar 
ci și 
re a 
laminate, ceea ce adaugă exi
gențe pe plan superior în acti
vitatea proiectanților.. Orienta
rea dată de conducetea parti
dului producției siderurgice, 
către oțeluri aliate și de ca
litate superioară, se înscrie în 
aceeași viziune unitară și de 
largă perspectivă promovată cu 
consecvență de partid, reflec
tată pregnant în toate docu- 
mentele sale.

Există, în institutul nostru, o 
planșă care reprezintă la scară

de calitate, 
nu 

vorba, în perspectivă, 
de creșteri calitative 
de o largă extinde- 

sortimentelor produselor

Ing. NICOLAE RUSU,
director tehnic al Institutului de 

proiectări laminoare

redusă combinatul siderurgic 
gălățean. Tot ce este colorat în 
galben, suprafețe destul de 
mari, reprezintă sectorul pre
lucrării oțelurilor aliate. Dacă 
pînă acum s-a dat atenție pro
ducerii oțelurilor de masă, cincinalul _ . .
cădea pe

Găsindu-ne în fața unei pe
rioade de activitate ce va so
licita din plin resorturile de 
inteligență, capacitatea de re
zolvare a marilor sarcini care 
ne stau în față, consider potri
vit să mă opresc la cîteva 
lucruri cărora, acționînd în spi
ritul documentelor de partid, 
trebuie să le oferim soluționa
rea cea mai potrivită.

Aș începe cu necesitatea în
lăturării unor formalități în 
timpul alcătuirii temei de pro
iectare. E foarte necesar ca 
tema să ajungă operativ în 
mina proiectantului, exprimată 
în termeni care să-i permită a- 
cestuia soluționări precise, s-o 
adîncească din prima fază. 
Sînt de părere că pentru a reu
și evitarea „importului de inte
ligență“ se impune obligatoriu 
perfecționarea sistemului de in
formare, internă și externă, ast
fel ca ea să joace cu adevărat 
rolul de catalizator al 
ductivității, al 
proiectantului.

Oprindu-mă 
de colaborare 
sărcinați cu realizarea unei in
vestiții, vom apela din nou la 
principiile documentului pe ca- 
re-1 dezbatem. Trebuie precizate 
răspunderile fiecărui factor, în 
parte, astfel încit știind ce au 
de făcut, colaboratorii să și răs
pundă de îndeplinirea pînă la 
capăt a operațiilor asumate.

Din experiența noastră de 
lucru am dedus că sînt posl-

■n 
viitor accentul va 
oțelurile speciale.

pro-
calității muncii

asupra sistemului 
între factorii în-

metal
fel o economie de metal de peste 
20 la sută.

Pentru a faae față sarcinilor 
ce le avem de dus la îndeplinire, 
pe lingă capacitățile de produc
ție existente, harta noastră eco
nomică va înregistra noi obiec
tive. Nu este o noutate pentru 
nimeni că ponderea cea mai 
mare, . aportul substanțial la 
îndeplinirea acestui program 
îl va avea Combinatul si
derurgic Galați care urmea
ză să-și întregească patri
moniul productiv cu importan
te capacități. Dar și în cadrul 
centrelor cu tradiție vor fi pu-

»« In funcțiune alt« unități cum 
est« cazul oțelărlei speciale de 
la Hunedoara, un rol foarte în
semnat urmînd să-1 albă noua 
uzină de oțeluri aliate din Tîr- 
govlște, programată să între în 
funcțiune în cursul viitorului 
cincinal.

Activitatea noastră consacra
tă creșterii rapide a producției 
de metal, îmbunătățirea struc
turii sale îmbrăcă multiple as
pecte. Trebuie să atingem la 
toate instalațiile intrate In 
funcțiune capacitățile prevăzute 
în proiecte. Avem obligația de a 
devansa pe cît posibil termene
le stabilite prin planul de stat.

Nu trebuie să uităm însă că 
ridicarea nivelului general al 
eficienței economice este con
diționată de extinderea folosi
rii bazei de materii prime exis
tente în țară. De aceea con
sider necesară extinderea cola
borării noastre cu celelalte in
stituții de specialitate — Minis
terul Minelor și Comitetul Geo
logic — pentru a prospecta și 
valorifica resursele naturale de 
care dispunem. Așteptăm din 
partea colaboratorilor noștri mai 
multă îndrăzneală in precizarea 
soluțiilor, un plus de operativi
tate.

O asemenea eerință se leagă 
indiscutabil de necesitatea pro
ducerii în țară a feroaliajelor, 
prevedere deosebit de importan
tă, cuprinsă în proiectul de Di
rective. Pentru a avansa rapid pe 
această direcție cred că trebuie 
pornit de la amorsarea produc
ției de feroaliaje care au la ba
ză materii prime ce nu ne lip
sesc — ferosiliciu, silico calciu, 
silico mangan — străduindu-ne 
să apropiem data la care oțelă- 
riile vor putea beneficia de aces
te importante produse fabricate 
la noi în țară.

OBIECTIV
I

I
I

I

PERMANENT
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Rezerve importante
pentru reducerea

importului de cocs
bile modificări chiar in siste
mul actual de repartizare a 
atribuțiilor. După părerea mea 
anumite părți din proiecte pot 
fi preluate de proiectantul 
constructorului. Așa se face și 
în alte părți. Mă refer de bună 
seamă la acele operații de ru
tină, arhicunoscute de con
structori, pe care ei le pot face 
cu ușurință, anulînd o mare parte 
din anomaliile existente pe fi
rul relațiilor constructor—pro
iectant, cînd orice inițiativă a 
primului e condiționată de a- 
vizul celuilalt.

Și pentru că operativitatea 
a devenit un parametru de 
maximă importanță pretutin
deni, aș mai recurge odată la 
invocarea ei, de astă dată în 
legătură i cu posibilitățile ce ni 
se ivesc de a contracta în mod 
avantajos anumite operații cu 
exteriorul. Simțim nevoia u- 
nor aprobări operative în acest 
sens, tărăgănările fiind de na
tură să acționeze negativ pînă 
la pierderea contractelor. Dacă 
tot obținem în cele din urmă a- 
vizările necesare, de ce să nu 
fie date atunci cînd sînt ce
rute 7

Am încercat să subliniem une
le probleme a 
o așteptăm din 
lor competente, 
conștienți de
posibile în interiorul preocu
părilor noastre. Mai ales tn ri
dicarea performanțelor instala
țiilor, a utilajelor ce le proiec
tăm Dimensionarea într-un 
sistem de calcul economic, fo
losirea a tot ce este nou și mo
dern, eliminarea exagerărilor 
— iată tot atîtea puncte de ana
liză pe care I 
timpul sub observație, pre
ocupați de gîndul creșterii 
continue a eficienței economice 
In siderurgie.

căror rezolvare 
partea foruri- 

nu fără a fi 
perfecționările

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

I

I

I
mere ae ana- . 
le ținem tot I

Tezele și proiectul Directive
lor celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. stabilesc calea pe 
care se va dezvolta multilate
ral, în viitor, România socialis
tă. Din ele se desprind grija, 
preocuparea științifică pentru va
lorificarea Ia maximum a re
surselor naturale ale țării noas
tre.

Extracția de cărbune, de mi
nereuri și a altor minerale va 
crește considerabil, vor fi de
puse eforturi pentru valorifica
rea lor superioară, în felul a- 
cesta creîndu-se premisele pen
tru reducerea și mai substan
țială, în viitorii ani, a impor
tului de materii prime.

Una din materiile prime defi
citare în țara noastră este coc
sul metalurgic. Importăm cocs 
metalurgic, cocs pe care în 
parte îl transformăm, îl redi- 
rijăm, pentru satisfacerea con
sumatorilor mai pretențioși sau 
mai puțin pretențioși. Impor
tăm, de asemenea, cocs mărunt, 
folosit drept combustibil de a- 
glomerare etc. Și aceasta în 
condițiile în care industria 
noastră cocsochimică și-a spo
rit potențialul de 14 ori tn 18 
ani ! Ne lipsește cocsul pentru 
că țara noastră, atît de bine în
zestrată de natură tn alte re
surse naturale, este lipsită a- 
proape total de zăcăminte de 
huilă de cocs — materia primă 
de bază pentru fabricarea coc
sului.

Este bine să amintim că deți
nem tocmai din această cauză 
recordul mondial în privința 
fabricării cocsului metalurgio 
din huile tinere de gaz, flam- 
bante, șarjele de la cocseria 
Hunedoara conținînd peste 58 
la sută huile slab cocsificabile, 
20—25 la sută huile mediu coc
sificabile și doar sub 20 la sută 
huilă de cocs de calitate. Deți
nem acest record datorită știin
ței românești, a cercetărilor 
efectuate în acest domeniu da 
școala românească de cocsari,I inițiate de prof. dr. ing.
I. Blum, reluate și reînnoite la 
nivel actual de către colective

Ing. E. FALK,
Institutul de cercetări 

metalurgice — I.C.E.M.

de cocsari de Ia C. S. Hune-le ..
doara și C. S. Reșița.

Mai deținem, tn acest sector 
de activitate, și alte priorități. 
Datorită prevederilor politicii 
economice a P.C.R. a fost fi
nanțat, în anii trecuți, un vast 
program de cercetări pentru 
fabricarea cocsului brichete. A 
fost descoperit și cercetat tn 
fază semiindustrială un proce
deu de fabricare a cocsului 
brichete care substituie însuși
rile de cocsificare ale huilelor 
de cocs cu cele ale unor adau
suri, accesibile pe piața inter
nă de materie primă. Din căr
bunii de pe Valea Jiului, cocs 
de petrol, din smoală și o parte 
mică de cărbune cocsificabil, 
s-au produs și experimentat 
pînă în prezent, cu rezultate po
zitive atestate, 95 000 tone cocs 
de furnal, 1000 tone cocs da 
turnătorie, 1 700 tone cocs pen
tru cuptoarele de carbid, 56 000 
tone cocs pentru anozi și pro
duse electrocărbunoase, materii 
prime în totalitate deficitare, 
importate în cantități mari 
pentru industria noastră. Româ
nia a fost prima țară din lume 
care a încercat și a folosit ase
menea cocs la un furnal de 
700 mc. Tocmai de aceea, este 
necesar ca acest potențial de 
cunoștințe ce și I-a asigurat să 
fie valorificate fie pentru pro
ducerea cocsului brichete din 
materii prime indigene — și 
calculele economice atestă prio
ritatea acestei soluții față de u- 
tilizarea cărbunilor de la spă
lătoria Coroiești în termocen
trală — fie pentru folosirea sau 
producerea cocsului brichete, 
parțial, din cărbuni energetici 
importați. In cel din urmă caz 
avantajul ar consta dintr-o uti
lizare largă a unor cărbuni 
care sînt cu 30—40 la sută mai 
Ieftini decît cei cocsificabili și 
care au o compoziție chimică

avantajoasă pentru producerea 
cocsului metalurgio.

Cocsul electrometalurgio pen
tru fabricarea carbidului și fe
roaliajelor sau a anozilor se 
caracterizează prin însușiri 
speciale, dintre care se remar
că în special conținutul de ce
nușă și sulf scăzut. Folosind 
cocs din petrol în șarja cocsu
lui brichete, acestuia i se con
feră și alte însușiri — liantul 
utilizat asigurînd aglutinarea 
masei și formarea structurii 
rezistente de cocs.

Sîntem bucuroși să constatăm 
că înțeleptele prevederi ale 
proiectului Directivelor Con
gresului al X-lea cu privire la 
dezvoltarea industriei cocsochi- 
mice pun, cu deosebită clari
tate, problema valorificării re
zultatelor acumulate în anii de 
cercetări și frămîntări, a valo
rificării cu eficiență maximă a 
resurselor indigene de materii 
prime. Soluțiile căutate și gă
site nu sînt, desigur, atît de 
simple ca cea clasică — turna
rea în cuptor a unui cărbune 
de cea mai bună calitate, im
portat și plătit cu valută în 
condiții de cele mai multe ori 
neavantajoase — dar calculele 
economice arată că ele sînt 
perfect viabile. Rămine doar să 
le traducem în viață, să depă
șim inerția și rezervele care 
există in fața noului și să fo
losim o cercetare ale cărei re
zultate trebuie valorificate pen
tru ridicarea generală a rezul
tatelor siderurgiei. Aplicarea 
cercetării permite reducerea 
importului, pe bază de materii 
prime disponibile In țară, cu 
500 000 tone cocs/an, cifră cal
culată cu multe rezerve, dar 
care, tradusă în efort valutar, 
echivalează unei cifre cu 7 ze
rouri, economii ce pot fi uti
lizate pentru impulsionarea im
portului de tehnică nouă, a pro
gresului în alte secții ale in
dustriei, a industriei cocsochi- 
mice însăși, economii care vor 
duce, în final, la realizarea o- 
biectivului pus de partid în 
fața tuturor — ridicarea efi
cienței economice.

I In 
torii 
angajați 
nuu pentru realizarea obiecti
velor stabilite în întrecerea so
cialistă. In calitate de coautor 
al Chemării lansate în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului și a aniversării a 
25 de ani de la Eliberare, in
stitutul nostru se simte obligat 
să-și onoreze pe deplin prevede
rile asumate. O dată cu a- 
pariția documentelor pentru 
Congresul al X-lea, a Tezelor 
și a proiectului de Directive, 
preocuparea îndreptată In a- 
ceastă direcție cunoaște o deo
sebită intensitate, materializa
tă în rezultate superioare în 
munca desfășurată zi da zi. 
Angajamentul ne-a obligat la 
forme de organizare internă 
foarte precisă. Un început l-a 
constituit restructurarea Con
siliului tehnic intern (CTI), 
pornind de la ideea că el tre
buie să includă, pentru a-i 
mări și mai mult competența, 
pe cei mai buni specialiști din 
toate compartimentele institu
tului. Dorind să asigurăm o 

reevaluare a so-
i am 

_______     ac
tivității de lansare, In acest 
fel, încă din faza de preluare 
a temei, colectivul de proiectare 
cunoaște valoarea anterioară a 
lucrării. Cu ea In față, se pot 
analiza toate posibilitățile de 
luat In considerare pentru ca 
In final să se realizeze o redu
cere a ponderii lucrărilor de 
construcții-montaj, de dimi
nuare a importului, mai ales la 
echipamentele electrice. O se- 

Irie de dezbateri cu specialiștii 
noștri ne-au permis, prin anali
za critică a activității de pînă 
acum, să readucem pe o linie 
economică soluțiile precedente, 

intențiile de gi- 
lucrurilo 

exagerările 
și dotări.

I
I
I

momentul de 
institutului 

intr-un

de proiectări metalurgice I.P.R.O.M.E.T. 
față lucră- 
nostru sînt 
efort conti-

I permanentă reevaluare a 
Iluțiilor diferitelor proiecte 

procedat la reorganizarea

I

I
I

I
Iabandonînd intenții 

gantism, eliminimi
supradimensionate, 

Ide suprafinisaj
Așa a fost posibil ca numai pe 
cinci luni să realizăm econo- 

Imii de aproape 60 milioane lei 
(cam jumătate din angajamen- 

Itul anual), peste 1100 tone me
tal, aproape șase milioane lei 
valută economisite prin redu- I cerea Importului.

Toate aceste lucruri dobîn- 
dite ne-au întărit încrederea 

| că In acțiunea de sporire con
tinuă a eficienței investițiilor, I capitol unde răspunderea apasă 
pe umerii fiecărui proiectant 
există deosebite rezerve Ia care I trebuie apelat cu mult curaj și 
cu spirit de răspundere.

