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'INTERVIUL „SCÎNTEIl' 
k TINERETULUI" i

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, a primit pe Alteța Sa
prințul Shahpoor Mahmood Reza Pahlavi

INVITATUL NOSTRU
Ing. IOAN AVRAM

ministrul industriei construcțiilor de mașini

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, luni după amiază, pe Alteța 
Sa prințul Shahpoor Mahmood 
Reza Pahlavi, fratele Șahmșahu-

lui Iranului, care se aftă In țara 
noastră.

La întrevedere. care • » des
fășurat într-o atmosferă cordralâ, 
au luat parte Bujor Ahnășan. mi
nistrul industria miniere și geo
logiei, precum și însărcinatul cu

afaceri ad-interim al înnoim la 
București Cyrus Zcca.

An fost discutate, cu acest pri
lej. probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării între 
România ji Iran.

Agerpres)

Tovarășe ministru, vă invităm să vă adresați cititorilor 
ziarului „Scînteia tineretului" în aceste zile dominate de 
febra încheierii cu succes a planului economic pe anul în 
curs, de pregătirea cit mai temeinică a producției în viito
rul cincinal. Pornind de la locul cu totul deosebit rezervat 
industriei construcțiilor de mașini în economia următorilor 
ani, avînd în vedere rolul său crescînd în înzestrarea celor
lalte ramuri cu utilaje de înaltă tehnicitate, am dori să de
taliem, cu concursul dv., traiectoria dezvoltării sectoarelor

circumscrise industriei constructoore de mașini, îndeosebi 
a domeniilor prioritare definite ca atare de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român, rugindu-vâ să vă referiți 
la modul cum vor fi soluționate ideile, problemele conținute 
în recenta expunere făcută de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului Ca temă pentru convorbirea 
de astăzi vă propunem :

PREVEDERILE PRIVIND 
PROGRAMUL DE DOTARE 

CU CALCULATOARE 
ELECTRONICE

in vederea realizării sistemului informațional 
unic de conducere in economie

— Pâre.-ea mea este că orice 
referire la acest program, la 
conținutul și direcțiile sale tre
buie să pornească de la defini
rea lui în contextul preocupări
lor largi de modernizare â în
tregii economii, a eforturilor 
destinate dezvoltării susținute 
a industriei noastre construc
toare de mașini Se știe că un 
asemenea program a apărut ca 
o necesitate, el constituind un 
atribut indispensabil în actua
lul stadiu atins de economia 
noastră, cu atit mai mult în 
perspectiva marilor creșteri 
cantitative și calitative jalonate 
pentru următorii ani. Progra
mul de dotare cu calculatoare 
electronice în vederea realizării 
sistemului național de informa
tică și conducere reprezintă 
un nou pas pe linia creșterii 
eficienței- in economia . noastră 
națională. Așa cum a fost con
ceput programul asigură dota
rea economiei cu echipament de 
calcul de toate categoriile de 
la mașini de calculat electro
nice de birou cu 4 și 5 operații 
și mașini electromecanice de 
facturat și contabilizat Ia 
calculatoare de capacitate mică 
și medie. De remarcat este fap
tul că în cea mai mare parte

Noul calculator românesc 
„Felix” prezentat la Tirgul in
ternațional de la București.

Foto: PAVEL T1NJALĂ

BEETHOVEN
Anul acesta, care' merge 

acum spre sfîrșitul Iui, a 
marcat curgerea a două sute 
îe ani de la nașterea lui 
Ludwig van Beethoven. Nu 
ie multă vreme, m-am o- 
□ rit în strimta stradă din 
Bonn unde se află casa me
morials a compozitorului și 
am urcat la etaj să văd lo
cul unde a venit pe lume ge
niul muzicii. O cameră 
strimtă, foarte strimtă, fără 
nici o semnificație. Ghidul 
insista să-mi explice că po
delele sînt aceleași din vre
mea cînd a zărit lumina mi
cul Ludwig, devenit mai 
tîrziu marele Beethoven. 
Auzeam cu jumătate de ure
che ce îmi spunea ghidul și 
mă gindeam la hazardul a- 
pariției geniilor. De ce de

echipamentele eu care va fi do
tat sistemul național de infor
matică și conducere se fabrică 
In țară. Un asemenea obiectiv 
— proiectarea și construcția 
mașinilor electronice — ridică 
numeroase probleme de mare 
finețe, subsumează un deosebit 
travaliu, consum de inteligență, 
ce pricepere, profesionalizare pe 
plan superior. Iată motivele pen
tru care putem considera sarci
nile care decurg din înzestrarea 
cu echipament propriu a siste
mului informațional unic ca 
definind o nouă etapă in dez
voltarea industriei construcții
lor de mașini. deschizînd o 
perioadă de mari răspunderi 
pentru toți lucrătorii din acest 
domeniu de activitate.

— De la ce nivel por
nim la 1 ianuarie 1971, în 
înfăptuirea programului 
de fabricație a echipa
mentului de calcul româ
nesc ?

— Primul program de dotare 
a economiei naționale cu mij
loace de calcul aprobat de Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. dip iunie 1967 a precizat 
sarcinile pentru perioada 1968--
1970 în care industria noastră 
electronică a început fabricația 
de echipamente de calcul. Pe 
baza acestui program astăzi 
sînt realizate în țară. Ia între
prinderea „Electromureș" - Tîrgu 
Mureș, mașini de calcul electro
mecanice de birou cu 2 și 3 ope
rații, și la Fabrica de ele
mente de automatizare — ma - 
șini de calcul electronice de 
birou cu 4 și 5 operații, ma
șini electromecanice de facturat 
și contabilizat, precum și calcu
latoare electronice universale 
de capacitate medie din gene
rația a 3-a. Deocamdată, firește, 
în cantități mai reduse. în cin
cinalul pe care-1 vom inaugura 
în curînd industria noastră își 
va crește producția la un nivel 
corespunzător asigurării în cea 
mai mare parte, așa cum spu
neam, a necesarului cerut de 
dotarea economiei. Sa reținem 
însă că etapele de bază pentru 
înfăptuirea sistemului națio
nal de informatică și conducere 
se consideră a fi ambele cin
cinale ale deceniului opt

— Ce capacități de pro
ducție vor fi construite ? 
Unde și cînd vor începe 
să producă ?

— Nu este greu să ne dăm 
seama că cerințele de dotare 
cu mijloace moderne de calcul 
sînt în economia noastră des
tul de însemnate. Tocmai de 
aceea pentru satisfacerea lor, 
încă din primii ani ai cincina
lului 1971—1975 se vor adăuga 
unităților existente, deja în 
funcțiune, noi capacități de 
producție, ba finele anului 1971 
producția de calculatoare elec
tronice de capacitate medie, 
precum și a mașinilor de calcul 
electronice de birou, de factu
rat și contabilizat va fi prelu
ată de Fabrica de calculatoare 
electronice care se află în con
strucție. De asemenea, în anul
1971 se va termina și dezvolta-

(Continuare în pag. a 111-a)

de GEORGE 
MACOVESCU

aici și nu din altă parte ? De 
ce în această minusculă și 
nu prea luminoasă cameră 
și nu într-un palat somptuos?

Ascult deseori muzica Iui 
Beethoven. Anul acesta ete
rul a fost încărcat de ar
moniile beethoveniene, sălile 
de concert an fost pretutin
deni pline și oamenii au trăit 
bucuriile Simfoniei a noua. 
Am fost printre ei și am 
participat cu toată ființa 
mea la marele festin. M-a 
chinuit, însă, ca întotdeauna, 
tragedia lui Beethoven. iM-ain 
întrebat, încă o dată, de ce 
această sensibilitate care a 
vibrat la toate frumusețile 
sonore ale lumii a fost, la 
un moment dat lipsită de 
posibilitatea de a le percepe? 
După Simfonia a cincea. 
pentru Beethoven s-a așter
nut tăcerea, o gravă și du
reroasă tăcere. Ce forțe lăun
trice l-au condus pe muzi
cian la măreția compoziții
lor care au urmat și pe care 
nu le-a auzit niciodată ? A 
trecut aproape un secol și 
jumătate de cînd s-a sfîrșit 
tragedia omului Beethoven,

(Continuare în pag. a ll-a)

IN ACTIVITATEA 
CULTURALA

DE LA LOTRU RECEPflONAIE

Vizita în țara noastră a 
tovarășei Dolores Ibarruri

Solemnitatea înmînării ordinului
„Steaua Republicii socialiste 

România ' clasa I
Ieri la amiază a avut loc so

lemnitatea inminârii ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia* clasa I tovarășei Dolores 
Ibarruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania, militant de 
seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

La solemnitate, care a avut 
loc la Palatul Consiliului de 
Stat, au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția Elena Ceaușescu, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 

'Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Florian Dănălache,

Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Ion 
Iliescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Au participat vechi militanți

(Continuare în pag. a V-a)

Masă oferită de Comitetul 
Executiv al C. C. al P. C. R
Cu prilejul celei de-a 75-a ani

versări a zilei de naștere a tova
rășei Dolores Ibarruri, Comitetul 
Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist Român a oferit, luni, 
o masă.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, împreună cil soția’, 
Elena Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Florian Dănălache, Dumitru 
Popa, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Ion Iliescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai

Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Au participat vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, foști luptători în brigă
zile internaționale din Spania, 
activiști de partid, personalități 
ale vieții culturale și obștești.

Din partea spaniolă au parti
cipat membri ai Comitetului 
Executiv, membri ai C.C. al Par
tidului Comunist din Spania, re
prezentanți ai organizațiilor 
P.C.S. din diferite țări.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceausescu J

Dragă tovarășe Ibarruri,
Stimați tovarăși,

Avem deosebita plăcere de a saluta in mij
locul nostru pe tovarășa Dolores Ibarruri- 
Passionaria, președintele Partidului Comunist 
din Spania, militant de seamă al mișcării revo
luționare spaniole, al mișcării muncitorești in
ternaționale. Prilejul acesta se datorește unui 
eveniment important — hotăririi Comitetului 
Central al partidului nostru, Consiliului de Stat 
de a acorda tovarășei Ibarruri cea mai inaltă 
distincție a Republicii Socialiste România. Ați 
fost aslăzi martorii inininării acestei distincții. 
Prin aceasta noi cinstim personalitatea tova
rășei Dolores Ibarruri, Partidul Comunist din 
Spania, pe toți luptătorii pentru libertatea Spa
niei; pentru o viață mai bună a poporului spa
niol, pentru pace.

Aș dori să adresez încă o dată, în numele 
Comitetului Central al partidului nostru, al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, cele mai calde și sincere felicitări tovarășei 
Ibarruri cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de 
ani, pentru activitatea îndelungată desfășurată 
in mișcarea revoluționară, în rîndurile Partidu
lui Comunist din Spania. Adresez, de asemenea, 
Partidului Comunist din Spania cele mai calde 
felicitări și urări de noi succese în activitatea 
sa revoluționară.

Sărbătorirea acestui eveniment arc loc în 
condițiile cînd in Spania se desfășoară o largă 
mișcare de masă împotriva franchismului. pen
tru libertate și independență, pentru dezvolta-

(Continuare în pag. a V-a)

In timpul mesei au rostit cu- 
vîntări tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Dolores 
Ibarruri.

Au mai luat, de asemenea, cu
vintul, felicitînd pe sărbătorită, 
tovarășii Valter Roman, Constan
tin Cîmpeănu, Vida Geza, Mihail 
Florescu. Elisabeta Luca și Con
stantin Doncea, participanți la 
brigăzile internaționale din Spa
nia.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de caldă, to
vărășească.

Cuvintul tovarășei
Dolores Ibarruri

Tovarășe Ceaușescu,
Tovarăși prieteni români, și dragi tovarăși 

din brigăzile internaționale,
în aceste momente, de profundă emoție, cînd 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia mi-a făcut marea cinste de a-mi conferi 
ordinul Steaua Republicii Socialiste România, 
accept distincția nu ca pe ceva ce mi s-ar cu
veni personal, ci ca o expresie a recunoașterii 
luptei poporului nostru și a partidului nostru, 
care a fost primul ce a înfruntat agresiunea 
fascistă și care, timp de 30 de ani, pină în 
aceste clipe cind se întrevăd schimbări pro
funde in țara noastră, nu a încetat lupta. Și in 
aceste momente de emoție gindurile mele se 
află in Spania, la Burgos, in acea închisoare de 
tragică amintire, in care sute și sute de tova
răși și de democrați au suferit îndelungate 
condamnări și in .care astăzi un grup de tineri 
patrioți basci așteaptă condamnări teribile pen
tru singurul delict de a fi luptat pentru liber
tatea patriei basce, pentru libertatea Spaniei. 
Prin procesul înscenat acestor tineri pen
tru care procurorul cere șase pedepse cu 
moartea, Franco a crezut că demonstrează soli
ditatea regimului său și capacitatea acestuia de 
a zdrobi în mod sîngeros orice încercare de a-i 
pune capăt. Insă Franco a greșit : pro
cesul împotriva tinerilor basci s-a trans
format într-un proces contra dictaturii fran- 
chiste și mișcarea de solidaritate cu tinerii basci, 
care se desfășoară în America Latină, în Eu
ropa, în toate țările unde se cere punerea in
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CLASA-UN EXAMINATOR

în articolul „Mici patroni in. 
cluburi mari" publicat în ziarul 
nostru din 25 noiembrie a. c. 
semnalam citeva deficiențe în 
activitatea cultural-distractivă 
din cadrul marelui șantier de pe 
Lotru. La nici măcar o lună de 
zile de la apariția acestuia, re- 
luind ancheta pe aceeași temă, 
am avut surprins unui reviri

ment îmbucurător.
— Articolul, ne spunea tova

rășul Petre Gras, comandantul 
șantierului național al tineretu
lui, a declanșat o reacție promp
tă. Nici nu se putea altfel ; el 
răspundea unor doleanțe ale ti
nerilor, care și-au manifestat 
deseori nemulțumirea cu privire 
la problema discutată. O scurtă 
ședință operativă, la care au 
participat tov. Ion Bolnavu, se
cretarul comitetului de partid pe 
grupul de șantiere, și Ion Bota, 
președintele comitetului sindical, 
a fixat din capul locului planul 
de acțiune pentru îndreptarea 
situației criticate.

Prima intervenție au făcut-o 
tinerii de la Autoateliere. O co
misie condusă de Ion Bangală, 
responsabil cu munca culturală

în cadrul șantierului național, a 
examinat activitatea „Clubului 
tineretului" de la Capra Foii, 
controlînd starea materialelor 
din dotare și stabilind necesarul 
pentru completarea acestora, a 
sprijinit colectivul de aici în al
cătuirea programului clubului. 
Urmarea a fost cea așteptată. 
Tinerii de la Capra Foii au fost 
invitați într-o singură săptă- 
mînă la două seri cultural- 
distractive, au găsit clubul a- 
ranjat și curat, și-au putut 
nota numerele preferate din 
progrartiul săptăminii următoa
re, afișat la intrare. Deschiderea 
Festivalului filmului la sate a 
fost întîmpinată și aici printr-o 
serie de manifestări culturale 
demne de reținut. Evenimentul 
propriu-zis a fost acompaniat de 
un adevărat recital susținut de 
formația de muzică ușoară, reor
ganizată acum, un program de 
brigadă și o „premieră" cu piesa 
lui Ion Băieșu „Preșul". Res
ponsabilul clubului, Marin To
ma. ne asigura că în fiecare 
lună, de cel puțin două ori, vor 
fi organizate seri de dans — 
magnetofonul a fost deja trimis

la Sibiu și reparat — săptăminal 
vor fi prezentate o recenzie, un 
montaj literar etc

— Intenționăm să formăm 
aici și o echipă de dansuri 
populare. Am putea realiza a- 
cest lucru in colaborare cu 
clubul de Ia Voinșița. Acolo sint 
forțe mai multe. Dacă am să 
primesc sprijinul necesar din 
partea grupului vom reuși, smț 
sigur.