Merglnd pe această linie, a- 
vînd în atenție proiectele a- 
flate încă în lucru, dorim să 
transpunem experiența acumu
lată, s-o îmbogățim mereu. Ca 
un exemplu concret vreau să 
amintesc uzina cocsochimică 
de la Galați, unde vrem să rea
lizăm — în spiritul indicațiilor 
din proiectul de Directive — un 
indice de folosire a suprafețelor 
de 75 la sută. Cît privește capi
tolul utilaje, preocuparea noas
tră principală este de a Izbuti 
să le realizăm cu un coefici
ent de zveltețe cit mal avan
sat, la performanțe superioare, 

în viitor avem de făcut 
față unor sarcini pretențioase j 
va trebui să dublăm capaci
tatea de oțel, prin urmare să 
întocmim documentația tehnică 
pentru încă cinci milioane de 
tone. Realismul prevederilor do
cumentelor de partid verificat 
în atîtea rinduri prin modul 
cum aceste prevederi au fost 
duse la Îndeplinire, constituie 
garanția sigură a înfăptuirii 
întocmai a sarcinilor 
te. Pentru că 
pre necesitatea 
In continuare a 
investiții, după părerea noas
tră aici există încă uși nefor
țate, domenii neexploatate, dar 
nu și neaccesibile. Am în ve
dere că răspunderea este îm
părțită intre proiectant, con
structor și beneficiar, 
riența noastră de peste 
decenii ne-a arătat că acest 
sistem își aduce contribuția la 
multiplele nepotriviri și dere
glări ce ințervin, prin care, măr
turisesc, nici nu găsesc necesar 
a le mai aminti.

Consider potrivit să 
studiului factorilor în 
oportunitatea constituirii 
singure unități cu atribuții pe 
linie de proiectare, execuție și 
dare „la cheie“ în funcțiune 
beneficiarului, a oricărui obiec
tiv, la caracteristicile prevăzute 
în documentație.

O astfel de organizație com
plexă poate să stabilească con
tracte cu diferiți beneficiari, 
aceștia din urmă, absolviți de 
rolul de spectatori ce le este 
rezervat în prezent în timpul 
realizării investiției, putînd fi 
lăsați să se ocupe de pregăti
rea intensivă a cadrelor cerute 
de viitoarea capacitate de pro
ducție. S-ar permite pe aceas
tă cale, cred eu, și renunțarea 
la serviciile diferitelor organe 
de „impulsionare“ existente, ai 
căror aport la bunul mers al 
lucrurilor rămîne în multe si
tuații discutabil.

stabili- 
vorbim des- 
perfecționării 
activității în

Expe- 
două

supun 
drept 
unei

Pagină realizată de N. UDROIU
I
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SĂ DISCUTĂM DESPRE

I
n muncă ne mani
festăm, ne valorifi
căm, dar totodată 
ne și verificăm. în 
permanență, și prin 
raportare. Limite 

ți obiectivul depășirii limi
telor, potențe fructificabile, 
scări valorice astăzi extrem 
de mutabile impun exigențe 
noi, deci și eforturi noi 
pentru a ne manifesta, valorifica 
și verifica potrivit acestor exi
gențe. Motiv pentru care trebuie, 
firește, întîi de toate să ne cu
noaștem, apoi să fim cunoscuți 
și chiar recunoscuți. Adică a- 
preciați la justa valoare. Cerin
țele contemporane impun tutu
ror creatorilor de bunuri ma
teriale și spirituale în primul 
rînd randament : nimeni nu nea
gă însă ponderea satisfacției. în 
speță a satisfacțiilor muncii și 
a rezultatelor ei. Fiindcă relația 
randament-satisfacție este doar 
arareori univocă : nu poți fi cu 
adevărat eficient și rămine ne
mulțumit, nu poți fi sub cerin
țele^ profesionale și paralel sa
tisfăcut. Or, cadrul acesta larg 
al satisfacțiilor cuprinde și apre
cierea reală, drept cumpănită 
și echitabil manifestată, a mun
cii fiecăruia dintre noi — cu a- 
tributele ei posibile, materiale și 
spirituale. In interesul nostru 
și al randamentului, în mod e- 
gal.

Unii specialiști în sociologia 
muncii au constatat că cei care 
se află la începutul profesiei, 
adică tinerii, simt mai adesea 
nevoia verificării prin alții, deci 
a aprecerii. Și poate nu e rău 
că e așa. Nevoia de verificare 
nu înseamnă neapărat nesigu
ranță, ci mai degrabă dorința 
autodepășirii, ambiție, punct 
de pornire a spiritului emula- 
tiv, atribute în general specifice 
tinerilor. Și apoi, cunoașterea 
și prin alții, raportările, 
ierarhizarea după reale cri
terii _ _ de valoare pot în 
definitiv circumscrie aportul 
fiecăruia în efortul colectiv — 
fapt care, se știe, nu lasă indi
ferent tineretul. Din acest mo
tiv, am ales pentru investigarea 
practici a temei propuse un co
lectiv industrial tînăr — Uzina 
de aluminiu din Slatina. Aici, 
adică într-o regiune aproape cu 
desăvîrșire lipsită de tradiție 
industrială cum e județul Olt, 
s-a ridicat acum patru ani o 
uzină spectaculoasă ca înfăți
șare, perfect utilată care produce 
astăzi 108 000 tone aluminiu pe 
an. în uzina aceasta muncesc 
circa 1 500 de oameni, dintre 
care 40 la sută au pînă la 25 de 
ani, media vîrstei fiind de 28 
de anf I

Vîrsta atît de tînără a produ
cătorilor aluminiului românesc, 
ca și condițiile specifice ale u- 
zinei oferă un domeniu extrem 
de interesant pentru cercetătorii 
Integrării profesionale a tine
retului ; prilej de infirmări și 
confirmări a principiilor socio
logice asimilate sau rezultate 
din alte investigări. Astfel, de 
pildă, se afirma la noi că deși 
vlrsta foarte tînără implică cea 
mei bună condiție fizică, rezul
tatele optime în producție se ob- 
JSn Intre 30 și 40 de ani. U.A.S.

își mărește în fiecare an cu cîte- 
va mii de tone producția de alu
miniu, nu numai prin dezvol
tarea și utilarea ultramodernă 
a uzinei, dar și prin creșterea 
— la propriu și la figurat — a 
oamenilor ei, care au în imensa 
lor majoritate sub 30 de ani. Și 
nu numai muncitori, dar chiar 
și multe cadre medii și aproape 
toți cei 45 de ingineri. Căci, în 
afara puterii de muncă, a pre
gătirii profesionale, a instrucției 
permanente, aluminiul nostru 
conține și valori care pot fi 
încadrate — eventual tot socio
logic — în categoria conștiinței 
morale a oamenilor Adică, mai 
direct, seriozitate, disciplină și 
devotament, interes și solidari
tate, fără de care nu se poate 
face nimic. Satisfacția de a fi 
apreciați global, deci pentru 
întrunirea tuturor atributelor 
consemnate mai sus o au mulți 
tineri producători de aluminiu 
de la U.A.S ; lăcătușii Gh. 
Anghel de la atelierul mecanic, 
N. Croitoru de la electroliză, 
electricianul Ion Pană, turnăto
rul Gh Selea, maiștrii Iordache 
Viorel și I. Selea, inginerul teh
nolog al turnătoriei Al. Orzață, 
inginerii Stoica Marin și Mirce'i 
Chiostec de la A.T.M, inginerul 
Gh. Bloju de la electroliză. 
Munca și comportarea lor a- 
testă o solidă experiență socială, 
ca și o modalitate specifică de 
preluare și dezvoltare, a aceștei 
experiențe în prima noastră u- 
zină de aluminiu. Aprecierea lor 
unanimă — de la conducere 
pînă la ultimul muncitor — se 
datcrește însă unui sumum de 
calități care merg de la esența 
socială a muncii lor pînă la va
lorificarea întregii lor , complexi
tăți individuale Desigur, apre
cierea calităților, fiecăruia din
tre acești oameni reprezentativi 
ai uzinei este bogată în determi
nări datorită diversității perso
nalității lor și a celor care 
apreciază ; adică a unei multi
tudini de factori ce condițio
nează aprecierea. Dar cu toată 
această multitudine și diversi
tate, în fiecare colectiv există 
certe valori de apreciere, valori 
care finalmente determină și 
exprimă acel colectiv în egală 
măsură. Tocmai în acest scop, 
— al depistării unor asemenea 
valori la U.A.S — am întreprins 
aici un sondaj sociologic : trei 
echipe de turnători și trei echipe 
de muncitori de la atelierul me
canic, în marea majoritate ti
neri între 18 și 26 de ani, au 
răspuns la întrebarea : CE A- 
PRECIAȚI ÎN PRIMUL RÎND 
LA COLEGII DV. ?

Opțiunea trebuia să se opreas
că, în ordinea importanței, la 
trei dintre următoarele 10 va
lori : pregătirea profesională î 
rezultatele în producție : disci
plina; cinstea ; hotărirea : spi
ritul novator : colegialitatea ; 
punctualitatea ; spiritul de echi
pă ; atitudinea în afară de mun
că.

Pe primul Ioc al criteriilor de 
aprecire s-au situat în mod 
egal pregătirea profesională și 
disciplina. Locul al doilea l-au 

deținut, tot la egalitate, cinstea 
și colegialitatea, urmate de re
zultatele în producție și punctu
alitatea. Cele mai puține opțiuni 
au înregistrat spiritul de echipă, 
hotărîrea și atitudinea în afara 
uzinei.

„Predominanța valorilor de pe 
locul întîi — explică sociologul 
Aculin Cazacu, care a partici
pant la acest sondaj — demon
strează o meritorie apreciere a 
seriozității profesionale : îmbi
narea lor cu cele de pe locul al 
doilea — cinstea și colegialita
tea — eal’tăți de grup, consem
nează completarea acestui fapt 
pozitiv, care ar putea duce la 
concluzia că momentul închegă
rii solide a colectivului nu e de
parte. Cu o rezervă : absența 
aproape totală a spiritului de 
echipă și a hotărîrii, proprii în 
primul rînd mentalității rurale, 
ceea ce presupune necesitatea 
unui plus de eforturi educative 
pentru realizarea coeziunii“.

„Așadar, valoarea primă de ra
portare a acestui tînăr colectiv 
industrial, este de fapt, con
cordată cu rezultatele ei, 
desigur imposibile fără existen
ța unei solide pregătiri profe
sionale, In afară de prețuirea 
acestui atribut — absolut una
nimă printre toți aluminiștii — 
disciplina la U.A.S. este nu nu
mai implicată prin rigoarea u- 
nei munci specifice, dar ea are 
aici un cîmp de apreciere im
presionant. în afară de sondaj, 
n-am cunoscut muncitor — tînăr 
sau vîrstnic — conducător, or
ganizator din orice secție care 
să nu sublinieze în aprecierea 
oamenilor această calitate de 
certă seriozitate. De altfel, ca și( 
cinstea, atribut muncitoresc pri
mordial. Unul dintre corolarele 
acestui atribut, spiritul de echi
pă, se află însă abia în formare 
în noua uzină, din pricina ele
mentului său uman provenit 
din mediul rural, a cărei men
talitate încă înclinată către in
dividualism, se face uneori sim
țită.

Inginerul D. Vana, șeful or
ganizării științifice a producției, 
bun cunoscător nu numai al 
mecanismului tehnic al uzinei 
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dar și al relațiilor ei umane, 
atestă existența, chiar dacă nu 
generalizată, a acestei mentali
tăți. Impresionat de incontes
tabila absorbție de putere 
și inteligență provenite de 
la țară, el recunoaște însă 
și greutățile inerente începu
tului în corectarea unor defi
ciențe proprii mai ales, menta
lității rurale. In afară de aco
modarea, inițial anevoioasă, cu 
spiritul de echipă muncitoresc, 
tinerii muncitori proveniți din 
mediul sătesc — adaugă și in
ginerul Al. Orzață care lucrează 
direct cu ei — sînt mai greu 
receptivi la critică, la îndru
mări și uneori chiar deficitari 
în obiectivitatea aprecierii al
tora.

Am continuat atunci sondajul 
celor șase echipe de aluminiști 
prin alte două întrebări :
1. CUM SlNTEȚI APRECIAT 
DE COLEGI ? 2. DAR DE ȘEFII 
DV ? Peste 70 la sută au afir
mat că sînt bine apreciațî de 
șefi și, numai 52 la sută-de 
colegi. Am întrebat, firește, de 
partea cui se situează obiectivi
tatea : a șefilor, sau a colegilor. 
Spre surprinderea celor care ar 
considera că uneori colegii sînt 
mai generoși cu bunele apre
cieri, comparativ cu organiza
torii îndeobște exigenți, am 
aflat că bunele aprecieri ale 
șefilor sînt, în acest caz. cele 
ce dețin obiectivitatea. Expli
cația, ținînd de carențele men
talității mai sus amintite, ne-a 
dat-o de data aceasta un tînăr 
muncitor de lă turnătorie. Gh. 
Răduț. slătinean : „Poți să lu
crezi bine și cu toate acestea, 
sau tocmai din pricina aceasta, 
unii dintre colegii noștri nu o 
recunosc obiectiv. Cei de curînd 
veniți de Ia sate se dezbară 
mai greu de invidie, de egoism. 
O să se dezbare ei, cu timpul, 
așa cum s-a întîmplat cu mulți, 
fiindcă, de fapt, sînt băieți 
buni. Și fiindcă, mai ales, noi 
sîntem cu toții prieteni“.

Sigur că sînt prieteni ; alu
miniștii. fie ei slătineni, fie foști 
săteni, stau cu toții la blocuri, 
lucrează împreună, fac sport, 
excursii împreună, învață îm
preună. „Bun început, dar deo
camdată abia un început — 

afirmă profesorul H. H. Stahl, 
care împreună cu un grup de 
sociologi cercetează de trei ani 
viața socială a acestui nou oraș 
industrial. Spirit muncitoresc 
înseamnă însă totală integrare 
în colectivul industrial, adică 
asimilarea experienței sociale 
superioare a acelui colectiv 
Mentalitatea rurală care, firește 
nu e traductibilă cu însumarea 
tuturor cusururilor, dar care e 
altă mentalitate, trebuie con
vertită potrivit climatului in
dustrial respectiv. Iar pentru 
a se încadra acestui climat, tî- 
nărul muncitor care vine de la 
țară trebuie întîi și întîi călăuzit 
în viața urbană ; altfel se simte 
izolat și acționează — chiar în 
aprecieri — ca un om izolat. 
Apoi, tînărul acesta trebuie 
să-și cunoască limpede, din pri
ma zi, toate drepturile și obli
gațiile ce-i revin ; și, în sfirșit, 
dar nu în ultimul rînd, pentru a 
i se inocula adevăratul spirit 
muncitoresc, el trebuie legat de 
uzină printr-o densă rețea, nu 
numai materială ci și spiritu
ală“.

Cu alte cuvinte. în aceste ca
zuri specifice este absolut ne
cesară o educație urbană, mo
dernă, adecvată unei asemenea 
uzine care are nevoie nu numai 
de un utilaj superior, dar în 
primul rînd, de calitatea umană 
superioară. In mare parte, a- 
ceastă tînără uzină poate conta 
pe amîndouă. Dar pentru totala 
și fructuoasa ei omogenizare spi
rituală, U.A.S. are în perspec
tivă necesitatea unor neîntre
rupte strădanii. Comitetul uzi-, 
nai U.T.C încearcă să adune 
tinerii — la muncă patriotică, 
sport, excursii — și reușește : 
dar educația nu se face numai 
în aer liber, pe timp frumos, 
iar uzina n-are pentru puzderia 
sa de tineret un club, sau mă
car o sală mai largă de adu
nări. Desigur, sînt prevăzute 
pentru viitorul chiar apropiat 
șl club și,o serie de alte dotări 
social — culturale, dar deocamr 
dată lipsa lor poate avea reper
cusiuni asupra educației tineri
lor muncitori slătineni care se 
forjează mai mult. în muncă — 
ceea ce nu e rău. dar nu cu to
tul suficient.

Iată un exemplu prilejuit de 
un sondaj mic, într-adevăr, 
operat pe un Eșantion redus, 
investigînd în mod intenționat 
de data aceasta opțiunea între 
numai două atribute : „CE 
APRECIAȚI MAI MULT LA 
UN COLEG : COMPETENȚA 
SAU CUMSECADENIA ? între
barea pusă la 21 de munci
tori a primit doar 4 adeziuni 
pentru competentă, 5 pentru 
ambele, în timp ce 12 au op
tat pentru oamenii cumsecade. 
Faptul că oamenii apreciază pe 
cei dotați cu valori morale nu 
e rău, în sine ; dar aprecierea 
acestei valori cam generale 
poate însemna și o carență a 
educației în prețuirea primor
dială a celor competenți, o lipsă 
de exigență profesională. Fi
indcă, de regulă, cel cumsecade 
e îngăduitor, spre deosebire de 
cel competent, aproape totdea
una necruțător cu deficientele 
celor din jur.

Sondarea și depistarea valori
lor care întrunesc într-un colec
tiv procentul maxim de apre
ciere este doar primul pas ; al 
doilea revine organizatorilor și 
educatorilor acestui colectiv de 
a propune reale valori de apre
ciere și de a le impune. Iar cei 
ce le propun trebuie să aibă 
neapărat totală autoritate mo
rală pentru a le impune. Așa
dar, cine-i apreciază pe munci
torii unei uzine, mai ales pe 
cei tineri ? Ca în orice uzină, 
maistrul este în primul rînd 
cel care apreciază în fata co
lectivului rezultatele în muncă 
și chiar atributele fiecăruia, 
dintre cei ce lucrează în subor- 
dinea sa. Maistrul trebuie să 
aibă, așadar, criterii solide de 
apreciere pe care să le urmeze 
totdeauna ferm. Fiindcă mais
trul, în ultimă instanță, e cel 
care face educația prin muncă, 
el avînd un rol activ în stabi
lirea și generalizarea unui ade
vărat spirit muncitoresc. La 
U.A.S. există maiștri de o mare 
competentă și o ireproșabilă 
comportare: Iordache Viorel, de 
la electroliză, I. Sarcină de la 
turnătorie. N. Cochecî. I. Ca- 
coveanu. I. Ghibu. Turloi Călin 
și multi alții- „Unii dintre eî, 
însă — afirmă inginerul D. 

Vana — deși își cunosc perfect 
muncitorii, nu vor să fie tot
deauna obiectivi în aprecierea 
lor, ținînd grozav Ia reputația 
de «maiștri cumsecade». De pil
dă, dacă le cerem uneori cîteva 
propuneri — 3-4 — pentru pre
mieri excepționale, ori pentru 
ridicarea categoriei de salari
zare, sau evidențieri, unii maiș
tri ne aduc lista tuturor munci
torilor din subordinea lor. Ei 
lasă astfel intenționat alegerea 
pe seama noastră, pentru a pu
tea spune oricînd muncitorului : 
eu te-am propus, dar șeful e cej 
care n-a fost de acord !“.

Cum s-ar numi aceasta ? 
„Lipsă de răspundere — carac
terizează sociologul Aculin Ca
zacu. Aprecierea trebuie să fie 
neapărat selectivă : orice apre
ciere implică o ierarhizare. Cu 
atît mai mult, cînd aprecierea 
e operată de cineva care are 
căderea oficială s-o facă, deci 
obligația de a opera ierarhia 
de valori. Aprecierea egală e 
falsă, de fapt imposibilă, pri
cină pentru care nu poate să 
nu dea loc la nemulțumiri. Ca

Stăpîn pe meserie, independent 7

Se înțelege bine cu colegii 14

Este bine apreciat 2

A primit distincții 4

Lucrează într-o secție fruntașă 8

Ii place meseria practicată 10

Salariu potrivit, prime bune 23

Alte satisfacții 12

Total 75

Deci, pe locul întîi s-ar afla 
aprecierea prin recompensă — 
salariul, primele — și pe ulti
mul loc aprecierea morală. Dar 
rezultatele acestui sondaj pot 
oglindi nu neapărat prioritatea 
aprecierii materiale ci, even
tual, neîncrederea multora în 
prețuirea efectivă a muncii și 
a rezultatelor muncii lor. Ti
neri muncitori de la U.A.S. 
acuză uneori severitatea, aspri
mea nejustificată a unor maiștri 
și de cele mai multe ori.arbi- 
trariul aprecierilor lor. Firește, 
nici un tînăr nu vrea să fie 
mîngîiat sau pus la panoul de 
onoare fără merit, dar fiecare 
tînăr ar dori să fie cîntărit și 
pretuit așa cum merită. Secre
tarul comitetului U.T.C. uzinal 
— Gh. Constantinescu — ob
serva dificultățile întîmpinate 
în această privință, propuriîn- 
du-și să dubleze strădaniile co
misiei profesional-sociale prin 
solicitarea obiectivitătii per
manente în aprecierea tineri
lor. Fiindcă. într-adevăr, nevoia 
de prețuire, adică de verificare 
prin raportare, nu e străină ti
neretului de la Uzina de alu
miniu slătineană. Dacă veți 
vorbi, de pildă, cu lăcătușul 
Gh. Anghel, veți afla că cei mai 
mulți băieți, curajoși și leali, 
vor să li se spună, fie bine, 

de altfel, șl lipsa de compe
tență a celui care e pus să facă 
aprecieri. Ca și instabilitatea 
criteriilor de apreciere. Ca și 
rezerva organizatorilor, condu
cătorilor unui colectiv în apre
cierea publică a membrilor 
acelui colectiv. Referatele con
sfătuirilor de producție care se 
rezumă la aprecieri generale, 
fără consemnarea unor nume 
de oameni ce s-au remarcat în 
muncă nu stîrnesc nici un fel 
de interes, nici satisfacție și nici 
stimulent“.

Astăzi, chiar sociologia mo
dernă subliniază printre mobi- 
lurile afective ale muncii șl 
amorul propriu : cel ce știe că 
are merite notabile este bucu
ros să-i fie recunoscute public. 
Altfel, poate scădea interesul 
pentru apreciere — care face 
parte dintre satisfacțiile morale 
ale muncii — crescînd, even
tual. interesul material. O an
chetă întreprinsă de către so
ciologii care cercetează Slatina, 
a testat la 211 muncitori, dintre 
care 75 aveau vîrsta de 18—30 
ani. mobilurile satisfacției în 
muncă. Iată rezultatele : 

fie rău, adevărul în față — cînd 
e vorba de aprecieri — după 
cum le place și lor să spună 
adevărul, în față, totdeauna. 
Dacă veți vorbi cu ing. Mircea 
Chiostec veți afla că mulți 
muncitori, fără a avea vanita
tea de a ajunge vedete, au mîn- 
dria de a fi recunoscuți ca oa
meni serioși și de incontesta
bilă utilitate și eficientă. Dacă 
veți vorbi cu ing. Al. Orzață, 
veți afla că el conduce mulți 
tineri care tocmai din dorința 
de a obține rezultate bune și 
din ambiția de a fi bine apre- 
ciați, fac în permanență mari 
eforturi de muncă șl de studiu.

Așadar, fără a nega marile 
realizări productive și umane 
ale primei noastre uzine de alu
miniu, atît concluziile sociolo
gice cît și observațiile directe 
impun necesitatea unor străda
nii și mai susținute pentru o- 
mogepizarea climatului uman, 
pentru îmbunătățirea muncii de 
conducere a cadrelor medii, a 
muncii de educare, a generali
zării și în privipța aprecierii al 
adevăratului spirit muncito
resc. Fiindcă, fapt unanim con
statat și recunoscut, finalitatea 
acestor eforturi merită pe de
plin strădania.

VIORICA TAnASESCU

SONDAJ DE OPINIE LA UZINA
DE ALUMINIU- DIN SLATINA*

C
e este părintele ?
Și ce este nașterea 
unui copil pentru 
părinte ? Un acci
dent biologic sau 
un act conștient 

pentru eare părinții s-au pre
gătit din timp, atît din punct 
de vedere afectiv cît și din 
punct de vedere material ?

Ce este părintele : un amator 
eau un profesionist ? Un amator 
in sensul originar al cuvîntului, 
adică un iubitor, un îndrăgos
tit cu toată căldura și pasiunea 
ființei sale de rodul cuplului 
din care face parte, cuplu al
cătuit în urma unei atracții 
profunde, reciproce. Și totuși, 
el trebuie să fie un profesionist 
oricît de rece, de tehnio și de 
neavenit ar suna acest cuvînt 
Intr-un asemenea context în 
care dragostea, afectivitatea 
joacă un rol primordial.

Se spune : „Copiii frumoși se 
nasc din dragoste“. Este o afir
mație prea adevărată pentru 
ca să mai necesite comentarii. 
Dar dragostea nu se referă la 
simplul act al procreării ci, mai 
ales, la căldura căminului con
jugal, la întregul univers de 
Iubire, de înțelegere, de atenție 
și sensibilitate cu care se încon
joară reciproc cei doi soți, cu 
Care este înconjurat deci și 
copilul.

De mii de ani se nasc și se 
cresc copii, de mii de ani gene
rațiile preiau ștafeta una de la 
alta ducînd mai departe, îmbo- 
bățind un vast tezaur de legi și 
norme nescrise, bizuite pe ex
periență, pe bun simț, pe fi
reasca pornire și nevoie a omu
lui de a-și perpetua ființa prin 
ființa urmașilor.

Mai este cazul, după cele 
spuse pînă acum, să ne ocupăm 
în aceste coloane de o proble
mă care pare rezolvată, în fi
rea lucrurilor, de la începutul 
omenirii ?

în loc de răspuns redăm 
cîteva păreri și aspecte culese 
In cursul anchetei noastre :

O glumă : „La începutul că
sătoriei noastre aveam șase prin
cipii de educație, dar nu aveam 
copii. Astăzi avem șase copii, 
dar nu mai avem principii de 
educație“.

...„Calul cînd te lovește tpe- 
buie să-1 bați. Copilul cînd a 
greșit, să-1 faci să înțeleagă că 
a greșit. Cum îi păstrezi, așa îi 
ai. Sînt ca florile, dacă le dai 
tideală stau verzi“, ne spunea 

cu autoritatea părintelui care a 
crescut șapte copii, Afrăsiloaie 
D. Vasile, din comuna Podoleni, 
județul Neamț, un uncheș de 
91 de ani. ,

...Concluziile unui studiu făcut 
de noi printre elevii școlilor de 
reeducare evidențiază ca una 
din cauzele delicventei tineri
lor, lipsa dragostei materne. 
„Dragostea părinților mei nu 
era constantă și depindea de 
atîtea lucruri... Mi se spunea că 
dacă sînt cuminte voi fi iubit. 
Era greu să fiu cuminte și deci 
iubit“. Dar faptele lui Traian M. 
erau conduse de o logică indis
cutabilă. Pentru ele primea a- 
probarea și respectul celor pe 
care el îi admirase cel mai 
mult : membrii unei „bande“ 
de tineri. Comportarea sa era 
„bună“ după normele „subcul- 
turii străzii“, chiar dacă ea era 
rea pentru lumea exterioară. 
Avea tot timpul ceva care-i în
călzea inima : admirația...

Unii delicvenți suferă că au 
un tată prea agresiv, alții că 
au un tată prea puțin afectiv. 
Mulți au raporturi încordate și 
prea puțin satisfăcătoare cu 
ambii părinți.

...„Dacă mai aveți să-mi tri
miteți ceva, vedeți că vine pes
te cîteva zile un coleg de-al 
meu...“ Acestea au fost ultime
le cuvinte cu care un tînăr 
înalt, frumos, cu alură de spor
tiv, cu față veselă, se despărțea 
de cei care-1 conduseseră la 
gară. Se întorcea la unitatea 
militară după o învoire de cî
teva zile în București. încercase 
încă o dată la facultate. Și de 
data aceasta avusese ghinion. 
Avea să ni se destăinuiască mai 
tîrziu pe parcursul drumului : 
„Pe mine prea m-au alintat ai 
mei. Am avut voie să fac orice, 
n-am dus lipsă de nimic, n-am 
fost obligat să fac nici un efort. 
Poate de aceea sînt și așa delă
sător. Cu sora mea, părinții au 
fost mai severi. Ea are mai 
multe succese în viață“.

...Anchetă în orașul Baia 
Mare, printre elevii claselor a 
VIII-a. și a IX-a : Care sînt 
bucuriile din familie ?

— Am multe bucurii pentru 
că mama și tata sînt profesori 
și-mi înțeleg foarte bine și suc
cesele și necazurile.

— Cînd cîștigăm la fotbal și 
tata este îngăduitor cu mine.

— Cînd mama caută să mă 
înțeleagă (se întîmplă foarte, 
foarte rar).

• PĂRINTELE, UN £ 
„PROFESIONIST" ( 
SAU UN „AMATOR“ •

— Cînd părinții nu se ceartă.
— Cînd mamă are mai mult 

timp de la serviciu și mai ie
șim la o plimbare, la un film, 
mai stă de vorbă cu mine.

Cine ne învață să fim pă
rinți ? Iată ciclul de anchete pe 
care ne propunem să-1 publi
căm :

I. PĂRINTELE, UN „PRO
FESIONIST“ SAU UN „A- 
MAȚOR ?“

II. COPILUL NE INVAȚA 
SA-I FIM PĂRINTE?

III. SOȚII POT FI „PRO
FESORI“ IN ȘCOALA EXIS
TENȚEI FAMILIEI ?

IV. EXISTA O INSTITU
ȚIE UNDE SE INVAȚA 
PROFESIUNEA DE PĂRIN
TE ?

V. SPONTANEITATE, 
CULTURA ȘI EDUCAȚIE 
DE TOATE ZILELE.

Am expus de la bun în
ceput aceste intenții și în do
rința de a primi sugestii, pă
reri în scris din partea dum
neavoastră, a cititorilor.

Printr-o convorbire cu un 
psihopatolog (care adaugă o o- 
biectivitate pe care părinții nu o 
pot avea), CONSTANTIN PAU- 
NESCU, șef de sector la Insti
tutul de științe pedagogice al 
Academiei, încercăm să dăm 
răspuns la prima întrebare : 
PĂRINTELE, UN „PROFESIO
NIST“ SAU UN „AMATOR“ ?

— Intr-o convorbire cu di

feriți oameni, de diverse vîrste 
am căutat să obțin o definiție 
a părintelui, fără să-1 privesc 
dintr-o singură latură : socială, 
morală etc. etc Se pare că 
n-am putut obține decît defini
ții prin atributele părinților pe 
sexe.

— Greutatea închegării unei 
definiții a ceea ce se încadrea
ză în noțiunea de părinte este 
dată probabil de o contradicție 
persistentă, încăpățînată, care 
există între teoria pedagogică 
oficială și practica cea de toa
te zilele.

— Adică teoretic și... oficial 
există UN ROL social-moral 
pe care in anumite circumstan
țe au obligația să-I „joace“ cu 
maximă eficiență oamenii ?

— In perspectiva acestui rol, 
părintele este definit ca oricare 
alt tip de educator. Practic nu 
există modalități precise, insti
tuționale și permanente care să 
educe individul pentru rolul ca 
atare. Și atunci, omul intră în 
„scenă“ cu o sumă redusă și 
fragmentata de cunoștințe, de 
metode, de tehnici, de adevă
ruri educaționale pe care le 
pune în scenă după inspirație, 
exemplul altora, tradiție, în- 
tîmplare etc., devenind astfel 
un educator amator căruia, 
însă, i se cer cu foarte multă 
insistență realizări de mare 
măiestrie modelatoare.

O scurtă referire la timpul și 
modalitatea de a învăța orice 
profesiune ne dă o perspectivă 
mai exactă a gradului de ama
torism practicat de părinți în 
procesul educativ. Pentru exe
cutarea unei piese anonime

dintr-un ansamblu tehnic se 
consumă ani de studii, de prac
tică, de aplicații etc. Dar pen
tru „fabricarea“ și perfecționa
rea unei conștiințe, care garan
tează în ansamblul social pro
gresul, nu există în realitate 
nici un timp anterior sau pre
alabil afectat anume acestei în
deletniciri și nici în mod im
plicit nu sînt prea multe in
formații și îndrumări adecvate 
acestui scop.

— Cînd tinerii vin în fața 
Ofițerului stării civile li se ofe
ră o broșură cu poze care ex- 
plicitează sumar un singur as
pect : problema nașterilor.

— De altfel, aș adăuga și fap
tul foarte ciudat că nici dicțio
narele specializate ca de pildă, 
„Dicționarul educației în fami
lie“, de H. Joubrel și P. Ber- 
trand, tradus de curînd de Edi
tura didactică și pedagogică, 
nu explică termenul de părinte, 
ca și cum educația ca atare 
n-ar fi definitorie pentru per
sonajul de care ne ocupăm.