Aceeași dbrințâ de a inviora 
activitatea culturală pe șan
tier, corespunzător posibilităților 
create — aminteam in primul 
articol că baza materială permi
te o desfășurare normală a a- 
cesteia — s-a văzut și la orga
nizațiile U.T.C. din cadrul șan
tierului Uzină.

— Aici, ne informa Al. Mușe- 
toiu, secretarul comitetului 
U.T.C. și comandantul detașa
mentului, s-a declanșat o între
cere între organizațiile de la 
Castel, Uzină, Rudărcasa, Mala- 
ia în vederea prezentării celor

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

PERMANENT Șl IMPARȚIAL
Cataloagele școlare au, prin 

natura lor organizatorică, un rol 
bine stabilit în procesul de în- 
vățămint Ele concentrează, în 
afara aprecierilor profesionale 
unidirecționale (de la profesor 
la elev), noțiunea de clasă, de 
grup, de colectivitate.

„Pentru mine, colectivitatea - 
scrie eleva Zoia l'.îsmășan de 
la Liceul nr. 3 din iiinișoara — 
înseamnă expresia materială si 
spirituală a existenței mele...". 
Considerind sublinierea de mai 
sus ca o chintesență a premise
lor cu care am pornit ancheta 
de față, vom mai aminti că sim
țul colectivității, nevoia acută 
de a se integra, de a se valori
fica și verifica într-o comuni
tate este specifică adolescenților 
și că raportarea lor continuă la 
un cadru organizat al grupului 
trece de formalitățile școlii, de
venind un prim pas, deosebit de

important, in integrarea lor so
cială.

O clasă își are viața ei, ma
nifestările ei independente de 
sistemul organizat de profesori, 
sau, mai bine zis, depășind ca
drele uf'ciale ale manifestărilor. 
Oficial, clasa se împarte în 
grupe de elevi ierarhizați în 
funcție de .ezultatele lor la în
vățătură. Neofi.ial. clasa este 
un teren de circulație al sim
patiilor și antipatiilor, care 
adesea nu respectă ierarhia pro
fesională adolescenții receptînd 
mai degrabă personalitățile și 
caracterele deosebite după cri
terii afective. Nu este deloc un 
mod de judecare contrar celui 
impus de sistemul școlar ci, 
dimpotrivă, el lărgește, deschide 
aria criteriilor apropiindu-le de 
cele ale vieții de toate zilele, 
în care relațiile dintre oameni 
se conduc după afinități sufle

O anchetă despre raportul individ-colectiv în 
clasele de liceu • între auto-apreciere și pre
țuirea colectivă ® Reala cunoaștere de sine — 
un capitol important al procesului formativ ® 
Despre lideri fără acoperire și vedete care se 

ignoră

tești, după similitudini de in
terese și, mai al.:s, după felul 
în care unii sau alții dovedesc 
că sînt demni (sau nu sînt) prin 
calitățile lor, să atragă sau să-i 
respingă pe cei din jurul lor. „O- 
mul caută, prețuiește și iși leagă 
fericirea de stima semenilor, 
pentru că întreaga sa existență,

specific umană, îi vine de la 
societate și nu se poate realiza 
decît tot numai prin societate" 
(voi. „Introducere în psihologia 
socială").

GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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ORĂȘELUL COPIILOR
TȘI DESCHIDE 
PORȚILE

Săptămîna aceasta Orășelul co
piilor din parcul Obor își 
deschide porțile. Loc tradi
țional de intîlnire a copiilor, 
orășeitsj cadourilor, dar și al 
vacanței, va primi oaspeți piuă 
în jurul lui 20 ianuarie. Pe 
,,edilii" săi i-am întîlnit Ia lu
cru. Aproape 30 de decoratori 
împodobeau bradul tradițional 
(înalt de peste 25 metri). Au 
fost montate 30 de panouri cu 
scene din povești, care formea
ză, între poarta monumentală 
a orășelului și centrul de dis
tracții, un culoar feeric. Cei 
aproape 1 000 metri pătrați pe 
care se întinde orășelul — îm- 
prejmuiți cu o perdea confec
ționată din 400 de puieți de 
brad — sînt împodobiți cu 1000 
ghirlande și globuri, doi kilo
metri de fire electrice pe care 
se leagănă 250 de becuri și lam
pioane.

Există, numeric, suficiente 
gherete pentru desfacerea jucă
riilor, a articolelor de pom. Nu 
am înțeles însă de ce ele oferă 
Copiilor — în lipsa unei game 
complete de jucării mecanice 
sau din plastic — mături, sifoa- 
ne, fringhii !

Totuși, după părerea noastră 
există un număr încă insufi
cient de puncte care pot oferi 
copiilOj. distracții : un singur 
carting, un singur stand de ma- 
șinuțe electrice, la care se a- 
daugă... o străveche menajerie 
și un pavilion cu „femeia șar
pe", rămase de pe vremea „mo
șilor" de acum 50 de ani. Ar fi 
fost de dorit, și promisiuni în 
acest sens făcuseră atît Direcția 
comercială a municipiului cit și 
întreprinderea de agrement, ca 
seria jucăriilor mecanice să fie 
cu mult mai largă. Cînd vor fi 
înlocuite de pildă ponositele 
barăci de tir „sportiv", de pe 
ale cărora figuri culorile s-au 
șters de mult, cu standuri mo
derne, așa cum există în atîtea 
locuri ?

Nici alimentația publică nu 
și-a propus o prezentare diver
sificată și atrăgătoare a produ
selor, conform exigențelor unui 
orășel al copiilor, cu toate că 
cerințele nu sînt greu de ghicit, 
și nici de satisfăcut.. Gheretele, 
frumos împodobite ce e drept, 
vor oferi — am fost asigurați

cu tărie (!) —. floricele calde, 
gogoși și „Eugenia". Despre 
produse de cofetărie și panifi
cație frumos ambalate, fructe 
proaspete, un sortiment variat 
de plăcinte calde, nu am aflat 
nimic ! In schimb, tocmai în 
mijlocul orășelului tronează 
trei restaurante în care pot fi 
servite, la orice oră, gustări, 
țuică și vin fiert (!) Pentru carr 
copii ?

Am fost asigurați că vor fi 
prezenți un număr mai mare 
decît în alți ani de „Moși Ge- 
rilă", vor fi organizate mici gale 
de filme și cîteva parăzi ale 
modei pentru copii. Aceste ini
țiative — împreună cu un efort 
rapid pentru aprovizionarea 
punctelor de desfacere — pot 
atenua dificultățile semnalate, 
contribuind la completarea se
rici de atracții a Orășelului co
piilor.

ȘEKBAN PITU

Incepînd de astăzi, marți 22 
decembrie, se desfășoară în 
aula Academiei Republicii So
cialiste România lucrările Sim
pozionului cu tema „Combate
rea poluării aerului", la care 
participă numeroși tehnicieni 
și specialiști din întreaga țară

în legătură cu această mani
festare științifică RADU VOI- 
NEA, secretar general al Aca
demiei, ne-a spus :

— Este prima manifestare 
științifică organizată de noi în 
acest domeniu atît de impor
tant. Ea își propune să aborde
ze, pe baza unor cercetări rea
lizate de specialiștii din întrea
ga țară, aspectele cele mai im
portante ale poluării aerului și 
să supună unei confruntări 
concluziile la care a ajuns cer
cetarea științifică în această 
problemă. Cu acest prilej se 
vor prezenta o serie de comu
nicări deosebit de interesante 
din care țin să menționez : 
„Poluarea atmosferei generată 
de industria metalurgiei nefe
roase". (Dr. Gh. Tobă). „Cerce
tări privind acțiunile substan
țelor impurificatoare din aer" 
(prof. dr. docent Ilie Ardelea- 
nu, membru corespondent al 
Academiei). „Realizări privind 
reducerea degajărilor de praf 
îrr atmosferă de către instala
țiile Tehnologice din industrie" 
(dr. ing. -Victor Voicu) etc.

H. E.

„VIORI ÎN ALB"
Acum două săptămîni, la des

chiderea noii stagiuni a Studiou
lui de poezie a Radiodifuziunii 
Române, in transmisia făcută în 
direct, reporterul numea stu
dioul „Templul românesc al 
poeziei", ca omagiu adus iniția
tivei de frumos și sensibilitate, 
înaltelor valori artistice pie- 
zente în cele peste 25 de spec
tacole și recitaluri, în care poe
zia, muzica și baletul și-au gă
sit o fericită îmbinare, dar mâi 
presus de toate, locului rezervat 
de organizatori poeziei româ
nești cu înaltele ei valențe li
rice și patriotice.

Aseară, în fața a aproape 1 000 
de spectatori, in mare parte ti
neri, prezenți și în alte seri de 
diamante, „echipa" animatoru
lui studioului, Constantin Sâbă- 
reanu, s-a întrecut pe sine, 
spectacolul „Viori in alb" trans- 
formind sala într-un autentic 
for de cultură și sentimente no
bile. Dialogul cu poezia lui 
Eminescu. Ion Barbu, Blaga, 
Arghezi, Al. Philippide, Tiberiu 
Utan, Gheorghe Tomozei l-au 
susținut Ovidiu Iuliu Moldovan, 
Ion Caramitru. Maria Rotaru. 
Mihai Velcescu, Mariana Maican 
Mariana Mihuț și Violeta An
drei, interpreți care au demon
strat ce înseamnă să simți și să 
știi recita poetic. Un tulbură
tor moment a fost omagiul 
adus lui Labiș, In care versu
rile rostite de Costel Constan
tin, Aimee Iacobescu, Radu If- 
cuș, Mariella Petrescu și Doru 
Iacobescu, au avut un cores
pondent muzical în compozițiile 
și interpretarea elevei Mira Mo
reno.

însoțind și completînd poe
zia, muzica lui Beethoven a 
avut de data aceasta interpreți 
foarte tineri, cvintetul „Juni
mea" fiind format din studenții 
Kovacs Tiberiu, Valentin Vădu
va, Grette Tartler și Mircea 
Palade, de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu".

Aseară, în „Templul româ
nesc al poeziei" vioara I a fost 
tinerețea.

H. VALENTIN

• • • XV S-A CORECTAT... 
Auzind un zgomot, I. V. (72

. de anii a deschis fereastra ca 
I să vadă ce se intîmplă. Tn 
I curte, Vasile Luchian. consă- 
tean cu el, in comuna Moșna 
— Iași, îl spărsese geamul de 

| la pivniță cu intenția de a in- 
I tra ca să fure vin. Bătrinnl 1 
I. V. nu a apucat nici măcar 
să se răstească: însoțitorul lut 
V. Luchian. tinărul Gh. Beș
leagă (22 de ani) l-a izbit cu o 

> piatră in cap lăsindu-1 fără 
: cunoștință. I. V. a fost trans
portat la spital unde se află 
in stare gravă iar Gh. Beș
leagă este arestat. El a mal 

1 petrecut intre 1M4 și 1»« pa- 
| tru ani intr-o școală de co

recție.
• • • MĂRFURI DE FU- j 

, RAT. A fost reținut de orga- i
nele de miliție Severlcă Șela- | 
ru (23 de ani). Lucrind ca șo- | 
fer, el a -intrat în combinație . 
cu fostul gestionar al lotului 
7 izolații Arad. Mikal Roșoga , 
(in prezent arestat). Acesta » I 
sustras de pe șantier 4 «M kg. | 
tablă galvanizată pe care Șe- 

I laru le-a transportat in co- - 
I muna sa natală. Colonești. jud. 
I Olt, și intr-o localitate inve- . 

cinată — Optaș Măgura, vin- | 
| zindu-le pe la cetățeni. Cu o- 

cazia cercetărilor, de la cel j 
ce au cumpărat tabla furată | 
au fost confiscate 3 see kg. ce 

I vor fi restituite intreprin- j 
| derii.

• • • ESENȚIALUL NU 
L-AU GHICIT. La 3 octom- .

j brie. Angela Purice a fost an- ’ 
| gajată ca gestionară la toneta , 
; nr. S a O.C.L. Produse indus- ; 

triale Galați. In numai două j 
luni și jumătate, pini Ia 12 
decembrie, ea a delapidat J 
31 Mo lei. Din banii Încasați 
zilnic iși cumpăra îmbrăcă
minte, obiecte de uz casnic, 
bijuterii, iși împrumuta prie
tenii. Iar 2 M« de iei i-a chel
tuit pe la diferite persoane ce 
se Îndeletniceau cu ghicitul. 
Ce i-or fi spus nu știm, dar, 
după cum se vede nici una n-a 
prevăzut acest deznodămtnt fi
resc și rapid al furtului din 
avutul obștesc. în prezent A. 
Purice este arestată, iar pe 
bunurile ei a fost aplicat se
chestrul penal.
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Incepînd din luna ianuarie 1971 AMFITEATRU publică un 
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ai frumoase seri cultural-dis- 
tractive.

La clubul de la Ciunget o echi
pă de recitatori pregătește mon
tajul literar „Sub steagul parti
dului", jar tînărul inginer Ion 
Munteanu s-a oferit să regizeze 
piesa lui Aurel Baranga „In 
frunte comuniștii". Tot de aici, 
la sugestia lui Augustin Co- 
tîrlea, a pornit și un concurs de 
șah și tenis de masă care va an
trena întregul grup de șantiere, 
disputindu-și faza finală în luna 
ianuarie. O brigadă artistică de 
agitație este pe cale de a pre
zenta primul său număr. îm
preună cu tinerii de la Energo- 
montaj ‘se fac încercări de alcă
tuire a unei formații de muzică 
ușoară. Au fost depistați instru
mentiști care au fost transferați 
la Ciunget. Instrumentelor exis
tente li se vor adăuga încă 
iouă chitare electrice. Aici se 
,-or pune bazele, cel puțin asta 
este intenția organizatorilor, u- 
nei orchestre de acest gen care 
să prezinte spectacole în cadrul 
întregului șantier. în alte locuri 
de muncă, la alte săli culturale 
au fost stabilite măsuri pentru 
îmbunătățirea activității. La Ba
raj. sala de club a fost reparată 
și oferă seară de seară posibili
tatea petrecerii în mod plăcut a 
celor cîtorva ore libere. La Mă- 
năileasa, pe lingă fixarea unui 
program echitabil pentru tinerii 
din diverse schimburi, se fac 
încercări de înființare a unor 
noi formații artistice. Secreta
rul comitetului U.T.C. de la Lo
tul Jidoaia și-a notat toate o- 
biectele necesare și doleanțele 
tinerilor în vederea deschiderii 
sălii ce se găsește în curs de a- 
menajare.

întreprinderea județeană ci
nematografică Vilcea a făcut o 
verificare a aparaturii existente 
pentru prezentarea în bune con
diții a filmelor. Referitor la sta
rea peliculei, tovarășul director 
al întreprinderii, Gheorghe Po
pescu, ne informează că aceste 
tilme, repartizate prin D.D.F., 
sosesc în stare relativ bună, dar 
„operatorii" sînt recomandați din 
cadrul șantierului, și nu cores
pund întotdeauna, ceea ce duce 
la deficiențele tehnice remar
cate. Dînsul iși manifesta ne

mulțumirea că și in anul viitor 
Direcția Difuzării Filmelor 
București a programat pentru 
județul Vilcea filme vechi care, 
prin tematica lor, ii interesea
ză mai puțin pe constructorii 
Lotrului. în plus, organele lo
cale ale comunei Voineasa au 
hotărit — în virtutea cărei ra
țiuni ?! — desființarea cinemato
grafului de aici, frustrîndu-i pe 
localnici și implicit pe construc
tori, de a putea vedea filme co
respunzătoare rețelei în care se 
află încadrată această localita
te. Totodată, interlocutorul ne-a 
informat că aceste aparate, care 
stau nefolosite, vor fi instalate 
la clubul de la Castel unde sint 
așteptate.

Din cele arătate se poate ob
serva un interes al responsabi
lilor culturali, al tuturor tineri
lor, pentru desfășurarea unei ac
tivități pe măsura cerințelor. 
Totuși, in această vastă rețea a 
cluburilor și sălilor, se produc 
și „scurt-circuite" de care se fac 
răspunzătoare și organele din 
șantier în competența cărora re
vine acest resort. Cele mai frec
vente sînt înregistrate în difu
zarea cărții. Numărul redus de 
volume, aflat în bibliotecile de 
la Rudăreasa și Castel și in spe
cial a celor de specialitate, ca 
să dăm numai un exemplu, nu 
se datorește absenței acestora 
din cadrul șantierului, ci mai 
mult neglijenței pe care o ma
nifestă bibliotecarul principal 
Aurel Butănescu. E drept că 
nu i s-au asigurat condiții su
ficiente pentru depozitarea căr
ților, dar nici preocuparea sus- 
numitului nu-1 scuză de învinui
rea adusă. în vreme ce cărțile 
tehnice sînt solicitate pretutin
deni, un raft întreg cu aseme
nea exemplare se prăfuiește 
inutil în biblioteca de la Capra 
Foii. Literatura beletristică stă 
la Voinșița și foarte rar este 
expediată bibliotecilor din șan
tier.

Prima concluzie generală și 
cea mai evidentă relevă un di
letantism al vieții culturale pe 
șantier, care conduce în ulti
mă instanță cu precădere spre 
latura distractivă și mai puțin 
spre cea culturală. Cu tot spri
jinul acordat de conducera gru

pului de șantiere, această ac
tivitate nu se va putea ridica la 
nivelul impus, dacă nu va fi 
coordonată competent. Dar la 
ora actuală lipsește tocmai a- 
ceastă coordonare metodică. 
Postul de director al clubului 
de la Voinșița, de la „centru" 
deci, este încă vacant.

Șantierul de la Lotru impu
ne, față de condițiile deosebite 
— foarte multe puncte de lu
cru, distanțe mari, deplasarea 
dificilă etc. — o mai mare a- 
tenție din parțea organelor 
centrale de resort întreprinde
rea nu are posibilitatea să-i în
cadreze pe cei care se pricep să 
desfășoare această muncă, con
form eforturilor depuse, iar a-

ceștia se retrag. Pe de altă par
te, tocmai datorită condițiilor 
arătate, și faptului că aici fie
care colonie muncitorească a 
devenit aproape o așezare so
cială bine conturată, se cere un 
număr mai ridicat de oameni 
care să se ocupe direct de ac
tivitatea culturală. Dar inter
venția întreprinderii nu poate 
fi făcută decît pe căi ocolite 
„mascate", deoarece intră în 
conflict cu prevederile legale 
in vigoare. Acest lucru ar me
rita, credem, o atenție din par
tea organelor culturale supe
rioare, in sensul acordării unor 
drepturi mai largi factorilor de 
răspundere din cadrul întreprin
derilor de talia „Lotrului".

[fîiienai
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B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21.30), Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

POMUL DE CRĂCIUN ; rulea
ză la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18.30; 21).

ȘARADA ; rulează Ia București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21). 
IN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21) Favorit 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la Vic
toria (orele 8,45; 12,15; 16; 19,30), 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19 30), 
Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,45).

AI GRIJA DE SUZI : rulează 
la Viitorul (ora 20,15).

„Z“ : rulează la Feroviar (ore
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15), Modern (orele 8,45; 11,16; 
13,45; 16,15; 18,45; 21).

OMUL DIN SIERRA ; rulează la 
Grlvlța (orele 9,45; 11,45; 16; 18,15; 
20.30), Arta (orele 15.30; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,45; 14,45; 
17.30; 20,15).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30;

Indiscutabil, Radioteleviziunea 
Română a fost prima dintre in
stituțiile care ne-a dăruit valo
roase „confruntări" cu opera 
beethoveniană.

Corolind seria acestor concerte, 
cele două festivaluri beethove- 
niene organizate la sfirșitul săp- 
tăminii în Studioul de pe strada 
Nuferilor, ne-au dat posibilitatea 
nu numai de a reasculta unele 
dintre cele mai reprezentative 
pagini simfonice și concertante 
ale lui Beethoven ci și de a par
ticipa la manifestări de o deosebi
tă calitate interpretativă, la înăl
țimea ținutei creațiilor unui com
pozitor numit „titan" — cum 
spunea Tudor Vianu — din pri
cina forței, a originalității, vehe
menței creației care ia forme gi
gantice deopotrivă cu cele produ
se de energia creatoare a naturii.

Concertele săptămânii încheia
te au cuprins în primul rind 
două dintre marile opusuri sim
fonice ale „Titanului", a V-a, 
.Simfonia destinului", simfonie 
care are asupra noastră — cum

INTERPRETARE 
REMARCABILĂ

Conservatorul „Ciprian Po
rumbescu" a înscris in progra
mul audițiilor interne una din 
piesele mai puțin cunoscute, ale 
cărei interpretări, destul de 
rare, constituie ele înseși ade
vărate evenimente ale vieții 
muzicale. Este vorba de Missa 
în do major op 86, lucrare com
pusă de Beethoven în 1809, în 
acea perioadă marcată de Sim
foniile a IV-a, a V-a și a Vl-a, 
de Uvertura Leonora nr. 1, de 
Concertul nr. 4 pentru pian ori 
de Concertul pentru vioară și 
care anunță, prin structura sa 
melodică, prin cursivitatea ne
întreruptă a părților tradiționale 
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Agnus Dei) ca și prin inefabilul 
dialogurilor vocale si instru
mentale apariția pe linia ori
zontului a celebrei Misse în Do 
ale cărei acorduri se știe că au 
adăugat liantul de rezistență 
perenă nemuHrii beethovenie- 
ne.

Deși a fost cir.iătS •" Ig: noi.: 
încă din 1899. execuție d&torhtA' 
neobositului zel al dirijorului 
Gh. Dima. lucrarea, pe par-' 
cursul a cincizeci de ani nu s-a

PLASTICĂ
. ?

•
 Prin 1964 un pictor ie

șean „raporta" într-o ple
nară a Uniunii Artiștilor 
Plastici că în orașul său 
nu s-au semnalat cazuri de 
„abstracționism". După vreo șa

se ani, lăsînd gluma Ia o parte 
— și fără să se înțeleagă cumva 
că intenționăm o ât de mică 
apologie a abstracționismului 
— constatăm că n-ar avea de 
raportat decît cel mult cîteva a- 
semenea cazuri și nu dintre cele 
mai semnificative. Cu mai 
mare evidență decît In alte 
părți ale tării, acest puternic 
centru artistic acționează la u- 
nison, mai precis asistă (cu un 
oarecare amuzament matur) la 
experiențele însoțite și extrava
gante din panorama artistică 
actuală.

Gindirea artistică ce guvernea
ză la Iași este, in mod decis, 
retrospectivă. Să încercăm ex
plicarea acestei afirmații nu 
înainte de a sublinia că genera
lizarea pornește recunoscind de 
la bun început calitățile cu va
loare de axiomă : astfel e lu
cru știut că. după cum „româ
nul e născut poet" pictorul ie
șean e prin excelență colorist. 
Se poate considera că in arta 
ieșeană numitorul comun este 
pictura de sentiment. „Pictorul 
de sentiment" — apelăm la cu-

BEETHOVEN
CONCERTE FESTIVE

spunea Schumann, „un efect ase
mănător forțelor naturii, care 
oricît de des s-ar repeta ne 
stîmesc aceeași teama, aceeași 
mirare" și Simfonia a 7-a, „apo
teoza dansului", simfonie în care 
— cum spunea Romain Rolland 
—, „Beethoven s-a dezvăluit, 
poate mai mult ca în oricare alte 
lucrări ale sale așa cum era el, 
cu acele dezlănțuiri de bucurie 
și de patimă, cu acele surprinză
toare contraste, acele răbufniri 
titanice care-l înspăimîntau pe 
Goethe".

In tălmăcirea unora dintre sim
foniile beethoveniene Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii și 
dirijorul Iosif Conta ne-au oferit 
adesea în ultimii ani versiuni 
pline de personalitate.

Au existat în interpretarea Sim
foniei a V-a anumite superdt- 
mensionări (Andantele și Scher- 
zoul au fost mult prea lente și 
din această cauză Simfonia a du
rat cu cîteva minute mai mult 
decît cele 29 în general admise), 
dar losif Conta a știut să im
prime fiecărui pasaj — cu o

gestică elegantă dar eficace — 
forță și rigoare.

Și nu numai în aceste simfonii 
ci și in Uvertura „Leonora 3", 
în acompaniamentul celui de al 
treilea Concert pentru pian și 
orchestră, (solist Emil Ghilels), 
în Triplul Concert pentru vioa
ră, pian și violoncel (soliști : Ște
fan Gheorghiu, Valentin Gheor
ghiu, Cătălin Ilea), losif Conta a 
imprimat discursului muzical 
dinamism, accente pline de ten
siune, o vastă gamă de nuanțe.

Interpretările lui Ghilels sînt 
la ora actuală în afara coordona
telor obișnuite și cu greu pot fi 
găsite cuvintele capabile să di
mensioneze profunzimea ideilor 
și stilul acestui pianist.

Prin incandescenta sa artă, 
Emil Ghilels a dăruit ultimelor 
Festivaluri ale anului străluciri 
deosebite, care au încoronat e- 
forturile pe care Orchestra Sim
fonică a Radioteleviziunii și di
rijorul losif Conta le-au dăruit în 
acest an operei beethoveniene.

IOSIF SAVA

mai bucurat de nici o execuție 
publică. Audiția din acest an 
de la Conservator a fost pregă
tită de o formație, sub aspect 
numeric, impresionantă : Corul 
Studioului dirijat de Gh. Po
pescu, asamblat Corului anului 
V și orchestrei Facultății de 
Compoziție, și muzicologie (în
tărită cu studenți ai Facultății 
de Instrumente și canto) pre
cum și un quartet vocal. Tre
buie să precizăm insă că o par
te însemnată a succesului re
purtat de concert (ale cărui re
verberații în rîndul publicului 
au impus reluarea spectacolului) 
revine conducătorului Constan
tin Romașcanu, profesor care, 
după ce a înlocuit catedra cu 
podiumul dirijoral a știut cum 
să-și impulsioneze; discipolii, 
să-t facă să retrăiască. într-un 
flux electrizant, emoțiile artei.

ORCHESTRA 
DE CAMERĂ 

, A MEDICILOR
De două sau de trei ori pe an 

eițiva dintre vrednicii urmași

ai lui Esculap schimbă bistu
riul cu arcușul și, de ce să n-o 
spunem ? rezultatele .sînt pe 
drept cuvînt revelatorii. In ul
timii ani, fiece congres de me
dicină găzduit de țara noastră 
a fost onorat de prezența or
chestrei de cameră a medicilor. 
In afara acestor apariții, oare
cum ocazionale, formația oferă 
concerte pe scena Ateneului 
Român care, prin ineditul in
terpretărilor (date fiind sensi
bilitatea, căldura profund uma
nă pe care o degajă fiecare 
transpunere orchestrală) și-au 
cîștigat un public constant de 
admiratori. Faptul că în reper
toriu se înscriu, cu fiecare con
cert, lucrări din ce în ce mai di
ficile denotă stabilitatea și omo
genizarea formației instrumen
tale. Interpretînd Simfonia a 
IlI-a de Schubert, buna dozare 
a diverselor compartimente or
chestrale a reușit să contureze 
fidel ecourile fluctuațiilor ro
mantice.

Simfonia concertantă pentru 
oboi, fagot, vioară și violoncel 
i-a avut ca soliști pe Ion Danie, 
M. Tănăsilă. Ștefan Țițeica și 
Șerban Nechifor. Am remarcat 
tonul cald, sunetul plin, bogat 
in armonice al oboistului, pre
cum și tehnica egală a fagotis- 
tului. Și să nu uităm numele 
dirijorului, conf. dr. Ermil Ni- 
chifor.

GH, P. ANGELESCU

(Urmare din pag. 1)

dar nimeni nu a pătruns in 
tainele ei pentru că nimeni, 
in afară de el, nu a cu- 
noscut-o și nu o va cunoaște 
niciodată in toate dimensiu
nile ei.

Cit a trăit, viața nu l-a 
răsfățat. Este drept că nu a 
trecut prin avatarurile lui 
Mozart, dar nici nu se poa
te spune că a fost cruțat. 
Cum se inșeală lumea, cum 
pot să se înșele contempora
nii asupra valorii unor crea
ții de artă ! Avind predece
sori pe Bach, pe Haendcl, 
pe Haydn, pe Mozart, s-ar 
putea crede că sensibilitatea 
artistică de la sfirșitul vea
cului al optsprezecilea și 
mai ales de Ia începutul ce
lui de-al nouăsprezecilea era 
pregătită pentru a recepțio
na revoluția adusă de muzi
ca beethoveniană. Compoziția 
era nouă, acordurile nemai- 
intilnite, sonoritățile nemai
auzite, gindirea artistică a 
muzicianului părăsea căile 
cunoscute ale trecutului pă- 
trunzînd furtunos în necu
noscutul viitorului. Totul 
era prea nou, prea măreț 
pentru a se lăsa cuprins de 
la început.

însemna aceasta că opera 
lui Beethoven ar fi trebuit 
respinsă ? Ar fi fost normal 
ca incapacitatea contempo
ranilor de a o ințelege să tie 
luată drept măsură a valorii 
acestei muzici ? Timpul este 
acela care a rezolvat contra
dicția. Curgerea Iui a ridicat 
opera lui Beethoven pe cul
mea înțelegerii universale și 
acesta este supremul țel al 
fiecărui artist.

Cu ani în urmă, cind se 
credea că se apropie vremea 
comunicării cu presupuse și 
totuși posibile civilizații ex
traterestre, savanții se între
bau ce semnal să fie trimis 
in Cosmos pentru a fi înțe
les de cei ce l-ar recepționa. 
Reascultîndu-1 pe Beethoven 
in acest an al împlinirii a 
două veacuri de la nașterea 
Iui, aș propune să fie lan
sate în eter, ca semn al ci
vilizației noastre, acordurile 
Simfoniei a noua, cîntecul 
bucuriei de a trăi.

GEORGE MACOVESCU

vintele lui Bonnard — „produce 
o lume închisă, tabloul. care 
seamănă puțin cu o carte. și 
care iși transportă interesul,

Un desen expus de DAN 

HATMANU la Expoziția de 

desen de la Iași.

pretutindeni unde este plasat. 
Acest artist își petrece mult 
timp nefăcind altceva decit să 
privească în jurul lui și în el. 
E o pasăre rară".