Implicațiile de ordin social, 
moral, cultural și umanitar pe 
care le comportă profesia de 
părinte adaugă o dificultate 
extremă la efortul de structu
rare a unei definiții active. Ori
cum ar fi, părintele constituie 
în epoca noastră un personaj 
de o valoare complexă pe care 
istoria socială îl solicită din ce 

în ce mai mult, atribuindu-i 
funcții și calități de netăgădui
tă măreție-

— De aceea cred că ar fi mai 
ușor să conturăm personalitatea 
acestui personaj prin atributele 
și funcțiile lui. Artistul emerit 
MIHAI CONSTANTINESCU 
definea părintele ca „Purtăto
rul genetic cel mai important 
al tuturor elementelor compo
nente ale individului, constitu
ind în formă intrinsecă germe- 
nele tuturor liniilor de evolu
ție“. Aportul pe care știința 
contemporană îj aduce înche
gării conștiinței de părinte nu 
credeți că este bine să înceapă 
cu ceea ce genetica modernă 
ne oferă ?

— Evident. Subliniem faptul 
de o extremă importanță 'al 
stabilirii științifice a conți
nutului și mecanismelor de 
transmitere a bagajului ere
ditar, a elementelor care con. 
stituie cadrul genera] și indivi
dual de dezvoltare a personali
tății, în contextul vieții sociale 
și spirituale. Acest bagaj ere
ditar care nu privește numai 
funcțiile ereditare ale organis
mului —statură, culoarea ochi
lor, sistemul endocrin, sistemul 
nervos și schemele de funcțio
nalitate ale acestuia — poate fi 
transmis, dăruit copiilor în sta
re demnă sau alterat prin imix
tiunea unor boli, a alcoolismu- 

luî, a intoxicațiilor de tot felul 
etc.

— Există mai puțină întîm- 
plare în modificarea zestrei ge
netice decît influența unor ele
mente din viață, alimentație și 
îngrijirea copilului, care depind 
de concepția de viață ?

— întregul proces de edu
cație, de modelare, de dezvol
tare intelectuală se grefează, se 
integrează în constelația eredi
tară biologică Datul ereditar 

. este prima formă a ceea ce con
stituie materia de modelat, ceea 
ce constituie personalitatea vii
toare. Și desigur, elementul de 
legătură directă, necondiționată 
între părinte și copil

— Mulți dintre interlocutorii 
mei tind să îndeplinească pri
ma funcție —'funcția organiză
rii vieții materiale.

— Condiția materială a exis
tenței în societatea umană și, 
mai ales, în societatea noastră, 
nu se rezolvă numai de către 
părinți Ea este un dat. Funcțiile 
de părinte, fără să o ignoreze, 
încep abia de aici încolo, de la 
acest nivel încolo. Funcția fun
damentală a părintelui este a- 
ceea de a educa, de a modela o 
conștiință, o personalitate, care 
firește are și o existență biofi- 
ziologică. Dar ar fi greșit să se 
creadă, cum de altfel se crede 
în multe cazuri că organizarea 
condițiilor de dezvoltare ale 
organismului ar epuiza sarci
nile de bază ale părintelui. Pă
rintele este un inginer, un ar
hitect și un lucrător în același 
timp. El trebuie să cunoască 
materialul asupra căruia își 
exercită influențele modelato
rii. să cunoască cît mai bine și 
amănunțit lumea de valori care 
tncon.joară copilul, să stăpîneas- 
că știința acelor aparate fine 
care cu ajutorul combustiei 
cultural educative dezvoltă edi
ficiul atît de complex al psihi
cului copilului, al personalității 
lui. Și toate acestea centrate pe 
baza unei operații de prospecta
re, adică de investigare și desco
perire a liniilor de fugă ale e- 
voluției sociale și ale modului 
de personalitate pe care societa
tea viitoare il reclamă. Fie nu
mai atît și acest multiplu specia
list al construcției conștiinței și 
personalității generațiilor vii. 
toare dacă ar rămîne la preo 
cuparea uni-dimensională de 
grijă materială imediată, ar 
pierde din vedere tocmai ori
zontul atît de variat, de adînc 

și minunat al unei opere de 
mari dimensiuni spirituale.

— Unul «lin atributele părin
telui, după avizul interlocutori
lor noștri, este să fie inițiatorul 
și principiul autoritar din fa
milie.

— Autoritatea este o conse
cință și nu un lucru care se 
transmite în mod intenționat în 
timpul exercitării funcției de 
părinte. Faptul că cei mai mulți 
părinți se văd de la început 
autoritate recunoscută și res
pectată în familie, constituie și 
un aspect îmbucurător al mo
dului de a gîndi, dar și o dova
dă a unei greșite optici în ceea 
ce privește personalitatea pă
rintelui : în primul caz părin
tele se constituie ca o autori
tate prin. valoare morală și 
umană pe care o reprezintă în 
contextul familiei și în contex
tul social, această autoritate nu 
este altceva decît atitudinea 
copilului față de valoare în ge
neral. Părintele deci a crescut 
în copil ca o formă de noblețe 
umană. în fața căruia copilul 
se subordonează tocmai pentru 
că a fost crescut în constelația 
unor asemenea valori. A doua 
modalitate este o falsă autori
tate. Ea se clădește deobicei ne 
un principiu de forță care ge
nerează în conștiința copilului 
frica. Părintele este recunoscut 
ca un principiu brutal, de re
presiune, care exercită o acțiu
ne mutilatoare asupra persona
lității copilului. Copilul se su
pune pentru că este un invalid 
moral, dar nu se subordonează 
printr-un act de recunoaștere 
și adeziune la valoarea părin
telui. Această falsă autoritate, 
comodă în prima parte, a pro
cesului de educare duce Ia ma
rile tragedii conflictuale care 
dau rebuturile sociale. Știu pă
rinții cu mult înainte de înce
perea operei delicate de mode
lare ce semnificație au atribu
tele pe care și le acordă ? Și 
mai ales cunosc modalitățile în 
care aceste atribute prin exer
citarea lor, să definească, să 
confirme calitatea de părinte și 
nu să o infirme ?

Nu cred că trebuie să se aș
tepte marele examen social -lat 
de părinte prin produsul său : 
rezultatele negative la acest e- 
xamen sînt mult prea costisi
toare pentru destinul individual 
și social, ca să nu merite inves
tit efort în pregătirea tînăru- 
lui pentru a fi părinte.

VIORICA DIACONESCU

SĂ DISCUTAM DESPRE
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 

de Stat aJ Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
GEORGES POMPIDOU o telegramă în care se spune .

Am fost profund mișcat de felicitările amabile și de urările pe 
care mi le-ați adresat in numele dumneavoastră și al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, cu ocazia sărbătorii na
ționale a Franței.

Mulțumindu-vă în mod sincer, exprim, la rîndul meu, convin
gerea că legăturile de prietenie și de cooperare care unesc țările 
noastre se vor intensifica și mai mult în interesul lor reciproc și 
al păcii.

Vă adresez, de asemenea, cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru viitorul fericit al poporului 
român.

Cu prilejul zilei național^ a 
Franței, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, a 
transmis o telegramă de felici
tare lui Maurice Schumann, mi
nistrul afacerilor externe al 
Franței.

Miercuri după-amiază, în sala 
de festivități a întreprinderii 
„Textila“ din Pitești, a avut loc 
o adunare prilejuită de împlini
rea a 15 ani de la semnarea 
Acordului de la Geneva, cu pri
vire la Vietnam.

La adunare au luat parte am
basadorul Republicii Democrate 
Vietnam la București, Hoang-Tu,

(Urmare din pag. I)

Comună mare, cu un pronun
țat aspect urban. Ulițe largi, 
în bună parte asfaltate, case 
cochete, retrase la cîțiva metri 
în spatele gardurilor de beton 
ori de ulucă vopsită, deasupra 
cărora se ridică grila de cu
rent electric și antenele de ra
dio și televizor ; un centru cu 
piață și blocuri cu unu și două 
etaje, magazine de desfacere și 
deservire, cămin cultural, ci
nematograf, liceu. O coopera
tivă agricolă veche, cu renume

1952 1955 1960 1965 1968 1969 (plan)

Grîu (kg ha)
Porumb (kg/ha) 996 1 308 1 800 3 506 4 039 3 600
Floarea-soarelui (kg/ha) 66S 2 400 3 176 4 495 4 190 4 500
Lapte (litri de Ia fiecare vacă) 533 1 245 1 936 2 103 2 558 2 200
Lină (kg de la fiecare oaie) — 1 230 2112 2 132 2 507 2 650
Valoarea averii obștești 20 400 33 500 177 414 421 742 455 784 460 000

la 100 ha (Iei) 20 900 54 020 162 938 423 307 692 297 735 000
Valoarea zilei-muncă (lei) 15,48 24.37 27,20 44,36 45 48

Pămîntul sărac al oamenilor 
săraci — iată imaginea a ceea 
ce a fost; pămîntul recoltelor 
record, al oamenilor bogați - 
iată imaginea a ceea ce este. 
Iar Cobadinul este doar o păr
ticică din agricultura coopera
tistă a țării, care a cunoscut 
în această perioadă un ritm 
mereu ascendent de intensifica
re și de eficiență. Un cunoscut 
economist român făcea un cal
cul deosebit de sugestiv, sub
liniind că în perioada de după 
1948 statul a acordat credite 
cooperativelor agricole și a in
vestit în amenajările pentru 
irigat și cele, indiguite și de- 
secate, in cercetare și produ
cerea soiurilor și hibrizilor, a 
raselor valoroase de animale,

(Urmare din pag. I) 

dustriei în crearea venitului na
țional era doar de 30,8 la sută, 
față de 38,5 la sută cît repre
zenta agricultura, în anul 1968 
greutatea specifică a industri
ei a crescut la 53,6 la sută, iar 
contribuția agriculturii a scă
zut la 26,3 la sută, cu toatte 
că, în acești ani, mărimea ab
solută a producției agricole a 
crescut de peste două ori Mo
dificarea structurii economiei 
naționale în favoarea indus
triei este asigurată și în peri
oada următorului cincinal, de
oarece primul obiectiv al dez
voltării economice tn perioada 
1971-1975 prevăzut în Proiectul 
de Directive ale Congresului 
al X-lea al P.C.R. este „conti
nuarea susținută a industriali
zării țării, creșterea aportului 
industrei — ramură conducă
toare a economiei — la spori
rea venitului național“. în a- 
cest scop, industriei ii vor fi 
alocate 57-58 la sută din tota
lul investițiilor.

Și mai semnificativă este, în
să, modificarea structurii de 
ramură a industriei. Se știe că, 
în ultimii 150 de ani, în etape 
diferite de dezvoltare a forțe
lor de producție, au avut prio
ritate ramurile influențate, la 
data respectivă, în mare măsu
ră, de noile descoperiri tehni
ce. Aceasta și pentru că aces
te ramuri, avînd productivita
tea muncii cea mai ridicată, erau 
și cele mai rentabile. In epoca 
contemporană, revoluția teh- 
nico-științifică influențează în 
cea mai mare măsură dezvol
tarea producției de energie e- 
lectrică, industria constructoa
re de mașini și industria chimi
că. In țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial, aceste trei 
ramuri dau, de mulți ani peste 
50 Ia sută din volumul produc
ției industriale. Or, in producția 
industrială a României anului 
1938, aceste trei ramuri nu de
țineau decît 14 la sută, din ca
re producția de energie electri
că 1,1 la sută, construcțiile de 
mașini și prelucrarea metale
lor 10,2 la sută, iar industria 
chimică 2,7 la sută.

Propunîndu-și sâ pună baze
le unei industrii moderne, care, 
răspunzând nevoilor țării, să re
flecte tendințele contemporane 
ale progresului tehnic, P.C.R. a 
lat prioritate dezvoltării tocmai 

în răspunsul său, Maurice 
Schumann a mulțumit pentru 
felicitările trimise, împărtășind 
convingerea că relațiile de prie
tenie care unesc cele două țări 
se vor dezvolta în interesul lor 
reciproc și al cauzei păcii în 
lume.

și primul secretar al ambasadei 
Republicii Vietnamului de Sud 
în țara noastră, Tran-Kien.

Corul „Madrigal" al Conserva
torului „Ciprian Porumbescu" a 
plecat miercuri seara în Iugo
slavia, într-un turneu de două 
săptămîni.

nu numai în Dobrogea, dar și 
în toată țara. Oameni deschiși, 
primitori. Acesta este Cobadi- 
nul pe care îl poate cunoaște 
oricine vine azi aici. Dar, dru
mul pînă Ia ceea ce este, are 
istoria sa. Să încercăm o scurtă 
reconstituire.

— Eram 198 de familii, cei 
care ne-am unit ta început — 
își amintește Adi Izedin, om la 
50 de ani, de la constituire și 
pînă anul trecut brigadier de 
cîmp, azi magazioner. Din cele 
spuse de activiștii de partid, 
reținusem noi cîteva vorbe, pe 
care, ori de cîte ori ne adu
nam căutam să le deprindem 
mai bine înțelesul : la gospo
dărie, munca, dăruirea fiecă
ruia, unirea, sinceritatea sînt 
fundația pe care, dacă nu o ai, 
casa ce o ridici va fi șubredă. 
Și noi, de fapt, cu aceste lu

în pregătirea cadrelor din in
dustria de îngrășăminte chimi
ce și de producere a mașinilor 
un echivalent de peste trei mii 
lei la hectar, sumă încă neatin
să,. într-un timp atît de scurt, 
în vreo altă țară a lumii.

Iată alte cîteva cifre rezul
tate din ancheta întreprinsă : 
din Cobadin urmează cursurile 
facultăților o sută șaizeci și 
nouă de tineri ; din cinci fa
milii, patru sînt abonate la un 
ziar ; peste o mie de membri 
cooperatori participă anual la 
o excursie în țară : între 35 și 
63 la sută din venitul anual, 
fiecare familie îl cheltuiește 
pentru cumpărarea articolelor 
cu folosință îndelungată și 
pentru construcție. Trei locui

acestor trei ramuri care, îm
preună cu siderurgia - baza o- 
ricărei țări industrializate — au 
primit în fiecare an între două 
treimi și trei pătrimi din fon
dul de investiții afectat indus
triei, asigurîndu-li-se, în acest 
fel, un ritm de dezvoltare cu 
mult superior ritmului mediu. 
Astfel, în timp ce producția 
globală industrială a fost în a- 
nu! 1968 de 14 ori mai mare 
decît în anul 1938, producția de 
energie electrică a tost de 45 
ori mai mare, construcțiile de 
mașini și prelucrarea metale
lor de 36 ori, iar producția in
dustriei chimice de 61 ori. Da
torită acestor ritmuri mai ra
pide de dezvoltare, ponderea a- 
cestor trei ramuri în volumul 
producției industriale a cres
cut de la 14 la sută în 1938 la 
37,5 la sută in 1968 și se va a- 
propia de 50 la sută în anul 
1970.

CONTINUITATE Șl CONSECVENȚĂ
Și în planul cincinal viitor — 

așa cum se subliniază în docu
mentele pentru Congresul al 
X-lea al P.C.R. — accentul se 
va pune tot pe aceste trei ra
muri, dîndu-se prioritate sub- 
ramurilor celor mai moderne. 
Producția de energie electrică 
va crește cu 56-62 la sută, pro
ducția industriei constructoa
re de mașini cu 72-76 la sută, 
iar producția industriei chimi
ce va crește cu 85-92 la sută.

Impresionează, în Proiectul 
de Directive al Congresului al 
X-lea al P.C.R., accentul ce se 
pune în continuare pe îmbună
tățirea calitativă și sporirea e- 
ficienței activității economice 
în toate ramurile economiei na
ționale, probleme care au făcut, 
— demonstrînd pregnant, și 
prin acest exemplu, consec
vența și continuitatea politicii 
partidului nostru — obiectul dez
baterilor și hotărîrilor Congre
sului al IX-lea și ale Conferinței 
naționale a P C.R. din decembrie 
1967. Este vorba de prioritatea 
care se va da, în viitorul cin-

Adunare festivă
La clubul întreprinderii de 

morărit și panificație din Iași a 
avut loc miercuri după-amiază 
o adunare festivă prilejuită de 
aniversarea eliberării Poloniei 
de sub jugul fascist.

Festivitatea, la care a partici
pat un numeros public, a fost 
deschisă de conf. univ. Al. Hus- 
sarf, președintele Comitetului 
județean de cultură și artă.

Despre semnificația împlini
rii a 25 de ani de la eliberarea 
Poloniei și despre continua dez
voltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare între Polonia și 
România au vorbit Mihai Dumi- 
triu, redactor-șef al ziarului 
„Flacăra lașului", și Riszard 
Hoszowschi, prim-secretar al 
ambasadei R.P. Polone la Bucu
rești

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Arabe Unite, 
miercuri seara, Moustapha 
Moukhtar, ambasadorul acestei 
țări la București, a vorbit la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

Miercuri la amiază Mihai Da- 
lea, președintele Comisiei de po
litică externă a Marii Adunări 
Naționale, împreună cu un grup 
de deputați, membri ai comi
siei, a primit grupul de specia
liști americani în științe politice 
care fac o vizită în țara noastră 
sub auspiciile Asociației ameri
cane de știință politică din New 

York.

cruri bune am pornit la drum 
pentru că altceva nu prea a- 
veam : pămînt era puțin, ani
male cîteva, construcții nici a- 
tît. Repet, totul eram noi, bra
țele, convingerea și unirea 
noastră.

Tn dinamica lor, cifrele vor
besc de la sine, marcînd concret 
spirala gîndirii, hărniciei și 
puterii de acționare a oameni
lor. La constituire, cîteva ani
male, astăzi 720 vaci furajate, 
2 000 de oi din rasele cele mai 
valoroase, anual 3 000 de porci 
grași valorificați ; sub o sută 
de mii lei valoarea averii ob
ștești la constituire, peste 25 de 
milioane lei la jumătatea aces
tui an. Din monografia comu
nei reproducem un gratie, ale 
cărui cifre pot ușor convinge 
despre ce a fost și ce este Co- 
badinul.

tori ai comunei din cinci ci
tesc cu regularitate cărți, pa
tru membri cooperatori din 
cinci discută cel puțin o dată 
pe an în adunările de brigăzi 
sau în cele pe cooperativă, spu- 
nîndu-și deschis punctul de ve
dere în legătură cu una sau 
alta din problemele producției, 
făcind propuneri concrete.

Oamenii s-au realizat ea OA
MENI prin cooperativa agrico
lă de producție, cooperativa s-a 
dezvoltat și s-a întărit prin 
hărnicia și dăruirea oamenilor. 
Doi ani la rînd, în 1967 și 1968 
la Cobadin a ajuns steagul de 
unitate fruntașă pe țară la 
cultura griului și cel de ocu
pantă a locului II la cultura 
florii-soarelui ; de-a lungul a- 

cinai, ridicării productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor 
de producție și îmbunătățirii 
calității produselor. Ținînd sea
ma de faptul că în epoca con
temporană îmbunătățirea a- 
cestor indicatori depinde în cea 
mai mare măsură de gradul în 
care cuceririle științifice, și în 
special ale științelor tehnice, 
sînt introduse în producție, o 
mare dezvoltare o va lua în ța
ra noastră, în perioada planu
lui cincinal următor, automa
tica, cibernetica, teoria infor
mației, micro-electronica, e- 
nergia nucleară, mecanica fină 
și optica. Va fi extinsă tehnica 
de calcul și se va trece la cre
area sistemului național de pre
lucrare a datelor. Pentru re
zolvarea unor probleme ce re
prezintă mare importanță pen
tru economia națională - cum 
sînt economia de energie, fo
rajul de mare adîncime, eco

nomia de metal, asigurarea ba
zei de materii prime pentru in
dustria aluminiului, valorifica
rea zăcămintelor de minereuri 
neferoase, valorificarea comple
xă a resurselor Deltei Dunării, 
elaborarea de noi rășini sintetice 
și mase plastice, crearea de noi 
hibrizi și rase de animale, lăr
girea aplicațiilor matematice 
în economie, cercetările spați
ale etc. — vor fi elaborate pro
grame prioritare de cercetare 
științifică

Elementele calitative noi a- 
par și în orientarea care se dă 
dezvoltării diferitelor ramuri, 
reliefînd aceeași viziune știin
țifică, consecventă, în elabora
rea perspectivelor înaintării. In 
domeniuî electrificării, de pil
dă, vital pentru dezvoltarea e- 
conomiei, va începe înfăptuirea 
primului program național nu
clear, în așa fel îneît, pînă în 
anul 1980, centralele atomo-e- 
lectrice să ajungă la 
1 800 000—2 400 000 kwh. Ținînd 
seama de faptul că competitivi
tatea mașinilor-unelte, cali-

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL

PENTRU EDUCARE FIZICĂ Șl SPORT

Miercuri dimineața a avut loc 
în Capitală plenara Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, care a dezbătut Tezele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, pentru Congre
sul al X-lea al partidului și pro
iectul de Directive privind pla
nul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvoltă
rii economiei naționale în pe
rioada 1976—1980.

Președintele C.N.E.F.S., An- 
ghel Alexe, a făcut o expunere 
în legătură cu documentele pro
gramatice puse în dezbaterea 
întregului popor. El a sublimat

„Tîrgul de vară“
Și în acest an, Ministerul Co

merțului Interior a dispus orga
nizarea în întreaga țară a „Tîrgu- 
lui de vară". în cadrul acestei 
acțiuni cumpărătorii vor putea 
procura cu o reducere a prețului 
de vînzare cu amănuntul de 
25—30 la sută unele articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
specifice sezonului cald. Astfel, 
vor putea fi cumpărate la pre
țuri deosebit de avantajoase 

nilor, cooperativa a primit 186 
de diplome și mențiuni, toate 
recompensînd hărnicia și price
perea celor de aici, de a face 
din cele 3 679 hectare terenuri 
aride, tot atîtea hectare ale 
producției-record ; iar rezul
tatele obținute aici — și prin 
Cobadin trebuie să înțelegem 
marile resurse de care dispu
ne întreaga agricultură coope
ratistă a țării — dovedesc „pu
terea acesteia de a asigura 
creșterea bunăstării țărănimii, 
sporirea contribuției ei la dez
voltarea avuției naționale, la 
progresul României pe calea 
socialismului“ — cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la ședința 
plenară a Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție din ianua
rie a.c.

Saltul de azi îl anunță pe cel 
de mîine. Dezbătînd proiectul 
de Directive care prevăd ca o- 
biectiv principal al agriculturii 
cooperatiste creșterea produc
ției globale cu 35—40 la sută 
în cincinalul următor compara
tiv cu perioada 1966—1970, 
membrii cooperativei agricole 
din Cobadin și-au propus valo
rificarea superioară a experien
ței acumulate Prin irigarea 
întregii suprafețe de teren, vor 
putea asigura o profilare a 
producției pe cultura porumbu
lui. ceea ce va înlesni dezvol
tarea substanțială a creșterii 
animalelor și, în special a va
cilor de lapte și porcilor Se 
află tn stadiu destul de avan
sat întocmirea memoriului jus
tificativ pentru realizarea unui 
complex de creștere anuală a 
20 000 de porci în sistem gos
podăresc și a altuia pentru 
creșterea a peste o mie de vaci 
cu lapte Sintet.izînd ce și-au 
propus să realizeze, economis
tul principal al cooperativei. 
Ion Rogozea. spunea că tn 1975 
la Cobadin se va realiza dubla
rea actualelor rezultate econo
mice. E un succes, un succes al 
omului, o dovadă elocventă a 
ceea ce este în stare să reali
zeze țăranul unit în cooperati
va agricolă de producție.

tatea oțelurilor folosite, sar
cina principală a siderurgiei în 
viitorul cincinal va fi îmbună
tățirea substanțială a struc
turii producției de metal, oțe
lurile aliate ajungînd la 1—1,1 
milioane tone. ^Industria elec
tronică — cea mai modernă 
subramură a industriei cons
tructoare de mașini — va deve
ni în următorul cincinal o ra
mură de prim rang, în măsu
ră să producă cea mai mare 
parte din elementele de auto
matizare și aparatură de calcul 
de care are nevoie economia 
națională

Tn ceea ce privește agricul
tura, în perioada 1971-1975 ne 
vom apropia — conform preve
derilor stabilite prin politica 
științifică a partidului — de 
situația in care mărimea pro
ducției va fi determinată în
tr-o măsură mult mai mică de
cît azi de către natură. Bogă

ția recoltelor va fi determinată 
de acțiunea transformatoare a 
omului, exprimată în cele 2,5 mi
lioane hectare, adică un sfert 
din suprafața arabilă amenaja
tă pentru irigare în cele mai 
fertile zone ale țării, adminis
trarea a 180-190 kg îngrășămin
te substanță activă la hectar și 
crearea sistemului de mașini a- 
gricole care să asigure mecani
zare complexă, nu numai in 
producția cerealieră, dar și tn 
legumicultura, pomicultură, zoo
tehnie, viticultură, pe terenu
rile în pantă etc.

Continuarea cu consecvență, 
în ritm înalt, a procesului de e- 
dificare a unei economii mo
derne, bazată pe o industrie 
puternică și o agricultură îna
intată, va duce și Ia modificări 
structurale în folosirea forței 
de muncă. Problema folosirii 
forței de muncă are în țara 
noastră o serie de particula
rități. Mai mult de jumătate din 
populația activă este ocupată 
încă în agricultură, ramură în 
care productivitatea muncii este 

că dezbaterea publică atotcuprin
zătoare, multilaterală a docu
mentelor prilejuiește o puternică 
reafirmare a adeziunii depline a 
întregului popor la principiile 
politicii interne și externe a par
tidului, încrederea în orientarea 
de viitor a activității pe plan po
litic, ideologic, economic, social, 
a direcțiilor fundamentale ale e- 
voluției societății noastre.

într-o atmosferă de însuflețit 
entuziasm, participanții la plena
ră au adoptat textul unei scrisori 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU.

unele confecții de sezon pentru 
bărbați și femei (adulți și copii), 
articole de plajă, încălțăminte 
de vară cu fețe din piele, policlo- 
rură sau material textil, diverse 
articole de galanterie și altele..

începînd de la 21 iulie, cum
părătorii beneficiază de avanta
jele oferite de „Tîrgul de vară" 
pînă la 31 august.

(Agerpres).

Tradiționalul turneu inter
național de șah de la Skoplie 
va reuni anul acesta, între 
26 iulie și 17 august, 16 mari 
maeștri și maeștri din 
U.R.S.S., România, Cehoslova
cia, R.D. Germană și Iugos
lavia. Printre participant se 
numără șahiști cunoscuți ca 
Smîslov, Holmov, Hort. Uhl
mann, Ciocîltea, Parma, Ja- 
nosevici și Matu loviei.

Tn runda a 7-a a turneului 
internațional de șah de la 
Amsterdam. Florin Gheor
ghiu (cu piesele negre) l-a 
învins pe marele maestru o- 
landez Donner. Alte rezulta
te ; Vasiukov - Barendregt 
1—0; Ivkov — Hartoch 1—0; 
Portisch — Tatai 1—0 ; Li- 
berson — Darga 1—0 ; Byrne 
— Langeweg 1—0. Partida

Stein — Kavalek s-a înche
iat remiză.

Tn clasament conduce Por
tisch (Ungaria) - 5 puncte (1) 
urmat de Vasiukov (U.R.S.S.) 
—5 puncte, Liberson (U.R S.S 
-4 puncte (1) Florin Gheor
ghiu ocupă locul 9 cu 3,5 
puncte.

Turneul internațional de 
fotbal de la New York a 
fost cîștigat de formația 
Olimpiakos din Pireu, care a 
totalizat 5 puncte. Pe locuri
le următoare s-au clasat echi
pele Portuguesa Desport.os 
(Sao Paulo) —3 puncte. ..New 
York Greek Americans“ și 
M.T.K Budapesta cu cîte 2 
puncte fiecare.

In ultima zi a competiției 
s-au înregistrat două rezulta
te de egalitate ■ Olimpiakos 
— ..New York Greek Ameri
cans“ 0—0; M.TK. Budapes
ta—Portuguesa 1—1.

mai scăzută decît media pe e- 
conomie, și deci contribuția fi
ecărui lucrător agricol la cre
area venitului național este mai 
scăzută. Tendința tste ca, pe 
măsura modernizării agricultu
rii, o parte a populației agra
re să fie absorbită de celelalte 
ramuri ale economiei și în spe
cial de industrie.

Pe de altă parte industria 
noastră se construiește pe oa
zele cele mai moderne, care 
presupun ca pentru fiecare i> 
nitate valorică nouă de fonduri 
fixe să fie nevoie de un nu
măr mai redus de lucrători. Ți
nînd seama de acești doi (ac
tori contradictorii, partidul nos- 
tru orientează în așa fel dez
voltarea economiei îneît, an de 
an, să se creeze noi locuri de 
muncă în industrie, construc
ții, transporturi, circulația 
mărfurilor și sfera nemateria
lă, atît pentru noile generații 
care intră în producție, cît și 
pentru o parte a populației a- 
grare, care este eliberată ea 
urmare a introducerii progre
sului tehnic. Totodată, moder
nizarea agriculturii duce la 
creșterea productivității muncii 
agrare și a contribuției popu
lației ocupate în agricultură la 
crearea venitului național.

in perioada 1971-1975 numă
rul salariaților va crește cu 
400-500 mii persoane. Aceas
tă creștere cere un mare efort 
pentru economia națională 
Cheltuielile pe care societatea 
trebuie să le facă pentru crea 
rea unui nou loc de muncă se 
dublează aproximativ la fie
care 5 ani, în viitorul cincinal 
ridieîndu-se în medie la apro
ximativ un milion de lei.

Planul cincinal următor 
(1971-1975) reprezintă, astfel, 
prin continuarea pe un plan 
superior a dezvoltării tuturor 
ramurilor economiei naționa
le și a întregului complex de 
fenomene politice, sociale și 
culturale ale țării noastre, o no
uă mărturie strălucită a con
secvenței și continuității care 
caracterizează politica economi
că a P.C.R, înfăptuirea obiec
tivelor și sarcinilor prevăzute 
in Proiectul de Directive va a- 
sigura acea temelie trainică, 
necesară desăvîrșirii construirii 
socialismului și creării premi
selor trecerii la comunism.

(Urmare din pag. I) 

vîrstei, de atractivitatea și în 
același timp înriurirea pe care 
o are concretul asupra tinerilor, 
activitatea a ceea ce dorim să 
devină o casă a tehnicii vizează 
în principal acțiunile practice, 
manifestările tehnico-aplicative. 
Pentru început, ne-am o- 
prit la următoarele cercuri 
tehnico-aplicative : automobi
lism, aero și navomodele, rache
te, astronomie și astronautică, 
electronică și cibernetică, chi
mie, biologie, speologie, geolo- 
gie-geografie, antropologie, ar
hitectură și construcții, hotărîți 
însă ca ulterior, potrivit dorin
țelor tinerilor, să creăm și al
tele. Ne-am mai gîndit la un 
cineclub tehnico-științific, la un 
club al temerarilor, un club al 
discuțiilor tehnico-științifice, la 
întîlniri cu personalități de pres
tigiu ale tehnicii și științei, la 
expediții, la multe alte posibili
tăți de propagandă tehnico-știin- 
țifică.

Neîndoielnic, proiectele aces
tea, cărora, așa cum ni s-a pre
cizat, li s-a lăsat perspectiva 
de a fi mereu îmbogățite — se 
anunțau capabile să facă din 
Tehnic-club ceea ce au intenți
onat inițiatorii lui ; un irezis
tibil punct de atracție pentru 
tineri, pentru tot mai mulți ti
neri, și în special pentru cei ce 
ar putea începe să descifreze 
aici răspunsul pentru viitoare 
opțiuni profesionale.

Dar cîte din aceste proiecte 
s-au materializat, cîte din cele 
ce defineau Tehnic-clubul în 
proiect sînt acum, în activitatea 
acestuia, realizări ?