Aceasta e de fapt platforma 
comună pe care artiștii ieșeni iși 
exersează talentele, cadrul sta
bil în care și aici, ca pretutin
deni, se produc căutările artis
tice diverse. In orice caz nu 
vrem deloc să se înțeleagă ab
senta acestor căutări cît numai 
faptul că platforma de care vor
bim nu afectează, ci dimpotri
vă. păstrează, întreține grila 
unei viziuni tradiționale.

Există o remarcabilă vocație 
a descoperirii noutății. Dinco
lo de aceasta îqsă, nu e mai pu
țin adevărat că se fac uneori 
simțite semnele unei „cumin- 
țenii" exagerate, rutiniere, care 
desigur trebuie să dea de gîndit 
in aceeași măsură ca și. în 
alte părți, obositoarea goană 
după „ultimul tren" al ultimu
lui „ism“.

•
 în ultimele luni, la Iași au 

fost realizate trei lu
crări de artă monumen
tală. La cinematograful „Co- 
pou" un amplu mozaic din 

piatră, de o compoziție so
bră, bine echilibrată este sem-

17,45; 20), Cotroceni (orele 15 30; 
17,45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 19).

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Bucegi (orele 10; 12,15; 
16; 18.15; 20,30), Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Unirea (orele 15 30; 18;
20.15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Drumul Să
rii (orele 17,45; 20).

VINĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE ; rulează la Drumul Sării (ora
15.30) .

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flacăra (orele 15,30; 18; 
20 15).

FANTASME : rulează la Viito
rul (orele 16; 18,15).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,15).

AMINTIRI BUCUREȘTENE :

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

PARIA : rulează la Vitan (ore
le 15,30; 18; 20,15) Crîngași (orele 
16; 18: 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,15).

SENTINȚA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

GREȘEALA REGELUI : rulea
ză la Pacea (orele 16; 18; 20).

RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—19,30 în continuare; la ora 20 
retrospectiva filmului documen
tar).

ADIO PRIETENI : rulează la 
Lumina (orele 9; 14; 16; 1815;
20,30).

DACII : rulează la Lumina 
(ora 11).

O POVESTE VECHE, VECHE : 
rulează la Doina (orele 9—16 în 
continuare).

POVESTEA PITICULUI BIM
BO : rulează la Central (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBA : ru
lează la Doina (orele 18; 20,30).

CINEMATOGRAFUL DE ALTĂ
DATĂ : rulează Ia Cinemateca
Union (orele 10; 12; 14; 16), RE
TROSPECTIVA SI CONCURSUL 
FILMULUI DOCUMENTAR RO-

MÂNESC (ora 18); ANTOLOGIE 
DE FILME VECHI FRANCEZE 
(ora 21). I

Opera Română : LAKMfi — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30; Teatrul Național .,1. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): ENIG
MA OTILIEI — ora 15; FANNY
— ora 20; (Sala Studio): TRA
VESTI — ora 15; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): PURICELE IN URECHE
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
CHER ANTOINE — ora 20; Tea
trul ,,C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru); NĂZDRĂVANUL OCCIDEN
TULUI — ora 10; BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 19,30; 
(Sala Studio): NĂZDRĂVANUL 
OCCIDENTULUI - ora 20; Tea
trul Giulești : TANGO LA NISA
— ora 19.30; Teatrul Evreiesc de 
stat: un Înțelept popular
— CILIBI MOISE - SEARA LI
TERARĂ — conf. Iulian Schwartz
— ora 18; Teatrul ,,Ion Creangă": 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR
— ora 16; Teatrul „Țăndărică"

(Calea Victoriei): O POVESTE CU 
CÎNTEC — ora 10; (Str. Acade
miei) CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 10; Teatrul ,,C. Tănase" (Ca
lea Victoriei). SONATUL LUNII 
— ora 19,30; Circul ,,Globus” : 
SPECTACOL PENTRU COPII ȘI 
ELEVI — orale 10 și 19.30.

• 18,00 Deschiderea emisiunii. Ti
neri soliști de muzică populară. 
Cîntă: Elena Marin. Mariana Bălă- 
nescu, Ileana Domuță, Vasilica 
Pop, Octavia Igna, Gheorghe Mu- 
reșan, Cheorghe Roșoga • 18.30 
Brățara de aur. In întîmpinarea 
semicentenarului P.C.R. Emisiu- 
ne-concurs realizată în colabora
re cu C.C. al U.T.C • 19,15 Pu
blicitate • 19.20 1001 de seri. Emi
siune pentru cei mici • 19.30 Te
lejurnalul de seară • 20,C0 Re
flector a 20,15 Seară de teatru. 
Premieră TV. „Doi pe un balan
soar" de William Gibson. Cu : 
Leopoldina Bălănuță și Victor 
Rebengiuc. Regia • Radu Penciu- 
lescu. Scenografia : Teodora Di- 
nulescu e 22,00 Sibiul sentimen
tal. Reportaj de Maria Prediiț și 
Constantin Berteanu a 22.25 Di
vertisment muzical-coregrafic cu 
Narghita • 22 35 Telejurnalul de 
noapte.

nat de Nieolae Matyus : un alt 
mozaic (la .școala „Vasile Alec- 
sandri") datorat Sultanei Maireo 
(artista nu este ieșeană) consti
tuie o dovadă de rafinament 
prin deconcertanta lui simplita
te. Consiliul județean a fost de
corat cu un mozaic al lui Nico- 
lae Constantin.

Destul de „încropită" a fost 
expoziția ce a avut loc cu oca
zia celui de-al II-lea festival de 
poezie M. Eminescu (Galeriile 
de artă). Caracterul ocazional 
al acestei acțiuni a fost subli
niat, în majoritatea cazurilor, 
de obișnuitele acte de prezență, 
excepție făcînd Eugen Bou.șcă 
cu ilustrațiile sale. Un exce
lent portret al lui M. Sado- 
veanu — printre cele mai bune 
cite i s-au făcut — aduce Ifti- 
mie Bârleanu; Dan Covătaru 
expune un foarte frumos por
tret feminin. Mai expun : 
Gheorghe Maftei. Maria Lazăr, 
apoi Petru Hîrtopeanu. Dan 
Hatmanu, Adrian Podoleanu, 
Ștefan Hotnog, Mircea Ispir, 
Nieolae Constantin, Vasile Flo- 
rea, Vasile Istrate, Alexandrina 
Dimitriu etc.

«
A opta expoziție personală 
a lui Constantin Ra- 
dinschi (sala Victoria) — 
remarcabilă prin nivelul ei 
vine să contrazică nu nu
mai imaginea acreditată a- 

supra „școlii de acuarelă ieșe
ne", ci în parte și evoluția ante
rioară a artistului. Subtila trans
parență a acuarelei devine, în 
acest caz, consistență. Cu
loarea participă la „alchi-
miile materiei", are vigoa
re, desfășurare energetică. O 
realitate naturală, robustă, mo
numentală, uneori sumbră — 
peisagistica lui loan Andrees- 
cu ar putea fi unul dintre ter
menii de referință — este su
portul (sau pretextul. mai 
exact) figurativ al peisajelor 
sale.

•
 Expoziția ..Oameni de artă 

ieșeni" (Galeriile de artă) 
reunește desene ale Iui Dan 
Hatmanu și ale lui Nieolae Con
stantin. „Preliminarii" pentru 
compoziții — pe care deseori le 

depășesc — portretele lui Dan 
Hatmanu trebuie considerate 
sub semnul atitudinii ironice. Că 
Dan Hatmanu are ..daruri de 
observator" e un loc comun : 
ceea ce interesează este mate
rialul disparat pe care il aliază : 
fără a conduce la vreun efect 
insolit, desenatorul recurge dis
cret la fizionomie, hiperbolizea- 
ză. Uneori — de ce n-am bănui? 
— e la mijloc și o formulă ele
gantă de ..răfuială". niciodată 
însă artistul nu e indiferent fată 
de modelul său. Condiția prea
labilă e cunoașterea profundă 
a modelului, nu numai conspec
tul său exterior. Această ..pole
mică" a lui Dan Hatmanu e un 
joc plastic savuros inteli
gent : ca orice joc are^ si reguli. 
Principal e să cunoști, tot în 
prealabil, modelele acestei gale
rii. altfel desenele sînt agreabi
le caricaturi posibile. Mult mai 
puține lucruri se pot snune des
pre desenele lui Nieolae Con
stantin (se poate remarca, in 
orice caz, curajul confruntării in
tr-o asemenea companie) ele 
fiind la nivelul conspectului ex
terior.

MIHAI DKIȘCU
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însemnări de la consfătuirea pe țară 

• a tinerilor conducători auto

PREOCUPAȚI CA
LUCRURILE SĂ MEARGĂ

„CA PE ROATE"• ••
Finala concursului profesional 

„Stăpîni pe volan11 a adunat în 
Capitală pe cei mai buni 120 de 
tineri șoferi din țară. Cu acest 
prilej, comisia permanentă de 
pe lingă C.C. al U.T.C. a orga
nizat o Consfătuire națională a 
tinerilor conducători auto avînd 
drept scop dezbaterea deschisă a 
problemelor specifice tinerilor 
șoferi, a activității organizațiilor 
U.T.C. din acest sector. Eviden- 
țiindu-se cu această ocazie re
zultatele pozitive obținute de o 
serie de organizații U.T.C., fă- 
cîndu-se valoroase propuneri in 
legătură cu organizarea ediției 
următoare a concursului „Stă
pîni pe volan11, consfătuirea a 
prilejuit un fructuos schimb de 
experiență între tinerii condu
cători auto. Ea a fost deosebit 
de utilă pentru că, beneficiind 
de participarea unor reprezen
tanți ai forurilor de care depin
de rezolvarea principalelor pro
bleme specifice muncii de șofer, 
tinerii au putut afla pe loc, pen
tru multe din ele soluționarea. 
Iată de pildă, citeva fra'gmente 
din dialogul avut de tinerii șo
feri cu tovarășul inginer Victor 
Mateevici, director general al 
Centralei de Transporturi auto 
din Ministerul Transporturilor.

— Muiți dintre noi f^cem 
curse interurbane și întîmpinăm 
mari greutăți pentru că. nu avem 
asigurate în toate orașele con
diții de cazare și hrană. La sta
ția Filaret <in București, de e- 
xemplu, vin în fiecare zi peste 
50 de șoferi care dorm în aceeași 
încăpere fără cele mai elemen
tare eondiții. de. igienă. Or, se 
știa că, la plecarea în cursă, 
pWițru a fi apt să asiguri secu
ritatea circulației trebuie să fi 
odihnit. Am ridicat această pro
blemă’pentru ca sînt și alte ora
șe în care șoferii nu au condi
țiile strict necesare pentru odih
nă, cînd se află în trecere. 
(Gheorghe Țarălungă de la 
I.R.T-.A. Bacău).

Iată și răspunsul’ tovarășului 
director general, ing. Victor 
Mateevici :

— Intr-adevăr, rețeaua dor
mitoarelor existente nu reușește 
deocamdată să asigure în toate 
orașele odihna șoferilor aflați în 
trecere. Există însă un program 
bine stabilit potrivit căruia nu 
peste mult timp în toate unită
țile de tranzit se vor asigura 
condiții de cazare și hrană pen
tru șoferi. Și pentru că ați vor
bit de Filaret, trebuie să vă 
spun că la 30 iunie 1971 va ti dat 
în folosință, în cadrul comple
xului din Militari al Ministeru
lui Transporturilor și un dormi
tor de 200 de paturi. Șoferii a- 
flați în tranzit vor avea aici la 
dispoziție papuci, halat, duș 
cald, săpun, prosop etc., iar a- 
matorii de un ceai sau mincare 
caldă vor găsi aici un oficiu spe
cial amenajat pentru ei.

— Este inechitabil ca celor 
mai tineri șoferi să li se repar
tizeze mereu cele mai uzate ma
șini, iar cele mai noi să fie date 
de regulă celor cu o oarecare 
vechime, observă Iosif Kivu de 
la Autobaza 4 Tîrgoviște.

— Să se facă o mai judicioasă 
planificare a pieselor de schimb 
adaugă Ilie Stoicovici, de la Au
tobaza nr. 5 Filaret pentru a nu 
ne pomeni Ia sfîrșitul anului că 
nu dispunem de piesele nece
sare. Ar trebui, de asemenea, ca 
șoferii să se poate alimenta cu 
piesele de schimb de care au 
nevoie pe tot parcursul zilei, nu 
numai înainte de masă. După 
masă nu mai primești nici o bu- 
jie pentru că eliberarea lor tre
buie aprobată de inginerul șef 
sau de altcineva care pleacă la 
ora 16 și ești silit să aștepți cu 
motorul rece pînă a doua zi.

— Cei care comit abateri, de
pășind consumul de combusti
bil normat sînt sancționați prin 
diminuarea salariilor. Tn schimb, 
pentru cei care realizează eco
nomii nu există in transporturile 
auto o stimulare materială, ara
tă Ion Precup, din Buzău, deter- 
minindu-1 pe tov. director gene-

ral Victor Mateevici să intervi
nă cu o precizare.

— Vă informez că s-au elabo
rat instrucțiuni care prevăd sti
mularea materială a celor care 
fac economii. Au început să se 
aplice încă din august, dar se 
vede că încă nu peste tot. Vă 
asigurăm că vom verifica dacă 
ele se aplică întocmai în toate 
unitățile. Șoferii vor fi răsplătiți 
cu 40 la sută din valoarea eco
nomiilor la anvelope și cu 50 la 
sută din valoarea economiilor la 
combustibil. Toate problemele 
ridicate aici le voi pune în dis
cuție la prima ședință a Birou
lui Executiv al consiliului de 
administrație al Centralei de 
transporturi auto, spre a găsi 
pentru fiecare în parte rezolva
rea cuvenită.

Rezumind, trebuie să amintim 
că tinerii au adus îndreptățite 
observații și recomandări in le
gătură cu plantarea indicatoare
lor de circulație semnalind lip
sa lor din unele locuri cu trafic 
intens, dovedind nu numai oi 
bună cunoaștere a regulilor de 
circulație și a legilor în vigoa
re, ci și un deosebit interes pen
tru mobilizarea tuturor factori
lor care contribuie Ia reducerea 
numărului de accidente, la creș
terea securității circulației pe 
drumurile publice. De aceea, 
propunerea lui Iosif Kivu de la 
Autobaza 9 Tirgoviște de a fi 
primiți în rîndul șoferilor care 
ajută miliția în asigurarea . unei 
bune desfășurări a circulației 
rutiere a fost binevenită, ea ex- 
primind dorința unanimă.

Așa că „veți fi încadrați în 
corpul șoferilor voluntari care 
ne ajută organele de miliție11, 
acceptă propunerea tovarășul 
general maior Haralambie Vlăs- 
ceanu, adjunct al Inspectoratului 
General al Miliției, adăugind că 
„vom trimite o notă explicativă 
la serviciile de circulație din 
toate județele pentru a rezolva 
cu maximă operativitate toate 
problemele ridicate aici11.