Acestei întrebări l-am consa
crat investigații la fața locului.

O primă constatare : Tehnic- 
clubul este deocamdată și, pînă 
cînd, n-am reușit să aflăm — o 
instituție fără firmă. Vechea 
inscripție a fost dată jos, iar 
alta nouă, adecvată profilului 
intenționat, n-a fost pusă încă 
în loc. Dar nu-i acesta un motiv 
de reproș. Tn fond, nici înain
te tinerii nu veneau aici ca să 
admire firma, ci pentru un 
spectacol, pentru o seară recre- 
ativ-instructivă, pentru un bal. 
Și vechile motive au rămas, 
chiar fără firmă, valabile. A- 
ceastă clădire este mai departe 
locul unde tinerii pot să se dis
treze, unde pot asculta muzică, 
unde pot audia o conferință, 
pot dansa etc.

Dar tu ? (ai răbdare, tinere 
pasionat de tehnică, îți ghicim 
întrebarea), dar tu ce găsești

aici ? Ei, află că, spre satis
facția ta, la Tehnic-club se gă
sesc •

— un cerc de electronică. 
„Poate prea pretențios zis“, ob
servă tovarășul Girceag, și pe 
bună dreptate. E un cerc de 
depanare radio și televizoare 
Funcționează în cîteva grupe 
(s-au comasat unele zilele 
trecute), în cîteva ședințe

Luna Acțiuni

nr
. plani

fi
ca

t lun
ar în procente 

față de tota
lul manifes
tărilor

iunie — conferințe pe diferite 
tenie (altele decît cele 
tehnico-științifice) 17 18,8 la sută

— program club 8 8,8 la sută
— spectacole 14 15,7 la sută

— repetiții (inclusiv cerc 
de acordeon) 12 13,3 Ia sută

— Dans (joi ale tineretului, 
baluri) 14 15,7 la sută

Total manifestări cultural- 
distractive 65 72,3 la sută

— acțiuni cu caracter tehnico- 
științific

— teoretice (conferințe, 
expuneri etc.) 20 22,2 la sută

— aplicative 5 5,5 la sută

Total manifestări cu caracter 
tehnico-științific 25 27,7 la sută

In luna iulie procentele se 
modifică ușor, în detrimentul 
manifestărilor cu caracter teh
nico-științific care reprezintă 
doar 25, la sută și în favoarea 
celor cultural-distractive care 
acaparează 74,8 la sută din to
talul acțiunilor prevăzute în 
program.

Și, în ciuda laptului că Teh
nic-club se vroia cu precădere 
un centru tehnic-aplicativ, ac
țiunile de acest gen nu reușesc 
în nici o lună să atingă măcar 
8—10 la sută.

ÎNTORTOCHEATUL 
DRUM AL 

EXPLICAȚIILOR
La Palatul Pionierilor cercu

rile tehnice, între care se nu
mără și cele de electrotehnică, 
electronică, curiozități științifi
ce, aplicative (fizică și chimie), 
navo, aero și rachetomodele etc, 
sînt frecventate săptămînal de 
peste 2 000 de cursanți.

La Tehnic-club — care se a- 
dresează tuturor tinerilor Capi
talei, inclusiv celor cîteva sute 
de elevi care-și încheie anual 
activitatea la Palatul Pionierilor 
și care ar dori să continue îm
bogățirea cunoștințelor și de
prinderilor dobindite aici — 
cercurile tehnico-aplicative eșu
ează din lipsă de amatori !

Situație paradoxală intr-ade
văr. Dar unde ar trebui căutată 
explicația ? In faptul că la Teh
nic-club activitatea tehnico-ști
ințifică are preponderent un ca
racter teoretic ? In faptul că a- 
cestei activități, in ciuda inten
țiilor mărturisite, îi este rezer
vat spațiul dindărătul scenei (și 
la propriu vorbind) sau în lipsa, 
cum presupun organizatorii, a 
condițiilor materiale care să 

pe lună (în program se indică 
numărul lor exact, dar absența 
instructorului la ultima ședință, 
de joi, ne îndeamnă să fim cir- 
cumspecți în privința cifrelor), 
cu, în medie, cîteva zeci de 
cursanți care achită lunar o 
taxă de 80 de lei ;

— un cerc foto, cel mai vechi, 
moștenit de la vechea casă de 
cultură, cu ședințe de asemenea 
periodice și cu 20 de cursanți 
în medie.

Altceva ? In privința cercuri
lor tehnico-aplicative, deocam
dată atît. S-a mai încercat cre
area unui cerc de desen tehnic 
dar care a eșuat („din lipsă de 
participanți“ — explică direc
torul Tehnic-clubului). S-a mai 
încercat, de asemenea, înființa
rea unui cerc de mecanică și 
conducere auto, care a eșuat din 
acejeași motive („tinerii vroiau 
mai mult conducere și practică, 
dar pentru asta nu avem con
diții“).

Am mai putea poate menționa 
și cercurile de aero și navomo
dele și cercul de chimie. De vă
zut nu le-am văzut. După direc
torul Tehnic-clubului, ele au în
ceput să ființeze (programul nu 
o atestă) cu vreo lună șl jumă
tate în urmă. Cel de aeronavo- 
modele cu 21 de elevi din cla
sele VI—VIII, ți cel de chimie 
cu 15 elevi de la un liceu, dar 
care sînt acum în vacanță. Du
pă secretarul comitetului muni
cipal U.T.C, cercurile acestea 
nu s-au deschis încă, însă s-au 
făcut toate pregătirile pentru 
ca evenimentul să aibă loc la 
1 septembrie. Și-n acest caz re
ținem doar o părere exprimată 
de directorul Tehnic-clubului 
și de principalul său metodist 
(întemeiată, ni s-a spus, pe unele 
sondaje) : „aceste cercuri nu 
prea prind, cu toate că se depun 
eforturi".

Sînt, e adevărat, în activita
tea Tehnic-clubului reușite mai 
relevabile tn ceea ce privește 
propaganda tehnico-științifică. 
Conferințele, expunerile pe teme 
științifice au căpătat o oarecare 
frecvență, și în bună măsură și 
o anume ordonare. Cu concursul 
Universității populare, în cola
borare cu C.R.C.S. s-au desfă
șurat sau continuă să se des
fășoare unele cursuri ca „Știin
ța și tehnica în viața societății“, 
„Arhitectură și urbanism“ „Is
toria aviației românești“. Se 
mai adaugă la acestea un ciclu 
de expuneri „Izvoare de ener
gii“ precum și programarea 
uneori, in cadrul acțiunilor dis
tractive, a unei rubrici de curio
zități științifice și prezentarea 

într-o „cinematecă tehnico-ști
ințifică“ a unor filme documen
tare sau de popularizare, de 
pildă cele privind cuceririle în 
spațiul cosmic.

Măsura în care aceste acțiuni 
fie și însumate pot defini pro
filul tehnic al Tehnic-clubului 
ne-o poate ilustra statistica 
manifestărilor programate în 
ultimele două luni. Iat-o :

permită realizarea proiectelor 
inițiale ? S-ar putea ca expli
cația impopularității Tehnic- 
clubului (din punct de vedere 
al profilului) să se afle aici, dar 
și în multe alte aspecte. încer
căm să deslușim cîteva :

Concepția Tehnic-clubului pri
vind cercurile tehnico-aplicative 
și menirea lor intr-o casă a teh
nicii pentru tineret ilustrată în 
activitatea cercului zis de elec
tronică.

• Vîrsta celor care-1 frecven
tează — în medie 30—35 de ani ! 
(La ultima ședință, între cei 
prezenți doar doi membri aveau 
sub 20 de ani. In schimb am 
găsit participanți de 45 de am și 
chiar de 50 de ani 1
• Motivele care i-au Îndemnat 

pe cursanți să frecventeze cer
cul, rezumate chiar de cursanți : 
„Ni se dă o adeverință. Chiar 
dacă nu e oficială, cu ajutorul 
ei putem aranja să ne angajăm 
la o cooperativă sau la o între
prindere cu profil electronic' t 
„Doresc să învăț ca să pot înlă
tura singur defecțiunile la apa
ratul meu sau la alții în cazul 
cînd mă solicită“(!)

• Taxa de 80 de lei lunar pe 
care trebuie s-o achite cei în
scriși denotă caracterul de pro
fesionalizare a cercului și un 
impediment într-o oarecare mă
sură pentru cei ce ar putea do- 
bindi de aici nu o profesie, ci 
o orientare profesională, un ca
dru pentru cultivarea aptitudi- 
dilor.

Biblioteca Tehnic-clubului. 
Indispensabilă, lesne de înțeles, 
pentru o asemenea instituție, la 
Tehnic-club nu există ! Sînt 
însă în schimb cîteva abona
mente la unele publicații după 
cum urmează : Amfiteatru, Tea
tru, Cărți noi, Secolul 20. Sport, 
Cutezătorii, îndrumătorul cultu
ral, Programul Radio. Buletinul 
Oficial, Lumea, Magazin istoric, 
Revista de etnografie și fol
clor, Contemporanul, două co

tidiene centrale și cîteva exem
plare din revista Fizică-chimie 
(seria B) din Gazeta matema
tică (seria B), cîteva buletine 
I.D.T, cîteva lucrări din colec
ția povestiri științifico-fantasti- 
ce, Sport și tehnică și, în sfîrșit, 
ne-a relatat directorul, Știința 
și tehnică pe care n-am găsit-o 
în rafturile vitrinei unde erau 
încuiate celelalte publicații !

Instructorii pe care-i are, mai 
mult sau mai puțin permanent, 
Tehnic-clubul sînt următorii : 
instructori pentru formațiile de 
teatru, de dansuri populare, de 
muzicuțe, de muzică ușoară, de 
muzică populară, pentru grupul 
vocal, pentru cercurile de acor
deon, balet, vioară, judo, un 
corepetitor pentru dansuri, pre
cum și doi instructori pentru 
cercul de electronică și ette 
unul pentru cercurile de foto, 
chimie, aeromodelism. Șl un a- 
mănunt semnificativ : în timp 
ce instructorii tutror formațiilor 
sau activităților cu conținut ar
tistic sînt retribuiti, îndrumătorii 
cercurilor tehnice de foto, de 
chimie, de aero și navomodele 
sînt solicitați să facă această 
muncă voluntar !

Consiliul de conducere, direc
tor, metodiști și personal admi
nistrativ. Inutil să definim rolul 
deosebit pe care ar fi chemat 
să-l joace un asemena organ și 
de asemena ar fi de prisos să 
subliniem necesitatea ca din a- 
cest consiliu menit să conceapă 
și să coordoneze o activitate ia 
care, fără îndoială, trebuie soli
citate forțe numeroase, să facă 
parte reprezentanți dintre cei 
mai prestigioși ai științei și teh
nicii. Tehnic-clubul are un con
siliu de conducere. Fac parte din 
el vreo 13 persoane. Directorul 
clubului le-a transcris numele 
pe o listă iar, după cum ne spu
ne tovarășul Gîrceag, comite
tul municipal U.T.C. a conside
rat că-i un consiliu „corespun
zător pentru început“. Corespun
zător nu sîntem în măsură să 
obiectăm, dar acest consiliu nu 
s-a întrunit pînă acum nici mă
car o singură dată. Cum o fi 
conducînd ?

Ih al doilea rînd, și n-am vrea 
ca prin aceasta să punem la 
îndoială competența celor care 
au acceptat ca numele să le fie 
trecut pe lista consiliului de 
conducere, trebuie să observăm 
că știința și tehnica, ca și psi
hologia și pedagogia de altfel 
sînt slab reprezentate în acest 
organism, unele chiar deloc.

Să admitem însă că acest con
siliu de conducere a fost gtndit 
ca un organ consultativ. Poate

în acest caz personalul salariat 
să-și asume și să realizeze mun
ca de concepție și organizare pe 
care o reclamă o casă a tehni
cii ? Posibil, numai că in actu
ala structură ni se pare o sar
cină cam dificilă. Din 14 sala- 
riați cît prevede schema de 
funcțiuni a Tehnic-clubului, 
nu mai puțin de 11 reprezintă 
personal administrativ (portari, 
îngrijitori, contabili, magazio
ner etc.',. Ar putea fi luată in 
discuție și pregătirea celorlalți 
trei, cărora le revine sarcina 
să gîndească activitatea. Fiind
că ni se pare că un specialist 
în biblioteconomie, un maistru 
strungar și un absolvent al in
stitutului pedagogic — pot Ii 
lesne depășiți de exigențele pe 
care le propune prin ceea ce 
intenționa să fie Tehnic-clubul.

La toate acestea ar putea fi 
adăugate, tn sfîrșit, și lipsa ba
zei materiale. La direcția clubu
lui, cît și la comitetul munici
pal ni s-a spus că aceasta e ca
uza principală. Avînd în vedele 
că fără condiții materiale este 
ue neconceput o activitate teh- 
nico-aplicativă, sintem nevoiți 
să acceptăm părerea. Dar numai 
pînă la un punct. Pînă acolo 
unde clubul sau comitetul 
U.T.C. au depus, într-adevăr, 
eforturi pentru înzestrarea teh- 
nic-clubului, pentru depistarea 
unor posibile surse. Unele suc
cese (sprijinul uzinelor Elec
tronica, care a dotat cercul de 
depanări radio și televizoare, 
al Combinatului Jilava, al între
prinderii Danubiana care au o- 
terit reactivi pentru eventualul 
cerc de chimie etc.) denotă că 
perseverînd în a solicita sprijin 
acolo unde trebuie, Tehnic-clu
bul poate să rezolve această 
problemă. Numai că efortul a 
îmbrăcat adesea formula unor 
cereri generale, puțin argumen
tate, al unor îndrumări date se
cretarilor organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderi. Am acceptat 
și acceptăm părerea că u- 
nii factori se lasă mai greu 
convinși în a da o mină 
de ajutor. L-am întrebat în
să pe tovarășul Gîrceag dacă 
comitetul municipal U.T.C. s-a 
adresat comitetului municipal 
de partid, dacă au solicitat în 
această privință sprijinul.

— Am discutat odată cu un 
tovarăș secretar, dar la cîteva 
zile dînsul a fost promovat în 
altă muncă.

— Dar de-atunci a trecut vre
me, și — apoi comitetul muni
cipal de partid nu înseamnă o 
persoană.

■ — N-am făcut-o. Dar o vom 
face, trebuie...

Și ni s-a părut răspunsul a- 
resta mai mult decît edificator. 
Fiindcă o idee, și una atît de 
atrăgătoare, ca crearea unei 
case a tehnicii cere în reali
zarea ei pe lingă o idee clară și 
ceva eforturi, pasiune.

Dar să punem punct. Fără o- 
bișnuitele concluzii finale. Fi
indcă desprinzînd din cele de 
mai sus părerea că Tehnic-clu
bul nu reprezintă acea casă a 
tehnicii pe care o dorește și 
care i s-a promis tineretului 
bucureștean, n-am atins decît o 
etapă a anchetei. Rămîne in 
continuare să răspundem la o 
altă întrebare : AR PUTEA DE
VENI EL AȘA CEVA? CE-AR 
TREBUI ÎNTREPRINS LA TEH
NIC-CLUB Șl ÎN ALTE LOCURI 
PENTRU ACEASTA?



Exploratorii Lunii se reîntorc
astăzi pe Terra

G Cu gîndul la momentul amerizării S U THANT: „în 
numele întregii umanități“ ® Noi „proiecte cosmice

Exploratorii 
Collins, se î 
viteză din ce în ce mai 
perfectă care-i va aduce 
apropiere de Hawai.

Lunii, Neil Armsfrong, Edwin Aldrin și Michael 
‘ i ferestre, cu o 

pe o traiectorie ------ . în
îndreaptă, tub influenta gravitației 
ce în ce mai mare spre Pâmînt j

joi seara in Oceanul Pacific,

„N-ara importanță încotro că
lătorești, e plăcut să te întorci 
acasă“ —■ a spus Aldrin telespec 
tutorilor în timp ce astronauții 
transmiteau în direct, in noaptea 
de marți spre miercuri, o emisiu
ne spațială de televiziune în cu
lori de la 240 000 km distanță de 
Pămînt.

„Stînd aici, vedem cum Pd- 
mîntul devine din ce in ce mal 
mai mare și Luna din ce în ce 
mai mică“ — comenta Michael 
Collins imaginile prezentate pe 
micul ecran. Și gîndindu-se la a- 
aterizarea capsulei spațiale, co
mandantul „Columbiei“ Neil 
Armstrong, a întrebat centrul 
spațial Ilouston cum este vremea 
in zona de recuperare.

In cursul emisiunii, echipajul 
l’li „Apollo-ll" a oferit ascultăto
rilor da pe Pământ o mostră din 
ceea ce ei au numit „muzică lu
nară“. Pe calea undelor s-au au
zit zgomote similare sirenelor 
mașinilor pompierilor, apoi un su
net ca un bîzîit, urmat de zgo
motul unui automobil care ru
lează cu viteză mare. Deși 
n-au oferit alte explicații, astro- 
nauțiî au anunțat că au înregis
trat pe bandă de magnetofon 
sunetele respective.

In cursul aceleiași emisiuni. 
Armstrong a arătat telespectato- 
rllor cele două casete în care se 
i fia prețioasele eșantioane de sol 
lunar adunate în cursul plimbă
rii primilor pămînteni pe Lună. 
..Știm că o mulțime de savanțt 
din numeroase țări sînt nerăb 
dători să vadă aceste mostre lu
nare și credem că v-ar interesa 
să vă convingeți că ele se află 
într-adevăr aici" — 
El a explicat, că 
închise în aceste 
care se păstrează vidul lunar 
pentru a le feri de orice posibilă 
aontaminare pe Pămînt,

In tot cursul zilei de ieri, itine- 
rariul de întoarcere spre Terra a 
continuat în condiții perfecte. 
Astronauții au avut o „zi ușoară“ 
cu multe ore de odihnă și somn.

Viteza de deplasare a navei pe 
traiectorie crește permanent sub 
influența atracției terestre, ur- 
mînd să se ridice la intrarea in 
atmosferă la 38 624 km pe oră.

La Centrul spațial de la Hous- 
ton s-a precizat între timp că 
starea sănătății astrpnauților este 
atit de bună, îneît, spre deosebire 
de echipajele navelor precedente, 
din seria Apollo, n-au luat nici 
un fel de medicamente din mo 
meniul lansării.

bordul portavionului 
„Hörnet“, însărcinat

a-
cu

De la 
merican 
recuperarea membrilor echipaju
lui lui „Apollo-11" după ameri
zare, se anunță pentru astăzi con
diții meteorologice excelente. 
Miercuri dimineața, marina ame
ricană anunța că in momentul 
recuperării vizibilitatea va fi po
sibilă pînă la 18 kilometri, viteza 
viatului va fi de 20—30 de kilo
metri pe oră, iar valurile oceanu
lui nu vor fi mai mari de 1,5 me
tri. Temperatura aerului nu vn 
depăși 28 de grade Celsius, iar 
cerul va fi senin. Furtuna tropica- 

semnalată recent în Pacific 
diminuează intensitatea. Mari- 
americană precizează că nu 
prevede nici un pericol „aț

in momentul ameri-

a adăugat el 
mostrele sini 
conteinere în

lă 
W 
na 
se 
mosferic' 
zării.

...Cînd vor pătrund» în stratu
rile atmosferei, astronauții vor 
putea vedea un număr neobișnuit 
de mare de lumini, de-a lungul 
coastei vestice a Statelor Unite 
Toți locuitorii, răspunzînd apelu- 
lului unor stații de radio din 
Seattle, San Francisco, Portland 
și Vancouver (Canada), vor ilu
mina feeric locuințele, birourile 
magazinele și toate străzile. Dar 
în clipa în care Armstrong, Al
drin și Collins vor ajunge în d- 
pele Pacificului, in locul unei pri
miri triumfale ei vor fi tratați ca 
și cum ar fi purtătorii unor boli 
teribile. De aceea, vor fi imediat 
izolați în cea mai severă caran
tină pentru a se evita orice even
tualitate de contaminare a Pă- 
mîntului cu posibile bacterii adu
se de pe Lună.

La bordul portavionului „Hor- 
net“, unde vor fi aduși de un 
elicopter la' puțin timp după re
cuperarea capsulei spațiale, pre
văzută pentru ora 18,51 (ora 
Bucureștiului), cuceritorii Lunii 
vor fi întîmpinați de președinte
le Statelor Unite, Richard 
Nixon.

Ecoul mondial al succesului 
misiunii lui „Apollo-11" se reflec
tă în declarațiile unor personali
tăți de frunte ale vieții politice 
și științifice. „Omenirea a asis
tat la sosirea pe Lună a astro- 
nauților Armstrong și Aldrin cu 
emoție, mîndrie și cu un sens al 
solidarității umane ce poate fi 
inspirat numai de marile reali
zări ale omului“ — a subliniat 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, intr-o declarație difu
zată la sediul Națiunilor Unite. 
„Țările lumii — a adăugat el — 
sînt convinse că Luna nu poate 
să aparțină nici unei națiuni și

ea trebuie să fie' „provincia în
tregii umanități". „Cuvintele în
scrisa pe placa care se găsește în 
prezent pe suprafața Lunii pen
tru a comemora această realizare 
extraordinară afirmă aceasta de 
o manieră emoționantă : „Am ve
nit tn pace, în numele întregii 
umanități“ — a încheiat U Thant.

Realizarea cu succes a zboru
lui omului spre Lună are o 
mare importanță istorică, scrie 
în articolul său „Omul pe Lună", 
publicat de ziarul „PRAVDA"', 
cunoscutul savant sovietic acad. 
Leonid Sedov.

Dezvoltarea cercetărilor cosmi
ce pașnice și aplicarea lor — 
subliniază autorul — sînt posibile 
și necesare în diferite direcții. 
Astfel, sînt necesare stațiile auto
mata ca ți navele cu cosmonauți 
la bord.

In continuare, acad. Sedov re
levă că programul sovietic de 
explorare a Cosmosului este foar
te amplu. Cercetările sovietice în 
Cosmos vor continua în diferite 
direcții, inclusiv în cel al zboru
rilor cu nave pilotate.

In încheierea articolului, auto
rul subliniază că oamenii sovie
tici. împreună cu poporul ame
rican și popoarele din celelalte 
țări îi salută ți îi felicită pe parti
cipanta istoricului zbor al omu
lui pe Lună.

In timp ce nava spațială „A- 
pollo-11" se îndreaptă spre Terra 
au devenit cunoscute ți alte „pro
iecte cosmice".

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii ți cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
anunța oficial marți că Statele 
Unite vor lansa în 1972 prima 
stație spațială cu echipaj uman 
pentru a efectua cercetări știin
țifice pe o orbită terestră. Misiu
nea acestui „Laborator spațial" 
în care vor lucra trei cercetători 
timp de 28 de zile, a precizat un 
purtător de cuvînt al N.A.S.A., 
va fi de a studia soarele și ste
lele în condiții ideale de obser
vație — mult deasupra atmosfe
rei terestre.

Din Pittsburg se releva ieri că, 
în uzinele firmei „Westinghouse 
Electric Corporation", se lucrează 
la racheta care ar putea să 
transporte în 1977 primii oameni 
pe planeta Marte. Walter Essel- 
man, directorul laboratoarelor 
firmei, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că această 
rachetă va fi de două ori mai 
puternică decît cea folosită în 
zborurile din cadrul programu
lui „Apollo“.

h Wellington
Locuitori din Honduras refugiindu-se din zona unde se dau ac
tualmente lupte între armatele hondurasiene ți salvadoriene

Interviul
prințului Sianuk

Dileme britanice
In momentul în care, după schimbările de la Paris, cercuri 

politice britanice înclină să întrevadă o creștere a șanselor de 
primire a Angliei in Piața Comună, o întrebare mai veche își 
face loc cu o insistență remarcabilă : N-ar fi mai bine, pentru 
Marca Britanie, să rămînă in afara C.E.E.?

Dilemele sînt atit de ordin economic, cit și politic.
Referindu-se la latura economică a problemei sau, mai precis, 

la ceea ce presa londoneză denumește „costul aderării", edi- 
torialistul lui GUARDIAN, cotidian reputat, a fi fost pînă de 
curînd unul din avocații fervenți ai intrării Angliei în Piața 
Comună, pune în mod brutal întrebarea : „Nouă șilingi livra de 
unt. De ce ?". Nouă șilingi, dacă Anglia se alătură Pieței 
Comune, cinci șilingi, dacă rămîne în afară. Alternativa pre
țului livrei de unt reflectă, în mic, o dilemă de proporții. 
Dimensiunile dilemei apar cu claritate, dacă ne amintim că 
Anglia își procură mai bine de jumătate din necesarul agro- 
alimentar din țările Common wealthului Ia prețuri coborîte, 
mai mici cu 30—40 și, uneori, chiar cu 50 la sută decit cele 
practicate în Piața Comună. „Realitatea este — scrie ziarul 
citat — că membrii Pieței Comune au făcut din aranjamentele 
lor agricole o poveste atit de costisitoare, incit Marea Britanie 
pur și simplu nu-și poate permite, în prezent, să se alăture 
celor șase". Același GUARDIAN a dezvăluit rezultatele (pînă 
acum secrete) ale unui studiu efectuat de Oficiul Național de 
Statistică și Ministerul Agriculturii. Studiul evaluează povara 
suplimentară a unei eventuale includeri a Angliei în „aranja
mentele agricole" ale celor șase, la 400—500 milioane lire 
sterline anual. Potrivit unor studii-sondaj, efectuate de specia
liștii ziarului FINANCIAL TIMES, această povară suplimentară 
s-ar ridica Ia minimum 900 milioane lire sterline anual, an- 
trenînd o creștere cu circa 22 la sută a prețurilor produselor 
agro-alimcntare pe piața britanică.

Acestor temeri li se adaugă circumspecția și reținerile serioase 
generate de consecințele politice pe care le-ar putea implica 
intrarea în Piața Comună. Implicații a căror esență era de
finită de TIMES în termenii următori : „Există pericolul foarte 
real ca aderarea la C.E.E. să antreneze Anglia intr-un proces 
de integrare politică, proces care s-ar putea termina cu lezarea 
sau chiar cu pierderea suveranității și a libertății de acțiune“.

Fapt este că, spectrul poziției opiniei publice britanice se 
înscrie, potrivit caracterizării lui DAILY TELEGRAPH „între 
lipsă de entuziasm, reținere și opoziție" (cel mai recent sondaj 
al ziarului amintit relevă că 56 Ia sută din persoanele întrebate 
apreciază că este preferabil să se renunțe la Piața Comună, 20 
la sută manifestă rețineri și numai 24 la sută se împacă cu 
ideca aderării la C.E.E.). Fapt este, de asemenea, că, atît din 
rîndurile majorității parlamentare laburiste, cit și de pe băncile 
opoziției conservatoare se aude, mereu mai puternic, corul 
adversarilor aderării la Piața Comună. E semnificativă, în acest 
sens, presiunea la care a fost supus guvernul în ultimele săp- 
tămîni pentru a accepta o dezbatere specială în Camera Co
munelor in legătură cu evaluarea consecințelor economice ale 
aderării.

întors de la Stockholm, unde a avut ocazia să discute despre 
candidatura Angliei la C.E.E. cu ministrul de externe vest- 
german și cu oficialitățile suedeze, premierul Wilson a fost 
determinat să-și multiplice asigurările față de corul opoziției. 
Pe plan politic, el a reafirmat, în Camera Comunelor, că 
„guvernul e hotărit, mai mult ca oricînd, să nu accepte nici o 
formulă suprastatală politică care să pericliteze libertatea de 
hotărîre și acțiune a Angliei" EI a ținut, de asemenea, să 
releve că „guvernul laburist n-a făcut nici un mister din faptul 
că atitudinea sa finală în legătură cu intrarea în Piața Comună 
va ține seamă, în primul rînd, de condițiile pe care va trebui 
să le accepte la momentul respectiv".

Așadar, și pe plan guvernamental, la Londra bate vlntul 
prudenței in chestiunea aderării Ia C.E.E.

se

Intr-un interviu exclusiv publi
cat de ziarul „LA NATION“, 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, și-a expri
mat dorința ca după încheierea 
conferinței cvadripartite de la 
Paris cu privire la Vietnam să se 
convoace, fie la Paris, fie la Ge
neva o conferință lărgită, menită 
să asigure pacea și stabilitatea 
în întreaga Indochină. La aceas
tă conferință, a adăugat Norodom 
Sianuk, înțelegem să partici
păm, firește, dacă ea va avea loc.

La o întrebare privind reluarea 
relațiilor diplomatice cu Statele 
Unite, anunțate recent, Norodom 
Sianuk a declarat: „Viitorul 
noilor relații cu Statele Unite 
va depinde în esență de Statele 
Unite însele, adică de atitudinea 
pe care ele o vor adopta față de 
noi și de înțelegerea pe care o 
vor manifesta față de pozițiile 
noastre de țară neutră și neali
niată“.

In cursul lunii iulie, șco
lile superioare neo-zeelande- 
ze cunosc, tradițional, febra 
examenelor care încheie a- 
nul de învățămînt. Anul a- 
ceasta, febrilității specifice 
acestei perioade i-au luat lo
cul tumultul și agitația de
monstrațiilor studențești. 
Motivul ? Hotărîrea autori
tăților de a majora cu sută 
la sută taxele de examen.

Semnalul mișcării de pro
test a fost dat de studenții 
Politehnicii din Wellington 
care, întruniți Ia un miting 
în incinta școlii au decis să 
facă grevă și să nu se pre
zinte la sesiunea de examene. 
Lor li s-au alăturat imediat 
colegii de Ia celelalte insti
tuții de învățămînt superior 
din capitala neo-zeelandeză. 
(singurul centru universitar 
al țării).

Gestul studenților neo-zee- 
landezi se înserează în ca
drul acțiunilor desfășurate 
în ultimii ani de tineretul 
universitar din îndepărtata 
țară insulară împotriva spo
ririlor succesive de taxe. Re
vendicarea aceasta a despo
vărării de greutatea crescin- 
dă a taxelor universitare a 
devenit în ultima perioadă 
o cerință dintre cele mai im
portante ale studențimii din 
Wellington. Taxele de înscri
ere și frecvență, de examen, 
de laborator, reprezintă pen
tru mulți tineri o barieră fi
nanciară generatoare de con
siderabile dificultăți. Ziarul 
NEWS CHRONICLE care 
apare în capitala neo-zeelan- 
dcză publica recent rezulta
tele unei anchete organizate 
de Centrul de statistică soci
ală din Wellington în legă
tură cu condițiile de viață 
ale studenților. Una din con
statările anchetei e aceea că 
din 1965 taxele universitare 
au crescut cu 150 Ia sută. 
Statistica amintită relevă și 
un alt amănunt semnificativ: 
ca să poată face față sporirii 
taxelor și dificultăților între
ținerii (numărul burselor e 
foarte mic — doar 6 la sută 
din totalul studenților) nu 
mai puțin de 50 Ia sută din 
tinerii care au frecventat u- 
niversitățile în ultimii doi 
ani au prestat diferite munci 
extra-universitare.

Acuitatea problemei se re
flectă, de altfel, și în reac
ția organizațiilor studențești, 
fn ianuarie, reprezentanții 
celor două organizații ale stu
denților — Convenția univer
sitară și Liga cultural-socială 
studențească — s-au reunit și 
au stabilit un „program co
mun de acțiune pentru redu
cerea și desființarea taxelor".

Lupta studențimii neo-zee- 
landeze, vizează dincolo de 
mișcarea de protest legată de 
sporirea taxelor și un alt 
aspect nu mai puțin impor
tant. Pentru mulți tineri 
care-și vor încheia curind 
studiile se ridică problema 
dificilă a găsirii unui loc de 
muncă potrivit pregătirii lor. 
Un sondaj recent privind po
sibilitățile de angajare a ac
tualei promoții de absolvenți 
relevă că fiecare al 
licențiat nu va putea 
lucru în
care s-a pregătit.