Iată cum pot fi materializate 
propunerile făcute de tineri în
tr-o consfătuire. Iată citeva e- 
xemple edificatoare pentru ilus
trarea eficienței acestei acțiuni 
inițiate de Comisia permanentă 
de pe lingă C.C. al U.T.C. Și 
cind vorbim de utilitatea Cons
fătuirii naționale a tinerilor con
ducători auto nu putem să nu 
menționăm propunerile valoroa
se privind perfecționarea acti
vității organizațiilor U.T.C. prin 
inițierea unor acțiuni specifice 
muncii la volan. „Trebuie să ți
nem seama că majoritatea tine
rilor sînt plecați în cursă11, să 
găsim forme capabile să stimu
leze interesul nostru pentru per
fecționarea profesională. Drept 
pentru care s-a propus introdu
cerea unor foi volante care să 
însoțească pe tineri în cursă, să 
fie generalizată înființarea clu
burilor circulației și. o acțiune 
foarte bună : drumurile care duc 
la circiumă la fiecare capăt de 
cursă să fie eclipsate de drumu
rile care duc spre locurile de 
distracție. Să fie deci ocupate o- 
rele goale dintre două cprse cu 
activități de club, cu activități 
cultural-distractive infinit mai 
reconfortante și mai utile. Iar 
concursul „Stăpîni pe volan11 
pentru că de la el am pornit, să 
cuprindă la a 3-a ediție a sa și 
mai muiți tineri, să fie mai bine 
organizat în faza de masă, pen
tru ca și mai muiți șoferi să de
vină ajutoare prețioase ale mi
liției. Dacă față de anul trecut, 
numărul participanților la con
curs în faza de masă a rrPSCUt 
de la 25 000 la 40 000, ediția a 
3-a va antrena un număr și mai 
mare de tineri conducători auto, 
amplifieîndu-se considerabil ca
racterul de masă al acestei for
me de autoperfecționare profe
sională. ..In organizarea ediției 
următoare, vom ține cont de su
gestiile date de dumneavoastră 
aici11, i-a asigurat tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C.

I
I

I. MOKARU

în județul Galați :

LUMINĂ ELECTRICĂ
PENTRU TOATE 

AȘEZĂRILE SĂTEȘTI
La acest sfîrșit de an și de cincinal, un nou succes încu

nunează eforturile pline de abnegație ale oamenilor muncii 
din județul Galați ; luni a fost deschisă calea curentului e- 
lectric și către Fundeanu, ultima din cele 172 de așezări 
sătești din perimetrul județului. La inaugurare a fost de față 
tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, impreună cu edilii județului, care au 
felicitat pe constructorii și instalatorii întreprinderii de re
țele electrice din Galați, pentru încheierea acestei lucrări 
cu un an mai devreme față de prevederile planului de stat.

în prezent, rețeaua de joasă tensiune de la care se ali
mentează cu energie electrică satele județului însumează 
ci ca 1 170 km., legînd toate aceste localități intr-un sistem 
centralizat.

înainte de plecarea In cursă...

Foto: O. PLEC AN
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PROPUNERI
de candidați pentru alegerea in organele centrale

ale Uniunii Tineretului Comunist adoptate
Ain conferințele organizațiilor județene ale U.T.C.

ARAD
IRINA AȘTEFANEI — activistă a C.C. al U.T.C. ; VASILE 

BUHA — instalator, secretar al comitetului U.T.C., întreprin
derea județeană de construcții ; CORNELIA BUN — elevă, se
cretara comitetului U.T.C. de la liceul Inău ; ECATERINA 
HELL — legumicultoare, C.A.P. Sintana ; TEODOR OROS
— prim secretar al Comitetului județean Arad al U.T.C. ; MIR
CEA PAVEL — activist, secretarul comitetului U.T.C. de la 
Uzinele de vagoane Arad ; ADALBERT TOTH — secretar al 
Comitetului județean Arad al U.T.C. ; DENISA PADUREAN
— economistă, membră a comitetului U.T.C. de Ia U.T.A.

ARGEȘ
MILTIADE BOBORODEA — inginer, secretarul comitetului 

U.T.C. de la Combinatul Petrochimic Pitești ; AURELIA BUR- 
DUȘA — cooperatoare, membră a comitetului comunal Bîrla 
al U.T.C. ; CORNELIA DOGARU — elevă, secretara comite
tului U.T.C., Liceul „Al. Odobescu“ Pitești ; ZOICA FĂRCA- 
ȘANU — țesătoare, Fabrica „Argeșana" Pitești ; VLADIMIR 
GALIN — șef de sector la C.C. al U.T.C. ; MARIUS ILIESCU 
— secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C. ; TEODOR 
MANDEA — mecanizator, membru al comitetului U.T.C. de la 
IMA Mărăcineni ; CONSTANTIN VOINEAG — prim secretar 
al Comitetului județean Argeș al U.T.C. ; DOBRE ZAMFIR — 
strungar, secretarul comitetului U.T.C. de la Uzinele de auto
turisme Pitești.

BRAȘOV
DUMITRU CALANCEA — prim secretar al Comitetului mu

nicipal Brașov al U.T.C.; ANGELA DRAGOMIR — activistă a 
Comitetului județean Brașov al U.T.C. ; FAZEKAS IUDITA — 
studentă, vicepreședintă a consiliului A.S. pe facultate, Insti
tutul politehnic Brașov ; MARIA G1URGEA — repansatoare, 
membră a comitetului U.T.C. de la Fabrica de stofe Brașov ; 
SORIN IONESCU — secretar al Consiliului U.A.S.R. ; EUGEN 
LOVIN — inginer, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C. 
de la Uzinele „Steagul Roșu1* Brașov ; GHEORGHE MILITARU 
— zugrav-vopsitor, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C. 
de la șantierul 501 Brașov ; _____ _ 2LZI112__ ____
membră a comitetului U.T.C. de la Școala profesională a 
M.I.U. ; CORNEL ȘANDRU — prim secretar al Comitetului 
județean Brașov al U.T.C. ; IOAN TOANCHINA — prim se
cretar al Comitetului orășenesc Făgăraș al U.T.C.

ERIKA STENZEL

BUZĂU

elevă,

de 
al

la

IOANA BRATU — croitoreasă, membră a comitetului U.T.C. 
! la Fabrica de confecții R. Sărat ; AUREL DAN — secretar 

Comitetului județean Buzău al U.T.C. ; ELISABETA IONITA 
lăcătuș-sudor, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C. de 
Grupul de șantiere 104 Buzău ; CONSTANTIN NICOLAE 
rectificator Uzina de sirmă și produse din sirmă Buzău ;

(Urmare din pag. I)

secției de mașini electrome-rea 
canice de calcul de la Tg. Mu
reș. Pentru asigurarea produc
ției fabricii de calculatoare e- 
lectronice în cursul primilor ani 
ai cincinalului va fi dezvoltată 
fabricația de componente pro
fesionale iar la Timișoara va 
lua ființă o secție a fabricii de 
calculatoare electronice pentru 
realizarea de memorii cu ferite

— Din cite ne-ați lăsat 
să înțelegem, industria 
românească produce și 
va produce în anii urmă
tori calculatoare din ge
nerația a treia. Știm însă 
că pe plan mondial 
deja 
clasă de mașini electro
nice — calculatoarele din 
generația a patra. Nu în
seamnă cumva o plasare 
din capul locului in zona 
performanțelor supuse 
perisabilității într-o anu
me perioadă de timp ?

— Problema pe care o ridi
cați nu este deloc de natură 
să fie trecută cu vederea în 
punctul de plecare al fabricării 
oricărui produs. Se știe cită im
portanță prezintă pentru com
petitivitate, pentru uzura mora
lă a unei mașini momentul lan
sării ei pe piață, raportul în 
care se află cu cele mai bune 
realizări existente pe plan mon
dial. Cu afît mai acută este si
tuația într-un domeniu purtător 
al progresului tehnic de primă 
importanță cum este calcula
torul. Să nu uităm însă că ne 
aflăm într-un punct de început 
al fabricației acestor pretenți
oase mașini de calcul. Conside
răm că modul de abordare al 
producției corespunde în mod 
realist posibilităților, necesită
ților acestei etape de dezvol
tare. Ceea ce nu ne scutește 
cîtuși de puțin de obligația di
versificării acestei producții — 
lucru perfect posibil, pornind

este 
semnalată o nouă

de la tipurile adoptate — Core
larea pe multiple planuri a cer
cetării în domeniile concurente 
în producția de calculatoare.

— Ce asociație de idei 
faceți Dv„ tovarășe mi
nistru, între realizarea 
programului de dotare 
cu calculatoare electro
nice și tineri, adică cei 
chemați să le construias
că, să le întrețină, să le 
folosească ?

— în primul rînd lor, acestor 
tineri, înfăptuirea 
lui de dotare cu 
electronice at economiei națio
nale le deschide perspective 
de nebănuit. Prin introduce
rea în fabricație, apar în ex
ploatare noi locuri de muncă și, 
mai ales, noi profesii, care vor 
solicita mii sau chiar zeci de mii 
de tineri să se afirme și să se 
desăvîrșească profesional. în
ființarea de centre de calcul te
ritoriale șj uzinale va deter
mina ridicarea nivelului tehnic 
al producției, va îmbunătăți or
ganizarea întreprinderilor. Cal
culatoarele electronice se vor 
introduce în principalul scop 
de a realiza sisteme integrate 
de informatică și conducere, 
care să fie utilizate pentru o 
conducere operativă și modernă 
a întreprinderilor și a unor 
ramuri economice. Introduce
rea calculatoarelor va avea im
plicații asupra modului de gîn- 
dire al oamenilor, asupra edu
cației lor, a conceptului' de pre
gătire. Se poate vorbi nu numai 
de apariția unor noi profesi
uni, dar și despre o răspîndire 
largă a cunoștințelor necesare 
pentru utilizarea calculatoarelor 
într-o masă mare de oameni ce 
vor avea contact cu tehnica de 
calcul. Va fi nevoie de 
liști în adevăratul sens 
vîntului. De un mare 
de specialiști.

în prezent, și tendința 
mai accentuată în viitor, majo
ritatea acestor specialiști sînt

programu- 
calculatoare

specia- 
al cu- 
număr

va tifi

TUDOREL MIU — cooperator, membru al 
de Ia C.A.P. Vilcele ; IULIAN SPATARU — 
mitetului U.T.C. de la Școala generală nr. 
ZAHARIA — prim secretar al Comitetului 
U.T.C.

CARAȘ — SEVERIN

comitetului U.T.C. 
elev, secretarul co- 
2 Buzău ; VASILE 
județean Buzău al

jude- 
prim 
ANA 

de la 
comi-

NICOLAE LIPSCHNER — prim secretar al Comitetului 
țean Caraș - Severin al U. T. C. ; VALENTIN MAN — 
secretar al Comitetului municipal Reșița al U.T.C. ; 
NOVAC — muncitoare, membră a comitetului U.T.C. 
UEIL Bocșa ; NICOLAE OPREA — muncitor, secretarul
tetului U.T.C. de la Uzina „Oțelul Roșu11 ; VALENTIN TUDOR 
POP — elev, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C. de Ia 
Grupul școlar U.C.M. Reșița : ION POPESCU 
C.C. al U.T.C. ; DUMITRU SFETCU 
orășenesc Caransebeș al U.T.C. ; MARIA STRETCU 
nician, membră a comitetului U.T.C. de la U.C.M.

secretar al 
secretarul Comitetului 

teh- 
Reșița.

CLUJ
consiliului 
al C.C. al

MARICICA BERINDEANU — studentă, membră a 
UAS pe Universitate ; ROMULUS BENA — activist 
U.T.C. ; COSTICĂ CHIRILA — prim secretar al Comitetului 
județean Cluj al U.T.C. ; VIORICA CRIȘAN — merceolog, se
cretar al comitetului U.T.C. de la I.C.S. Alimentara-Turda : 
ION HARA — șeful sectorului U.T.C. la Consiliului politic al 
trupelor M.A.I. ; KIRALY ELISABETA — cooperatoare, se
cretara comitetului U.T.C. de la C.A.P. Călărași ; KOLCER 
ELENA — croitoreasă, membră a comitetului U.T.C., Fabrica 
de confecții „Flacăra11 Cluj : KOLOZSVARI MARIA — elevă, 
membră a comitetului U.T.C. de Ia Liceul „Andrei Mureșan" 
Dej : ARGHIR MOCEANU — prim secretar al Comitetului 
municipal Cluj al U.T.C. : NICOLETA MARAZAN — cerce
tătoare la I.F.A. Cluj, membră a Biroului Comitetului județean 
Cluj al U.T.C. ; IOAN POP — asistent la Universitatea Cluj : 
AUREL STOICA — secretar al Comitetului județean Cluj al 
U.T.C. ; SZELLES ANA — actriță la Teatrul maghiar din Cluj.

CONSTANȚA
AURICA CUMPARATU — țesătoare, membră a comitetului 

U.T.C. de la Fabrica integrată de lină, Constanța : SELADIN 
ECREM — cooperator, C. A. P. Topraisar ; NINETA GUSTEA 
— elevă, Liceul nr. 2 Constanța ; CONSTANTIN JURCA — 
prim secretar al Comitetului județean Constanta al U.T.C. ; 
GEORGE PETRE — șeful secției U.T.C. la Consiliul politic su
perior al M.F.A. ; ION POPESCU — activist al C.C. al U.T.C. *. 
CONSTANTIN ȘERBAN — activist, secretar al comitetului 
U.T.C. de la D.N.M. Constanța.

DOLJ

ȘTEFAN BUICULESCU — maistru, 
U.T.C. de la Elcctrocentrala Craiova : 
prim secretar al Comitetului județean

cadre tinere. Cu sensibilitatea 
sa la nou, prin puterea sa de. 
muncă tineretul este chemat să 
joace un rol hotărîtor în intro
ducerea largă a tehnicii de cal
cul în țara noastră.

— Este firesc ca pregă
tirea cadrelor necesare 
înfăptuirii acestui pro
gram de meserii și nivel 
de calificare, avînd în 
vedere atît nevoile de
terminate de produce
rea calculatoarelor elec
tronice cit și de utiliza
rea lor, să constituie o 
preocupare de mare în-

secretarul comitetului 
ADRIAN CIOBOIU — 
Dolj al U.T.C. ; ELEO-

• • • 9
spunem acest lucru avemCînd

în vedere în egală măsură ca
drele pentru concepție și fa
bricație de calculatoare, cadrele 
pentru reparații și întreținere 
de calculatoare, cadrele 
exploatarea și utilizarea 
latoarelor, deopotrivă 
studii superioare sau 
medii.

Nu este cred lipsit de 
să arăt că cea mai mare parte 
dintre lucrători sînt cadre ti
nere, circa 70 la sută avînd o 
vechime în cîmpul muncii 
sub 5 ani. Printre aceștia, găsim 
în principal ingineri de electro-

pe
cu

pentru 
calcu- 
cei cu 
studii

interes

n

0 NOUA METODA 
DE ARMARE

METALICA
Specialiștii din cadrul Cen- I 

tralei cărbunelui Petroșani au i 
experimentat cu rezultate I 
bune un procedeu eficient de I 
susținere metalică a Intersec- I 
țiilor dintre abatajele și pre- . 
abatajele de atac. Noua meto- I 
dă, care creează posibilități | 
pentru economisirea unor în- I 
semnate cantități de material 
lemnos, a fost propusă pentru 
generalizare In minele din I 
Valea Jiului. De pe acum a 
luat extindere utilizarea grin- i 
zilor metalice articulate, per- ] 
pendiculare pe frontul de iu- d 
cru, creindu-se condiții favo
rabile pentru mecanizarea o- 
perațlilor de tăiere. încărcare 
și transport în abataj.

Comparativ cu realizările 
din primul an al actualului 
cincinal, cantitatea de cărbu
ne extrasă din abatajele cu 
susținere metalică, ale unită- , 
ților aparținlnd Centralei căr-d 
bunelul Petroșani, s-a dublat. 
Ca urmare, a crescut produc
tivitatea abatajelor frontale 
cu 1,5 tone de cărbune Pe postj 
șl s-a micșorat consumul de 
material lemnos cu S mc. la# 
flecare 1 MO tone de cărbune j 
extras.

(Agerpres)

„23 August1* Băilești ; 
secretarul comitetului U.T.C.

NORA COCONOIU — Inginer, C.A.P, 
ȘTEFAN ETEGAN — activist, 
de la Uzinele „Electroputere11 Craiova ; ELENA MARINAȘ 
— elevă, secretara comitetului U.T.C. de la Grupul școlar co
mercial Craiova ; ȘTEFAN NEDELEA — cooperator, secretarul 
organizației de bază U.T.C. de Ia C.A.P. Măceșu de Jos ; 
ELENA RADULESCU — vînzătoare, secretara organizației de 
bază U.T.C. de la I.C.S. textile — încălțăminte — Craiova ; 
NICULAE STOIAN — poet, redactor șef al revistei „Viața 
Studențească11 ; PAUL STREINU — activist ai Comitetului ju
dețean Dolj al U.T.C. ; ATENA ZAMFIR — studentă, Faculta
tea de medicină, Universitatea Craiova.

GALAȚI
IOAN DAVID — electrician auto, secretarul organizației de 

bază U.T.C. de la U.R.A. - Tecuci ; VERONICA ENACHE - 
cooperatoare, secretara comitetului U.T.C. de la C.A.P. Ivești ; 
NICOLAE PĂUN — activiș>, secretarul comitetului LT.T.C. de 
la C. S. Galați ; VIOREL RADUCANU — elev, Grupul școlar 
C. S. Galați ; RUXANDA SIMIONICA — secretară a Comite
tului județean Galați al U.T.C. ; MARIN STOIAN — prim se
cretar al Comitetului județean Galați al U.T.C. ; MIHAI 
STOICA — vicepreședinte ai Consiliului U.A.S.R. ; MARIAN 
ȘTEFAN — sudor. Șantierul Naval Galati ; CAROLICA VA
SILE — activist al C.C. al U.T.C.; RODICA VIȘOIU — stu
dentă, vicepreședinta Consiliului U.A.S. de la Institutul poli- 

. tehnic Galați.

GOR J

GHEORGHE BERCA — prim secretar al Comitetului jude
țean Gorj al U.T.C. ; GHEORGHE CIOANA — prim secretar 
al Comitetului municipal Tg. Jiu al U.T.C. ; FULGA DUMI
TRESCU — medie pediatru, secretara organizației de bază 
U.T.C. de Ia Spitalul Sadu ; GHEORGHE MIRON — șef de 
secție la C.C. al U.T.C. ; LIANA MARTA — elevă, secretara 
comitetului U.T.C. de la liceul Motru ; EMIL RUSU — excava- 
torist, Exploatarea minieră Rovinari.

HUNEDOARA

CONSTANTIN BORĂSCU — oțelar, C. S. Hunedoara ; ION 
COMANESCU — prim secretar al Comitetului municipal Hu
nedoara al U.T.C. ; VIOREL FAUR — prim secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al U.T.C. ; FEKETE ILEANA — 
profesoară la Școala generală nr. 5 Petrila ; VALENTINA 
GROSU — economistă, secretara organizației de bază U.T.C. 
de la I.C.R.T.I. Deva; VIOREL JIANU*— secretar al Comite
tului județean Hunedoara al U.T.C. ; NICOLAE OPREA — in
giner minier — întreprinderea Minieră Barza ; VASILE RUSU 
— miner, secretar al comitetului U.T.C. de la E. M. Aninoasa ; 
CORINA SUC1U — elevă, Liceul industrial Deva ; IOSIF WAL
TER — secretar al C.C. al U.T.C.

IALOMIȚA

ELENA DINESCU — elevă, secretara comitetului U.T.C. de 
la Școala generală nr. 1 Slobozia ; DUMITRU GHEORGHE 
— electrician, secretar al comitetului U.T.C. al I.A.S. Bordu- 
șani ; GHEORGHE ICHIM — prim secretar al Comitetului ju
dețean ialomița al U.T.C. ; ION NECULA — șef de secție I* 
Comitetul județean Ialomița al U.T.C'. : DUMITRU POPA — 
lăcătuș, ^secrelaruj ^organizației de bază U.T.C. de la Depoul 

secre- 
Vodâ ; 
U.T.C.

C.F.R. Fetești ; GEORGETÂ SIMION — cooperatoare, 
tara organizației de bază U.T.C. de la C.A.P. Cuza 
VIOREL VIZ/UREANU — șef de sector la C.C. al

ADINA DINESCU — elevă, secretara comitetului U.T.C. de la 
Liceul Urzîceni :î_ LUCICA DUMITRU — cooperatoare la C.A.P. 

prim secretar al Comitetului mu- 
II.IE LEPĂDAT — activist al C.C. 
- secretar al Comitetului județean 

"2 .. '2.2 22.'.~.Z. Ia co- 
CONSTANTTN STOICA 

secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C. ; 
ȚIFREA — muncitoare la Filatura Oltenița.

Gîrbovi ; GALUS IGNAT — 
nicipal Giurgiu al U.T.C.
al U.T.C. ; ION MINEA ______ . ........... ......
Ilfov al U.T.C. ; MIRCEA S1COE — șeful secției U.T.C. 
mandameniul trupelor de grăniceri ; * ~
— prim
ELENA

CALCULATOARE
ELECTRONICE

semnătate. Cum este re
zolvată în prezent și ce 
soluționări în perspecti
vă se preconizează în a- 
ceastă direcție ?

— Nu mai trebuie insistat cit 
de importantă, cît de complexă 
și actuală este problema pregă
tirii cadrelor necesare pe de o 
parte fabricației de calculatoare 
și pe de altă parte sectorului 
de utilizare a acestora. Seriozi
tatea acestei pregătiri, solidita
tea ei este determinată de ni
velul tehnic ridicat, de ritmul 
de înnoire rapid al cunoștințe
lor care trebuie predate pre
cum și de numărul însemnat de 
cadre cu nivele diferite care se 
cer a fi pregătite într-un in
terval de timp foarte scurt.

nică aplicată, specialiști 
calculatoare electronice^ 
tomatică, mecanică fină si teh
nologia construcțiilor de mașini, 
care, după terminarea facultă
ților respective, au fost specia
lizați prin cursuri interne și 
externe, în calculatoare de tipul 
celor care se fabrică la noi în 
țară. Tehnicienii și muncitorii 
cu calificare ridicată au fost 
formați și se formează în conti
nuare la grupul școlar „Unirea'1 
și la întreprinderile departa
mentului de electrotehnică și 
electronică unde efectuează 
practica in producție.

Formarea cadrelor pentru 
utilizarea calculatoarelor elec
tronice se desfășoară în prezent 
în diverse locuri. Astfel, se

în 
au-

pregătesc analiști, programatori 
Și operatori care vor încadra 
centrele de calcul teritoriale și 
centrele de calcul de pe lingă 
marile întreprinderi. Un rol 
aparte în formarea acestor ca
dre au avut o C.E.P.E.C.A., Mi
nisterul Tnvățămîntului și Aca
demia de Studii Economice.

Avîndu-se în vedere ritmul 
deosebit de dezvoltare a teh
nicii de calcul în perioada 
1971—1975, considerăm că recru
tarea cadrelor pentru 
ție și producție I 
facă în continuare 
tineretului.

Vreau să adaug 
formarea tuturor _
de specialiști ceruți de siste
mul național de informatică și 
conducere, în prezent se ela
borează un progam detaliat de 
pregătire care ține seama de 
cerințele și posibilitățile actu
ale din țara noastră în acest do
meniu. Considerăm că la reali
zarea acestui program trebuie 
să-și aducă aportul atît Minis
terul Invățămîntului cît și fie
care întreprindere în parte prin 
școlarizarea organizată la lo
cul de muncă

— N-ar fi lipsit de in
teres credem să 
profilul 
profesii 
cute în 
precum 
care le . . ___
șirea lor.

— In cențieie de calcul și în 
întreprinderile ce vor utiliza 
calculatoare, au apărut, așa 
cum era de prevăzut, noi pro
fesiuni. Printre ele, cele de in 
giner sau tehnician specializat 
în construcția .și repararea calcu
latoarelor, programator, analist, 
operator calculator electronic 
ș.a. Apariția acestora a dete< - 
minat înființarea unor secții 
de specialitate la institutele po 
litehnice din București și Ti
mișoara, în cadrul universită
ților din București și Cluj, la 
Academia de Studii Economice

concep- 
trebuie să se 

din rîndul

că pentru 
categoriilor

schițați 
cîtorva din aceste 
mai puțin cunos- 
rîndul tinerilor 
și exigențele pe 
presupune insu-

ș.a. Este de la sine înțeles că 
un inginer cu specialitatea cal
culatoare electronice trebuie 
să posede cunoștințe solide de 
matematică, fizică, logică mate
matică, tehnica impulsurilor, 
circuite electronice de comuta
ție. Prin profilul ei complex 
aceasta este una din meseriile 
cele mai interesante existente 
în prezent. De altfel însăși teh
nica de calcul este cunoscută ca 
una din tehnicile de vîrf. Con- 
tinuînd. să amintim că un ana
list care elaborează proiectul 
unui sistem de prelucrarea 
automată a datelor pentru o în
treprindere șj se îngrijește de 
implantarea sistemului pînă la 
darea sa în funcțiune are și el 
un profil complex. El trebuie 
să cunoască în profunzime știin
ța conducerii producției, să cu
noască organizarea întreprin
derii și să posede solide cu
noștințe de programarea și uti
lizarea calculatoarelor electro
nice.

In general toate profesiunile 
legate intr-un fel sau altul de 
calculatoarele electronice sînt 
de un grad ridicat de complexi
tate, determinînd o înaltă exi
gență cerută celor 
era

ce vor lu- 
în acest domeniu.

— Ce așteptați de la ti
neri in înfăptuirea aces
tui program ?

— Mai arătam și anterior, 
după opinia mea. tinerii vor 
avea un cuvînt deosebit în rea
lizarea programului de dotare 
cu calculatoare electronice. Am 
încercat să explic și de ce ne 
rămîne să așteptăm

_«----- acestei
să se încadreze 
care-1 facem, cu 

caracteristice tinere
tului. așa cum a făcut-o în tot 
ceea ce am realizat pînă in pre
zent. Cibernetica, știința calcu
latoarelor sînt discipline ale 
societății de mîine. Ele pretind 
de la cei care Ie servesc se
riozitate, studiu, disciplină, dă
ruire, răspundere.

să răspundă 
de încredere 
în efortul pe 
atributele

ca tinerii 
investiții
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NUCLEARA
ȘI CADRELE

de Stat pentru Energia Nuclearii

TATEA
jumătate 
geologie

de admi- 
geologie-

TINERE, EȘTI PREGĂTIT 
SĂ ÎNFRUNȚI DIFICULTĂ
ȚILE ACESTEI PROFESII ?

Ce înseamnă
prezentate de tov. ing. IOAN UDREA,

secretar general al Comitetului

I Energetica nucleară este 
I un domeniu nou, parte consti- 
Itutivă a revoluției tehnico- 
I științifice contemporane. A- 
Iproape toate ramurile indus- 
I triale și științifice trebuie să-și 
I aducă contribuția la dezvolta- 
Irea acestui domeniu, în con- 
I di ții de exigență deosebită. 
I Sînt necesare materiale, meta
lic și aliaje cu totul noi, de o 
I puritate remarcabilă. Se ape
lează la tehnica nouă de mun
că, control și automatizare. 

ISînt de stăpînit procese fizice, 
[chimice, termo-hidro dinami
ce, chiar și biologice noi. Prin
cipiile de prelucrare, soluțiile 
tehnice, calitatea execuției 
presupune o înaltă tehnicitate. 
In aceste condiții își fac apa
riția specialități noi sau spe
cialități de graniță. Pentru 
cîtă lume, cu ani în urmă, era 

[clară semnificația profesiei de 
inginer fizician ? în scurt timp 
ea va deveni o noțiune uzuală.

Pornind de la extracția ma
terialului și terminînd cu pro
ducerea Kilowatului oră și cu 
cercetarea științifică, la fieca
re 1 000 kW. electrici instalați 
sînt necesari circa 10 000 oa
meni. Programul Nuclear Na
țional prevede ca, pînă în anul 
1980, 30 000 de oameni să-și
însușească temeinic un mare 
volum de cunoștințe de spe
cialitate, pentru a putea acti
va în acest domeniu de activi
tate.

Trebuie să se țină seama că 
pentru susținerea unui program 
pe energetică nucleară este 
necesară, de asemenea, o se
rioasă bază de cercetare.

Practica de pînă acum a a- 
trătat că preluarea de către in- 
kiustrie a tehnologiilor speci
fice domeniului nuclear nu se 
poate realiza în bune condiții 
[decît cu sprijinul cercetării. 
La aceasta se adaugă încă 
«ouă elemente : continua per
fecționare a soluțiilor actuale 
si dezvoltarea de noi soluții 
[tehnice. Este îndeobște cunos
cut că astăzi se instalează în 
lume centrale nuclearo-elec- 
irice cu reactori așa-numiți 
[.termici**, iar că acestea vor 
tfi urmate de centrale cu reac- 
ftori „rapizi" reproducători, 
s-ar putea ca ultimele să fie 
precedate de centrale cu doi 
[reactori, numiți „convertori a- 
vansați".

In vederea asigurării cu ca
pre corespunzătoare a dome
niului nuclear, Comitetul de 
stat pentru Energia Nucleară, 
Sn colaborare cu Ministerul 
Invățămîntului și alte minis
tere interesate, a întreprins o 
serie de măsuri și este în curs 
pe a da viață altora noi.

De mai mulți ani, la I.F.A. 
funcționează școala de tehni
cieni pentru anumite ramuri 
ale domeniului nuclear. Ca
prele pregătite aici au folosit 
pînă în prezent cercetării ști
ințifice și aplicațiilor tehnici
lor nucleare.

în două serii anuale se spe
cializează cadre cu pregătire

superioară pentru aplicații ale 
tehnicilor și metodelor nuclea
re în industrie, medicină și 
biologie.

Două serii de absolvenți ai 
cursurilor postuniversitare 
pentru energetică nucleară 
deja lucrează în laboratoare, 
institute de proiectare și în 
producție.

Pentru coordonarea șl dez
voltarea specială a cadrelor la 
toate nivelele, în acest an ia 
ființă Centru] de pregătire șl 
specializare a cadrelor, subor
donat Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, care 
va dezvolta temele de pregă
tire existente în prezent și va 
organiza altele noi. Din anul 
viitor, pe lîngă școli medii teh
nice și profesionale se vor în
ființa clase pentru tehnica și 
tehnologia nucleară.

La școlile profesionale vor 
fi pregătite cadre pentru me
seriile de constructor montaj, 
exploatare, fabricare de com
ponente și materiale, care să 
lucreze pe șantiere, în fabrici 
și în centrale atomice.

în concluzie, domeniile in
dustriale de bază vor trebui 
să fie asigurate cu cadre înalt 
calificate, pentru a face față 
cerințelor dezvoltării energe
ticii nucleare, iar cei ce vor 
îmbrățișa această cale au des
chise largi perspective de ac
tivitate.

i A ÎNCERCA** LA FACUL
DE GEOGRAFIE

M. S.
Studenți din anul IV în Laboratorul de tehnica tensiunilor înalte al Universității din Craiova. 

Foto: O. PLECAN

Tovarășe decan, în ce mă
sură vă satisfac procentele de 
candidați la examenul 
tere in facultatea de 
geografie ?