Greva studențească de la 
Wellington, tensiunea care 
caracterizează acest sfîrșit de 
an universitar în Noua Zee- 
landă, reflectă acumularea 
unop nemulțumiri în rîndul 
tineretului studios neo-zee- 
landez.

ROMA 23. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
In cadrul manifestărilor ce au 
loa în acest» zile tn Italia cu 
prilejul oelei de-a 25-a aniversări 
a eliberării României de sub ju
gul fascist, ansamblul folclorio 
„Prahova“ a oferit la Roma, sub 
auspiciile ambasadei româna, un 
reușii spectacol de oîntec» ți 
dansuri popular» românești. In 
Piaxza Anicia, situată tn cel mai 
vechi și mai caracterisiio cartier 
al oapitalei Italiei, cei aproape 
4 000 d» spectatori au făcut o 
primire entuziastă artiștilor ro
mâni, aploudind tn repetat» rin-

EM. RUCÄR

domeniul

treilea 
găsi de 
pentru

P. NICOARÄ

„MOLNIA-l
fostîn Uniunea Sovietică a 

lansat un nou satelit de teleco
municații „Molnla-1". Satelitul 
este destinat asigurării exploa
tării sistemului de telecomuni
cații la mari distanțe, precum 
și transmiterii programului 
central de televiziune din 
U.R.S.S. spre punctele rețelei 
de retransmisie „Orbita", situa
te în regiunile nordului înde
părtat, Siberiei, Extremului 
Orient și Asiei centrale.

O DUPĂ CUM AU ANUN
ȚAT AGENȚIILE TASS ȘJ 
C.T.K. la 23 iulie, la Varșovia, 
a avut loc o întîlnire între de
legațiile de partid și de stat ale 
Uniunii Sovietice și R.S. Ceho
slovace, care au participat la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a Poloniei

populare. La întîlnire au parti
cipat din partea sovietică Leo
nid Brejnev secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și Nikolal 
Podgornli președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.,_ iar din partea ceho
slovacă 
dintele 
Gustav 
C.C. al

• LA 
lat convorbirile dintre delega
ția guvernamentală 
condusă de 
președintele
Stat pentru relații economice 
externe, și delegația guverna
mentală finlandeză, condusă de 
Valno Leskinen, ministrul In
dustriei- In comunicatul dat 
publicității cu acest prilej, se 
arată că au fost discutate pro
bleme tehnice și economice le
gate de proiectul construirii

Ludvik Svoboda, preșe- 
R.S. Cehoslovace, și 

Husak, prim-secretar al
P.C. din Cehoslovacia.
MOSCOVA s-au înche-

sovletică.
Semlon Skacikov, 
Comitetului de

Evoluția crizei politice
din Italia

Aprecieri ale presei italiene

unei centrale atomice tn Fin
landa. A fost elaborat, de ase
menea, un protocol pe care cele 
două delegații îl vor supune 
spre aprobare guvernelor în 
vederea încheierii unui acord 
de colaborare sovieto-finlandez 
în acest domeniu.

CASA ALBA A ANUNȚAT 
că primul ministru al Israelului, 
Golda Melr, va face o vizita 
oficială la Washington in 
zilele de 25 șl 26 septembrie, la 
invitația președintelui Nixon.

O.S.Ä. CERE SANCTIONAREA
SALVADORULUI

CONSILIUL. ORGANIZA
ȚIEI STATELOR AMERICANE, 
reunit în noaptea de marți spre 
miercuri, a hotărit convocarea 
unei conferințe a miniștrilor 
afacerilor externe al țărilor la
tino-americane pentru a adopta 
sancțiuni Împotriva Salvado
rului ca urmare a refuzului a- 
cestel țări de a-și retrage tru
pele din Honduras. Reuniunea 
va avea loo la Washington, la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Ho- 
tărirea a fost luată după expi
rarea termenului stabilit de că
tre O.S.À. pentru retragerea a- 
cestor trupe.

Exprimînd un opti
mism rezervat, presa i- 
taliană de miercuri a- 
preciază în unanimitate 
că criza actuală guver
namentală, deschisă la 5 
iulie, prin demisia cabi
netului Rumor, a ajuns 
la o turnură care poate 
fi hotărîtoare.

Această impresie decurge, po
trivit Observatorilor politici, din 
faptul că premierul desemnat, 
Mariano Rumor, a reușit marți 
seara să reunească în jurul acele
iași mese, în cadrul unei re
uniuni care n-a avut totuși nimic 
oficial, pe secretarii politici ai 
Partidului democrat-creștin, Parti
dului Socialist Italian (P.S.I.) -și 
Partidului Socialist Unitai 
(P.S.U.).

Ziarul „IL GIORNO“ este de 
părere că criza a ajuns la „orele 
sale decisive“, întrucît întrevede
rile lui Rumor ar putea da naște
re posibilităților de reluare a dia
logului întrerupt asupra coaliției 
de centru-stînga. „în practică — 
afirmă ziarul — este vorba de a 
verifica disponibilitatea celor 
două partide socialiste față de li
nia inspiratoare a declarației de 
investitură, pe care Mariano Ru
mor a oferit-o ca o contribuție 
la soluționarea problemelor poli 
tice prealabile ce condiționează 
reluarea colaborării“.

„CORRIERE DELLA SERA“ 
afirmă, la rîndul său, că „faptul 
de a reuși să unească în jurul 
aceleiași mese pe conducătorii 
P.S.I. și P.S.U. constituie un pas 
considerabil înainte chiar dacă 
un număr de incertitudini rămîn 
și dacă optimismul pare încă 
neiustificat".

în sfîrșit, pentru „LA STAM
PA“ întrunirea de marți seara 
denotă social-democrații

(P.S.U.) par a fi renunțat la pri
ma lor cerere adresată premieru
lui desemnat, ca P.D.C. și P.S.I 
să facă în prealabil o declarație 
de respingere a oricărei colabo
rări cu partidul comunist. „Dacă 
întîlnirea care a avut loc deschide 
perspective pozitive, continuă 
„La Stampa“, atunci este po
sibil să fie convocată înainte de 
sfîrșitul săptămînii, o reuniune 
colegială a delegațiilor celor trei 
partide cu Mariano Rumor, iai 
imediat după aceea, direcțiunilo 
celor trei partide să examineze 
situația pentru a hotărî orien 
tarea celei de-a doua faze : pro- 
âramul și componența celui de-al 

oilea guvern Rumor. „Dacă, 
dimpotrivă, întîlnirea a fost ne
gativă, perspectiva alegerilor 
anticipate, în octombrie a.c., va 
deveni concretă. Orice altă solu
ție rămîne exclusă“, conchide a- 
celași ziar.

• MINISTRUL DE EXTER
NE AL CANADEI, Mitchell 
Sharp, a reafirmat, răspunzînd 
unei interpelări în Camera Co
munelor, hotărîrea țării sale de 
a normaliza relațiile diploma
tice cu Republica Populară Chi
neză pe baza principiului „re
cunoașterii unui singur guvern 
al Chinei", respectiv guvernul 

Chineze. El a precizat că 
sa se pronunță, de aseme- 
pentru restabilirea dreptu- 
R.P. Chineze la O.N.U. și

R.P. 
țara 
nea, 
rilor
in organismele acestei organi
zații.

Congresul 
Socialiste 

festivă

Partidului 
Arabe. Des- 
a lucrărilor 
parte dintre

• MIERCURI SEARA s-a 
deschis la Cairo, Intr-un cadru 
festiv 
Uniunii 
Chlderea
congresului face 
manifestările prilejuite de săr
bătorirea Zilei naționale a Re
publicii Arabe Unite. Discursul 
Inaugural a fost 
ședințele Gamal

rostit de pre- 
Abdel Nasser-

privire 
pari- 
vest-

Disputa cu 
Ia reevaluarea 
tății mărcii 
germane a reizbuc- 
nit săptămîna tre
cută la Bonn pentru a 
treia 
de ______
de plecare l-a consti
tuit 
al

oară în decurs 
nouă luni. Punctul

duri, la scenă deschisă. In sală 
au răsunat adeseori strigăte de 
„Bravo", „Foarte bine“ și 
„Trăiască România“. Spectacolul 
a fost precedat de o »xpuner», în 
cadrul căreia s-a făcut o pre
zentare a României contemporan» 
și a relațiilor de tradițională 
prietenie dintre România ți Ita
lia.

La spectacol m> fost praxanți 
ambasadorul României la Roma, 
dr. lacob Ionașou, ștfi ai unor 
misiuni diplomatic» acreditați tn 
capitala Italiei ți alți membri 
ai corpului diplomatic, reprezen
tanți oi Consiliului municipal din 
Roma, parlamentari, oameni de 
cultură ți da artă, precum și nu
meroși membri ai coloniei româ
ne din Italia.

Ostilitățile 
din Nigeria

Atît I* Lagos, cit șl în „capita
la” blafreză, autoritățile militare 
ale celor două părți aflate In 
conflict subliniază amploarea și 
Importanta luptelor ce se dau în 
prezent în regiunea Onitsha. în 
timp ce comunicatele date publi
cității la Lagos anunță desfășu
rarea cu succes a ofensivei trupe
lor nigeriene, purtătorii de cu
vînt militari biafrezi relevă doar 
intensitatea atacurilor repetate pe 
care le-au dezlănțuit în ultimele 
zile cel peste 8 500 de soldați ni
gerieni ooncentrați alei, avtnd 
sprijinul aviației șl al unei puter
nice forțe de artilerie. Nigerienii 
— afirmă ei — nu au reușit să 
rupă liniile trupelor biafreze care 
sînt decise să mențină cu orice 
preț pozițiile lor. Această îndîr- 
jire manifestată de părțile în 
conflict, în pofida unor pierderi 
grele, se explică prin marea im
portanță strategică pe care o re
prezintă regiunea Onitsha pentru 
soarta războiului.

Ungaria dorește 
să adere la G.A.T.T.

Agenția M.T.I. informează că 
la 23 iulie, în cadrul sesiunii 
Consiliului Acordului general 
pentru tarife și comerț (G.A.T.T.) 
de la Geneva, reprezentantul 
special al guvernului ungar a a- 
dus oficial la cunoștința partici- 
panților cererea Republicii Popu- 

aderare la 
a luat cuno- 
a dat diipo- 
formalitățile

lare Ungare de 
G.A.T.T. Consiliul 
ștlnță de cerere și 
ziție să se înceapă
pregătitoare în vederea discutării 
cererii prezentată de 11. P. Un
gară.• • • • •

Demonstrație revendicativă a tinerilor muncitori

un studiu special 
Consiliului exper

ților economici pre
cum și raportul lunar 
al Băncii federale din 
Frankfurt pe Main, 
care ajungeau la con
cluzii similare, împăr
tășite, se pare, de 
marea majoritate a 
specialiștilor cu pri
vire la necesitatea re
evaluării. Astfel, Ban
ca federală constata 
în raportul amintit că 
„toate datele economice 
arată in momentul de 
față că suprasolicitarea 
economiei din partea 
cererii este mai pu
ternică decît în peri
oada de boom din 
1964—1965“ (perioadă
care după cum se 
știe, a fost urmată de 
recesiunea din 1966 și 
de criza guvernamen
tală care a dus la 
actualul guvern al 
„marii coaliții"). In 
ceea ce-1 
Consiliul 
economici 
cheie referatul 
concluzia că scopurile 
legii stabilității — sta
bilitatea prețurilor, 
grad înalt de ocupare 
a forței de muncă, e- 
chilibrul comerțului 
exterior și o dezvolta
re economică adecvată
— pot fi asigurate în 
perspectivă „numai 
dacă guvernul federal 
za decide o adaptare 
a cursului de schimb"
— cu
printr-0 
parității _________
știe că. în cadrul gu
vernului, părerile cu 
privire la reevaluarea 
mărcii sînt împărțite. 
Tabăra adepților a-

privește, 
experților 
își în- 

cu

alte cuvinte 
reevaluare a 
mărcii. Se

cestei măsuri, condusă 
de ministrul economiei 
Karl Schiller, conside
ră această măsură 
drept singura posibili
tate eficientă de stopa
re a spiralei prețuri
lor și salariilor, în 
timp ce adversarii ree
valuării din rîndurile 
creștin -democraților 

(printre care ministrul 
finanțelor, Strauss și 
cancelarul Kiesinger) 
optează pentru măsu
rile parțiale adoptate 
deja Ia edițiile prece
dente ale disputei (no
iembrie 1968 și mai 
1969) — sporirea taxe
lor asupra exporturi-

cealaltă parte, 
Kiesinger 

readucerea

probleme, in caz că gu
vernul nu va lua o ho- 
tărîre corespunzătoare 
in acest sens la viitoa
rea sa reuniune din 22 
iulie.

De
cancelarul 
a criticat 
în discuție publică a 
problemei parității 
mărcii. Luînd cuvîntul 
la o întrunire a orga
nizației de tineret a 
partidului său, el a 
reafirmat hotărîrea de 
nereevaluare a mărcii 
în cursul actualei le
gislaturi, în timp ce 
Strauss este de părere 
că discuția a fost „is-

„Disputa
reevaluării“

(ei avînd nevoie în 
această privință de 
sprijinul a cel puțin 
jumătate din deputății 
social - democrați). Un 
indiciu în acest sens 
este faptul că contro
versa s-a aprins și mai 
mult Ia 17 iulie în ur
ma unei informații a 
ziarului „TELEGRAF" 
care, citind surse gu
vernamentale, anunța 
că, marca va fi reeva
luată imediat după a- 
legerile generale de 
la 28 septembrie ! In
formația a întărit con
vingerea adepților re
evaluării că motivul 
refuzului U.C.D. — 
U.C.S. de a lua aceas
tă măsură este de na
tură electorală. în a- 
ceastă împrejurare este 
interesant 
acționa 
Partidului 
mocrat.
că
Brandt 
ționa * 
„marii
acceptare 
tre guvern 
evaluării. într-un 
terviu recent acordat 
ziarului norvegian 
„ARBE1DER BLA- 
DET", Brandt subli
nia dimpotrivă că 
problema reevaluării 
mărcii „nu se află în 
prezent in discuție", 
și că măsurile par
țiale și-au dovedit e- 
ficiența, opinie pe 
care colegul său de 
partid și cabinet 
Schiller nu o împăr
tășește.

Deosebirea între po
zițiile diferitelor per
sonalități oficiale ara
tă cît de divergente 
sînt opiniile cu privire 
le reevaluarea mărcii 
in împrejurările în 
care atmosfera electo
rală își pune din 
ce în ce mai mult am
prenta asupra vieții 
politice vest-germane.

cum va re- 
conducerea 
Social-De- 

Se părea
vice-cancclarul 
nu va condi- 

continuarca 
coaliții“ 

de
a

de 
că- 
re- 
in-

lor șl facilitarea im
porturilor, ridicarea 
taxei de scont etc.

La Bonn se conside
ră că apropierea datei 
alegerilor pentru Bun
destag a jucat un rol 
important în reizbuc- 
nirea acestei dispute. 
Perspectiva creșterii 
prețurilor tn viitorul 
apropiat cu circa un 
procent peste nivelul 
așteptat întrevăzută 
de ministrul economi
ei, l-a făcut pe acesta 
să se pronunțe din nou 
în favoarea reevaluă
rii.. Acestei idei i s-au 
raliat aproape imediat 
liberalii, care și-au a- 
nunțat intenția de a 
cere o sesiune extra
ordinară a Bundesta- 
gulul asupra acestei

cată în mod artificial" 
și a amenințat cu de
misia din guvern în 
cazul cind marca va fi 
reevaluată.

Avînd în vedere a- 
derarea majorității 
specialiștilor Ia teza 
reevaluării și sensibi
litatea alegătorilor 
față de posibilul efect 
neplăcut al amînării ei 
— creșterea peste limi
ta așteptată a prețuri
lor — se apreciază că 
această problemă va 
redeveni o temă cen
trală a actualei cam
panii electorale, mai 
ales dacă liberalii își 
vor menține decizia 
de a convoca Bundes- 
tagul în sesiune ex
traordinară și dacă a- 
cest lucru le va reuși BAZIL ȘTEFAN
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