— Sînt numai pe 
mulțumit. La secția _ _
concursul a fost normal; în a- 
cest an am avut 4 candidați pe 
loc — o cifră rațională. Dar, în 
același timp, în ultimii ani se 
înregistrează o afluență nejusti
ficată pentru secția geografie 
de la 10 la 18 candidați pe un 
loc (în acest an 13,88 pe loc 
— n.n.).

— Care credeți că sînt conse
cințele acestei afluențe ?

— Sînt două aspecte ale si
tuației care se pot urmări la 
candidații reușiți. Există studenți 
pasionați, dornici de a realiza 
ceva în profesiunea aleasă, ani
mați de un bogat fond de preo
cupări cultivate în liceu. ’

O altă categorie (reprezentată 
prin cifre minime) o formează 
studenții care își încearcă noro
cul la facultate, căutînd să se 
lege de o anumită profesiune 
pentru care nu au chemare, și 
reușesc printr-o pregătire ambi
țioasă ■— dar apoi își fac stu
denția dintr-un fel de inerție.

Convorbire
cu prof. univ. dr. doc.
GRAȚIAN CIOFLICA 

decanul Facultății de geologie- 
geografie — Universitatea Bucu

rești

Mulți dintre aceștia aparțin ge
nerației de absolvenți care au 
terminat de mai mulți ani și au 
fost depășiți de nivelul actual al 
fluxului de învățămînt. Unii își 
pot regăsi pe parcurs preocupă
rile, înclinațiile, vocația. Alții, 
însă, sînt eliminați iremediabil, 
în aceeași situație cred că se si
tuează 50 la sută dintre candi- 
dații la studenție pentru profe
siunea de geografi.

— în general geografia păs
trează ca profesiune o aură ro
mantică, care impulsionează și 
prin film, radio, televiziune op
țiuni impresioniste. Performan
țele navigatorilor solitari sau ai 
descoperirilor de terrae incogni- 
tae, înflăcărează imaginația ab
solvenților de liceu, care, în ma-

RUBRICA
CONCURS

Petroșenenji găzduiesc de mai bine de zece ani unicul insti
tut de învățămînt superior în domeniul minier ; el dă acestei 
industrii inginerii de care are nevoie. Din păcate, institutul e 
mai puțin cunoscut de către promoțiile liceale și, din acest 
moiiv, mai puțin abordat. „Profesia ta" a fost solicitată de mai 

multe ori să facă cunoscută studenția în domeniul minier și 
iată că, azi, satisfacem cititorilor această dorință. Le-am pro
pus cîtorva studenți aflați în pragul ingineriei să-și prezinte 
profesia și institutul.

Vasile Pop, Facultatea de 
mine: Profesia de inginer mi
nier-are un anumit specific pes
te care nu se poate trece așa de 
ușor. Poate și din această cauză 
eei care se hotărîseră să se con
sacre acestei meserii sînt dinain
te pregătiți să-i facă față. Mă 
gîndesc la faptul că majoritatea 
studenților din institut provin 
din rîndul foștilor mineri sau în 
orice caz au lucrat într-un dome
niu apropiat exploatărilor mi
niere.

Alexandru , Duducă, Faculta
tea de electromecanică: Cred 
că ar fi necesar să vorbesc des
pre specificul profesiei pe care 
mi-am ales-o. Electromecanica 
minieră este privită de mulți ca 
o anumită specializare strictă. 
Puțin însă cunosc faptul că un 
absolvent al facultății noastre 
poate executa aceleași lucrări și 
cu aceeași competență profesio
nală ca orice absolvent al celor
lalte facultăți cu profil electro
tehnic. Aceasta se reflectă și din 
programa analitică. Cursurile 
nou introduse — de calculatoare 
electronice, cibernetică și pro
gramare matematică, cercetări

INGINERIA MINIERA
in viziunea studentului de la mine

ȘCOALA NOASTRĂ

GRUPUL ȘCOLAR
AGRICOL-DUMBRĂVENI
Cei care sînteți născuți ia sat și ați cunoscut munca necesară 

pentru ca din pămîntul negru să iasă roade, bateți la porțile 
Grupului școlar agricol — Dumbrăveni (județul Sibiu), ca, după 
doi sau patru ani, să deveniți lucrători în agricuitură, specia
lizați pe temeiul unor studii școlare.

Agricultura, o ramură care absoarbe un mare număr de cadre 
cu pregătire profesională și medie, vă așteaptă. Sînt sigur că 
ați citit cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU privind 
dezvoltarea viitoare a agriculturii și ați descifrat exact ce va 
însemna să lucrezi în acest domeniu. Am sentimentul că mese
ria mea, pentru care pledez, îți dă multe argumente de mîndrie, 
întrucît ceea ce rezultă din munca noastră sînt roade de care 
are nevoie un popor întreg. Iată de ce m-am hotărît să vă 
prezint Grupul școlar agricol — Dumbrăveni unde învăț și eu. 
EI este format din Școala profesională de mecanici agricoli, 
care pregătește mecanici agricoli, și Liceul agricol, care pregă
tește agronomi, contabili și merceologi agricoli.

Grupul școlar este dotat cu laboratoare, ateliere, parcuri de 
mașini și loturi experimentale. Laboratoarele de mecanizare, 
protecția muncii, agrotehnică, horticultură, agrochimie sînt 
locuri unde elevii își petrec mare parte din timpul consacrat 
pregătirii profesionale. Munca de aici este dublată de perioadele 
de practică agricolă în diferite unități agricole, în funcție de 
programa de învățămînt.

în timpul școlarizării, elevii beneficiază de internat, cantină, 
de toate condițiile unei bune pregătiri profesionale. Vă spun 
cu titlu informativ, că avem Ia dispoziție una din cele mai 
mari biblioteci din județul Sibiu. în anul școlar trecut, a părăsit 
băncile școlii prima promoție de tehnicieni agricoli și contabili 
pe care a dat-o Liceul agricol. La finele acestui an școlar, vor 
lua drumul C.A.P.-urilor, I.A.S.-urilor trei clase de mecanici 
agricoli, o clasă de agronomi și două clase de contabili și mer
ceologi agricoli. „Cuvîntul" lor este așteptat pe ogoare.

Cine va lua locul în bănci, în schimbul promoției care absolvă? 
Gîndiți-vă ! (

VASILE BOTA
anul V, agronomie

Liceul agricol — Dumbrăveni

operaționale, automatizarea pro
ceselor electrotehnice etc. —* 
sînt completate prin lucrări prac
tice, ce se desfășoară atît în la
boratoarele modeme utilate, cît 
și în exploatările miniere din 
Valea Jiului.

Viorel Lup, Facultatea de 
mine: Deși vîrsta institutului 
nostru nu este atît de venerabilă 
ca cea a altor institute tehnice, 
totuși aici este pe cale de a se 
institui o anumită tradiție în 
munca de cercetare științifică. 
Afluența mare a studenților spre 
cercetarea științifică — 240 de 
studenți cuprinși în 14 cercuri 
științifice — a făcut ca anul 
trecut să fie prezentate 87 de 
lucrări științifice, multe din ele 
cerute de exploatările miniere și 
valorificate în procesul de pro
ducție. Ceea ce nu știu însă 
mulți absolvenți de liceu, sau 
chiar studenți de la alte înstitu-

te este faptul că studenții de Ia 
electromecanică, îndrumați de 
cadrele didactice, au proiectat 
și realizat, după doi ani de mun
că, calculatorii] electronic „DAL- 
MENA", primul de acest fel din 
țară, care realizează sinteza au
tomată și modelarea schemelor 
de comandă automată a instala
țiilor miniere. Din agenda reali
zărilor noastre aș mai aminti un 
simulator automat „Monte Car
lo" pentru prelucrarea statistică 
a informației — adaptat la mi
nerit pentru urmărirea și preve
derea consumului de energie 
electrică al exploatărilor miniere 
— precum și traductoare elec
trice de mare randament în in
dustria minieră.

Vasile Pop : Colegii mei s-au 
referit mai mult asupra pregăți- 
rii de specialitate, dezvăluind 
aspecte concrete ale preocupări
lor noastre din acești ani. Noi
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Studenții anilor I și II în Labora torul de geologie-mineralogie al 
Institutului de Mine din Petroșani.

lucrăm însă în condiții deose
bite și legăturile dintre oameni 
sînt mult mai semnificative. De 
aici și anumite calități pe care 
trebuie să le aibă un conducă
tor de grup în subteran : capa
citate organizatorică deosebită, 
spirit de inițiativă în luarea 
unor decizii rapide și eficiente 
și, de ce nu, și o rezistență fizi
că deosebită pentru a putea face 
față solicitărilor impuse de pro
fesie. Dacă asemenea calități se 
pot, totuși, însuși mai ușor, nu 
același lucru se poate spune 
despre formarea acelor microre- 
lații de grup care necesită cu
noștințe din domeniul psiholo
giei și sociologiei muncii. într-o 
comunitate de muncă cum sînt 
brigăzile de mineri, inginerul 
nu poate interveni în mod efi
cient pentru remedierea lipsurilor 
numai prin metode administra
tive ; dimpotrivă, autoritatea sa 
trebuie recunoscută de toți și 
justificată și din punct de vede
re afectiv și volitional. Și dacă 
folosesc aici cîțiva termeni din 
domeniul sociologiei o fac și 
pentru că, de aproape doi ani 
particip, în cadrul cercului de 
sociologie industrială condus de 
lect. univ. Septimiu Krausz, la o 
serie de cercetări sociologice 
concrete în minele din Valea 
Jiului.

Alexandru Duducă : Ceea ce 
s-a spus aici despre cunoașterea, 
pe baze științifice, a oamenilor 
cu care lucrezi constituie nu nu
mai un deziderat al tuturor ab
solvenților noștri, ci și o reali
tate care își dețvăluie rezulta
tele. Să dau numai un exemplu: 
la sesiunea pe țară a cercurilor 
științifice studențești din toam
na anului trecut, lucrarea „Sta
tutul conducătorului grupului

de muncă și influența lui asupra 
producției", a obținut locul L 
nind “apreciată pentru concluziile 
la care a ajuns în urma unor am
ple cercetări sociologice de te
ren. Și deși cursul de sociologie

mult timp înainte, fluctuația 
forței de muncă.

Din opiniile susținute aici se 
pot totuși formula cîteva conclu
zii : a) pregătirea de specialitate 
a inginerului de mină începe în 
institut și se desăvîrșește în pro
ducție. Aici își spun cuvîntul 
atît eforturile de însușire a unor 
cunoștințe tehnice, cît și deprin
derile practice de mînuire a a- 
paraturii modeme. Și pentru că 
cercetările științifice ale studen
ților sînt orientate mai ales spre 
rezolvarea unor probleme con
crete din exploatările miniere, 
orizontul de pregătire este el 
însuși în permanentă depășire 
de sine; b) Se vorbește tot mai 
mult despre pregătirea multila
terală de care trebuie să țină 
seama viitorul specialist. Nu pu-

Lucrări practice în Laboratorul de rezistența materialelor.

industrială este facultativ și ex
trem de scurt — doar un semes
tru — frecvența este impresio
nantă. Cercul de sociologie, de 
care a amintit colegul meu, a 
luat în studiu, în X'ara acestui 
an, situația reciclării pregătirii 
inginerilor de mină. Sînt deja 
elaborate și completate chestio
narele, pentru unele din ele se 
prelucrează deja datele obținute, 
îneît în curind vom fi în măsu
ră să elaborăm întreaga lucrare. 
Totodată, studenții care au făcut 
practică la exploatările miniere 
din Valea Jiului, Baia Mare, 
Ghelar-Teliuc, Motru, au urmă
rit, după indicațiile primite cu

tem decît să subscriem la acțiu
nile mai mult decît fructuoase 
întreprinse de studenții minieri 
pentru lărgirea orizontului lor de 
cunoaștere. Și dacă 
lor de sociologie < 
avut drept finalitate 
imediată cunoașterea și 
rea pe cît posibil a 
constatate, aceasta se 
modului în care cadrele didac
tice au căutat să imprime la stu
denți acel spirit de investigație 
caracteristic unei temeinice pre
gătiri pentru profesie, pentru 
cerințele vieții.

i cercetările 
concretă au 

practică 
înlătura- 
lipsurilor 
datorește

MIRCEA CRISTEA

POȘTA PAGINII
DOINA VASILACHE — 

Huși — Economistul ciber- 
netician stăpîne.ște tehnicile 
complexe implicate în utiliza
rea calculatoarelor electroni
ce și contribuie de pe cele 
mai avansate poziții ale știin
ței contemporane la rezolva
rea numeroaselor probleme 
pe care le pune organizarea 
științifică a economiei. La 
secția cibernetică economică 
se dă examen la matematic# 
(algebră, trigonometrie, ele
mente de analiză matematică) 
scris și oral, fizică (mecani
că, electricitate) — scris. In 
orice caz, rețin sugestia și voi 
propune redacției să publice 
intr-un număr viitor un „por
tret" al economistului ciber- 
netician. Ca lectură supli
mentară, consultă revista 
„Viața economică".

URSUL GHEORGHE — 
jud. Dolj — Îndrumătorul pe 
anul în curs nu prevede pro
filul care te interesează. Cea 
mai apropiată specialitate 
prevăzută este cea de recep-

de SEN ALEXANDRU

Viața bate 
la ușă

ționer hotel, la Școala de spe
cializare postliceală de co
merț — București Șos. Viilor 
nr. 38, Sector 5. Te poți inte
resa la Ministerul Comerțu
lui Interior, Direcția generală 
a hotelurilor și restaurantelor 
— pentru profesiunea dorită.

LILIANA POP — Ungu
reni — Botoșani — Nădăjdu
iesc, dragă Liliana, că la data 
cînd vei citi răspunsul meu 
accidentul va fi de mult o a- 
mintire și că el nu va avea 
consecințe: In ceea ce pri
vește întrebarea ta, iată și 
răspunsul. Liceul industrial 
de chimie — Făgăraș, Str. 
Colonia Combinatului chimic, 
nr. 1, Liceul industrial de chi
mie — Craiova, Str. Pașcani 
nr. 26—28, Liceul industrial 
de chimie — Iași, Str. Sf. 
Sava nr. 6. La aceste școli

funcționează secții de tehno
logie chimică anorganică (la 
prima și la a doua), tehnolo
gie chimică (la a doua și la 
a treia), utilaje în industria 
chimică (la toate trei), apara
te de măsură și automatizări 
în industria chimică (numai 
la Iași). Iți urez succes la ad
mitere.

ISTRATE RODICA — 
Vulcan — jud. Hunedoara — 
Stimată corespondentă, deși 
intenția unei fete de „aproape 
15 ani" de a ajunge actriță de 
cinema este intr-adevăr un 
fapt uimitor prin raritatea 
excepțională a fenomenului, 
mie, ca unul care a văzut 
multe în viață, nu mi se pare 
„lucru de neînțeles", dovadă 
că mă încumet să-ți răspund. 
Deocamdată este încă greu

de prezis dacă această fată, 
aflată la vîrsta susmenționată, 
își va realiza visul. Dar se 
poate afirma cu oarecare cer
titudine că, date fiind notele 
sale foarte bune și înclinații
le spre arta dramatică (deci, 
citește, recită și povestește 
frumos), va ajunge peste pu
țini ani foarte bună învăță
toare. Așa că o sfătuiesc să-și 
realizeze mai tulii acest pro
iect. Dacă mai tîrziu va do
vedi un talent deosebit, ni
meni nu o va împiedica să 
urce treptele unui institut de 
artă dramatică. Dar, pînă a- 
tunci, „fata de aproape 15 
ani", să afle de la un prieten 
de aproape... nu mai spun cît, 
că cele o mie de ciori de pe 
gard vin mai lesne la cei ce 
nu lașă vrabia din mină. Așa 
sînt ciorile, curioase.

DRAGOMIR VICTORIA 
— Vînju Mare — județul 
Mehedinți — Cursurile care 
te interesează nu sînt prevă
zute în îndrumător. De alt
fel, de vreme ce ai adresa, 
ai putea cere lămuriri direct 
de la sursă. Eu mi-aș îngă
dui numai să observ că ideea 
au mi se pare deosebit de 
fericită, respectiva școală a- 
dresîndu-se mai ales celor ce 
au experiență în acest dome
niu ca practicieni și necesită 
o perfecționare teoretică. Și 
nici nu mi se pare că ceea 
ce ai putea învăța acolo se 
suprapune exact și exclusiv 
pe definiția muzicii. In sfîrșit 
„liber profesionismul" sună 
cam ciudat în vremea noas
tră. A iubi muzica și a face 
muzică nu cere neapărat pro
fesionalismul, această pasiune 
poate însoți un om de-a lun
gul întregii sale vieți, fără a 
se împiedica de profesiunea 
lui. Mă rog, es>e numai o pă
rere pe'sonală. ca atare, neo
bligatorie. Eu ți-aș sugera, to
tuși, să mai meditezi și să-mi 
mai seri.

TEODORESCU SILVIA — 
București,— Școlile din Bucu

Joritate, se bazează în alegerea 
profesiei pe un entuziasm de 
moment. Pentru acești absol
venți, vă rugăm să ne relatați 
cîteva din principalele dificultăți 
ale profesiei.

— în orice profesiune stat as» 
pecte pasionante care entuzias
mează și mobilizează creator că» 
paoitățile intelectuale. Este ade
vărat că mai puțin cunoscute sînt 
dificultățile. De pildă, absolven
ții secției de geografie sau geo
logie care se vor dedica cerce
tării vor avea de înfruntat peri
oade lungi de cercetare pe teren, 
în regiuni izolate, în munți, ta 
zone nepopulate. Obținerea tutu
ror datelor referitoare la desci
frarea fenomenelor geologice sau 
geografice se face dificil. Rucsa
cul și hrana rece sînt indispen
sabile uneori pe perioade lungi. 
Munca în subteran este, de ase
menea, plină de dificultăți. Pen
tru a desfășura o activitate efi-' 
cientă în cadrul profesiunii tre
buie să știi să te adaptezi și la 
unele relații specifice unui mi- 
crogrup. Tinerii virtuali candi
dați la facultatea noastră nu tre
buie să confunde geologia sau 
geografia cu o excursie turistică 
sau cu o expediție de agrement. 
Pe de altă parte, cei care se vor 
dedica ta cadrul secției de geo-

’ grafie pedagogiei vor trebui să-și 
analizeze foarte serios înclina
țiile și aptitudinile pentru a fi 
cu adevărat buni profesori. Aici, 
în afara pregătirii profesionale 
este necesar tactul, simțul peda
gogic, dragostea față de elevi. 
Ar părea ciudat, dar, aș solicita 
viitorilor candidați și o 
ție pentru scris.

— De ce ?
— Fiindcă o cultură 

așezată pe o sumă de 
utile din diverse domenii, în fine, 
un condei bun este indispensa
bil muncii de creație, cercetării 
și experimentului. Acestea se 
materializează într-o viziune per
sonală — de fapt, contribuția 
cea mai interesantă și cea mai 
utilă pe caTe o poate aduce 
geograful în cercetările sale.

— La formarea unui bun spe
cialist în geografie sînt necesare 
și înclinații spre alte materii 
cît cele cerute la examenul 
admitere ?

— Bineînțeles. Pentru a 
un bun geograf trebuie să 
foarte bine matematica (geogra
fia economică se bazează pe pre
lucrări statistice complexe ale 
datelor). De asemenea, este ne
cesară o bună pregătire la geolo
gie pentru înțelegerea modului 
de manifestare a fenomenelor 
fizico-geografice ale scoarței și 
pentru a recunoaște și a descifra 
corect probele cercetării de te
ren. De asemenea, sînt necesare 
serioase cunoștințe de economie 
politică, biologie (în special bo
tanică și sociologie).

— 694 de candidați pe 50 de 
locuri Ia geografie v-au dat posi
bilitatea unei bune selecții. Ce 
aveți însă de reproșat acestor 
cifre ?

— Faptul că cei mai mulți 
dintre candidați pierd o șansă 
de afirmare într-un domeniu 
care le-ar fi cu siguranță mai 
potrivit. Cred că în această di
recție Societatea de geografie ar 
putea realiza multe lucruri utile 
prin întîlniri sau conferințe cu 
participarea largă a elevilor pen
tru a-i informa detaliat despre 
exigențele profesiunii, despre di
ficultățile ei, elemente care nu-i 
știrbesc cu nimic din frumusețe. 
Aș adăuga, aici, că ar fi necesar 
la un examen de admitere în 
facultate și o preselecție făcută 
judicios pe baza unor teste reve
latoare.

înclina-

generală 
lecturi

de- 
de

fi 
știi

Discutie consemnată de 
CALIN stAnculescu

rești care ar putea fi urmate 
după absolvirea liceului sînt 
atît de multe înpît mi-ar tre
bui coloane de ziar ca să vă 
pot răspunde. Indicați-mi ce 
specialitate v-ar interesa, ori, 
mai bine, propuneți tinerilor 
la care vă referiți să-mi scrie 
direct, mfățișîndu-mi intere
sele și aptitudinile lor.

ZINA DOBRA — Tîrnă- 
veni, jud. Mureș — Și la In
stitutul agronomic din Iași 
funcționează o facultate de 
horticultură (Aleea M. Sado- 
veanu nr. 66). In sistemul șco
lilor postliceale nu este pre
văzută școala care te intere
sează. Numai la liceele agri
cole de specialitate funcțio
nează secții de horticultură 
(la Dragomirești-Vale — jud. 
Ilfov, Bechet — jud. Dolj, 
Geoagiu — Jud Hunedoara, 
Iași — Str. M. Sadoveanu 41, 
Valea Călugărească — Jud. 
Prahova, Șimleul Silvaniei — 
Jud. Sălaj). Dar ar fi nece
sar să te transferi la un liceu 
de specialitate agricol.
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Vizita în țara noastră a tovarășei Dolores Ibarruri
Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceausescu

•> 5
Cuvîntul tovarășei Dolores Ibarruri

(Urmare din pag. I)

rca democratică a poporului spaniol. Amploa
rea pe care a luat-o această mișcare, larga soli
daritate internațională de care se bucură, și la 
care s-a alăturai cu întreaga sa forță și po
porul român, sînt o dovadă a faptului că 
Partidul Comunist din Spania, împreună cu 
celelalte forțe revoluționare și democratice, 
joacă un rol tot mai important în viața poli
tică a țării. Sintem convinși că unirea tuturor 
forțelor democratice, antifasciste din Spania va 
asigura victoria in lupta împotriva regimului 
franchist. Solidaritatea internațională, deosebit 
de impresionantă, cu patrioții spanioli demon
strează că forțele revoluționare și progresiste 
de pretutindeni susțin și vor susține lupta po
porului spaniol. Aceasta exprimă totodată im
portanța deosebită a unității și colaborării dintre 
partidele comuniste, dintre toate forțele antiim- 
perialiste in lupta pentru democrație, pentru 
independență națională, pentru pace.

Solemnitatea de astăzi se încadrează tocmai 
In spiritul'acestei solidarități internaționale — 
solidaritate care leagă, de altfel, de mult timp 
partidele și popoarele noastre. Este știut că, în 
împrejurările grele ale războiului civil, sute de 
comuniști și patrioți români, împreună eu vo
luntari din alte țări ale lumii, s-au alăturat co
muniștilor și patrioților spanioli, au ajutat po
porul spaniol in lupta sa eroică.

Credincios acestor tradiții internaționaliste, 
spiritului de solidaritate cu toate forțele care se 
pronunță împotriva politicii imperialiste, pentru 
dreptul fiecărui popor de a se dezvolta pe cale 
democratică, fără amestec din afară, Partidul 
Comunist Român, poporul român se află din 
tot sufletul alături de comuniștii spanioli, de 
patrioții spanioli, sprijină lupta lor pentru o 
Spanie liberă, independentă, democtatică și pros
peră. Milităm pentru întărirea colaborării și 
coeziunii mișcării comuniste și antiimperialiste, 
eonsiderind că această unitate constituie che
zășia victoriei fiecărui popor în lupta pentru 
independență și dezvoltare democratică, chezășia 
victoriei socialismului in lume.

Partidul Comunist Român își desfășoară as
tăzi activitatea în alte condițiuni decit Partidul 
Comunist din Spania. In fața noastră stă sar
cina de a transpune în viață țelurile pentru 
care am 'luptat in anii asupririi burghezo-mo- 
șierești, pentru care am participat și la lupta 
revoluționară din Spania. In condițiuniie din 
România, dovada fermității in înfăptuirea con
cepțiilor marxism-leninismului. dovada fermi
tății și consecvenței internaționaliste rezidi in 
primul rind in felul cum Partidul Comunist Ro
mân știe să rezolve problemele complexe ale 
construcției socialiste, ale ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a poporului, ale înfloririi 
l.um.'niei socialiste libere si independente. Avem 
rezultate mari în această direcție ; din păcate 
mai avem și neajunsuri.

Construcția unei orinduiri noi nu se face 
ușor ; ea cerc eforturi mari, cere pricepere. 
Mai mult decit toate însă cere să (ii perma
nent seama de realități, să 'întărești necontenit 
legăturile cu poporul, să te consulți cu poporul.

să acționezi întotdeauna corespunzător intere
selor ' poporului. Vorbesc de popor, tovarăși, 
pentru că în condițiile socialismului care a li
chidat clasele exploatatoare — acum clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, pre
cum și celelalte categorii sociale formează un 
tot. Numai ținind seama de interesele tuturor, 
rezolvind problemele construcției socialiste in 
strînsă colaborare cu toate aceste forțe, cu în
tregul popor, cu toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, se poate asigura victo
ria socialismului, partidul 
îndeplini cu 
cietății.

Am pus și 
nia cu țările 
duirea nouă, 
rării și prieteniei între toate 
trebuie să contribuie la construcția in condițiuni 
cit mai bune a socialismului in fiecare țară și. 
prin aceasta, la creșterea forței, influentei și 
prestigiului socialismului in întreaga lume. Por
nind de la aceste considerente. Partidul Comu
nist Român face totul pentru ca, in noile con
diții în care își desfășoară munca, să-și înde
plinească atit îndatoririle naționale cit și cele 
internaționale, eonsiderind că ele constituie un 
tot unitar dialectic, indisolubil. Vom face totul 
și în viitor pentru a ne îndeplini cu cinste aceste 
îndatoriri.

Rog pe tovarășa Ibarruri și 
răși spanioli să mă ierte dacă 
mult despre România, dar am 
ranța și cu convingerea că nu 
și tovarășii spanioli vor avea 
care le avem noi astăzi. Dorim să le împărtă
șim cite ceva din experiența noastră — și bună 
și rea — pentru a nu mai repeta anumite gre
șeli pe care le-âm făcut noi, pentru a desfășura 
cu mai mult succes activitatea de dezvoltare 
democratică a țării, 
duiri, corespunzător 
niol.

Aș dori, tovarăși, 
o dată, in numele 
trai, in numele tuturor comuniștilor, al între
gului popor român cele mai bune urări de sănă
tate tovarășei Ibarruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania, precum și dorința de a 
dezvolta relațiile de colaborare frățească dintre 
partidele noastre, dintre popoarele noastre. Do
resc Partidului Comunist din Spania, care ist 
desfășoară munca ia condițiuni grele. Comite
tului său Central, președintelui partidului, tova
rășei Ibarruri. secretarului general al partidu
lui — care nu te găsite aici — tovarășul 
Santiago Carillo, noi și noi succese in întă
rirea unității partidului, in întărirea unității 
tuturor forțelor antifranchiste. In condițiile de 
astăzi problema unității partidului este o pro
blemă hotăritoare. Lrâm tovarășilor spanioli să 
aibă in continuare un partid puternic, unit, 
ferm in apărarea intereselor poporului spaniol, 
in lupta pentru socialism și pace.

Doresc să urez tovarășei Ibarruri multă sănă
tate și viață lungă.

comunist iși poate 
succes rolul de conducător al so-

punem un preț deosebit pe priete- 
care, ca și noi, construiesc orin- 
Apreciem că dezvoltarea colaho- 

țările socialiste

pe ceilalți tova- 
am vorbit prea 
fâcut-o eu spe- 
peste mult timp 
preocupările pe

de construcție a noii 
intereselor poporului

să închei, exprimind 
Comitetului nostru

(Urmare din pag. I)

orin-
spa-

încă 
Cen-

La întoarcerea handbaliștilor

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului EDWARD 
GIEREK, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și al meu personal, vă adresez calde felicitări cu prile
jul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

Vă doresc succes deplin în îndeplinirea acestei înalte res
ponsabilități, în activitatea consacrată dezvortării construc
ției economice și sociale a țării, ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a poporului, cauzei socialismului, indepen
denței și înfloririi Republcii Populare Polone.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățeas
că și colaborare multilaterală care s-au statornicit între 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, între Republica Socialistă România și Republica 
Populară Polonă vor cunoaște o dezvoltare continuă, în in
teresul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și a 
partidelor comuniste și muncitorești, al cauzai păcii în lume.

CRONICA
U. T. C

Ieri au sosit în Capitală se
cretarul general al Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat, Michel Jonet, și 
cdresnonrtenta ziarului I.”!u- 
manite" la Budapesta, Silvie 
Jonet, care vor întreprinde 
o vizită în Romania la invi
tația Comitetului Central al 
U.T.C.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional București-Olo- 
neni au fost de față Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C

La Sinaia, s-au încheiat lu
crările Seminarului științific 
privind problemele prelucrării 
electronice a informațiilor 
economice-statistice în țările 
membre ale C.A.E.R.

La seminar au participat 
specialiști din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. în calitate de obser
vator a participat o delegație 
de specialiști din Iugoslavia.

Ședința Comitetului miniștri
lor apărării ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia 
care urma să aibă loc între 21— 
23 decembrie a.c., în orașul 
Budapesta, s-a amînat pentru o 
dată ulterioară.

O delegație a Consiliului Cen
tral al Organizației Pionierilor 
„V. I. Lenin" din U.R.S.S. se

află. în prezent, în țara noastră, 
la 
al

invitația Consiliului Național 
Organizației Pionierilor.

CONSFĂTUIREA ȚARĂ
A LEGUMICULTORILOR

în sala mare a Palatului au 
început luni lucrările Consfătui
rii pe țară a legumicultorilor, în 
cadrul căreia se analizează acti
vitatea din acest an, precum și 
organizarea producției și valori
ficării legumelor în anul 1971.

La lucrările Consfătuirii parti
cipă președinți de cooperative a- 
gricole și directori de întreprin
deri agricole de stat șefi de fer
me din cooperative și I.A.S., spe
cialiști din stațiuni experimenta
le, institute de cercetări și învă- 
fămînt agricol superior, repre
zentanți ai fabricilor de conserve 
și ai întreprinderilor și centrelor 
de valorificare a legumelor și 
fructelor.

Consfătuirea a fost deschisă de 
Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii și Silviculturii, care a 
prezentat succint programul pre
conizat pentru sporirea producți
ei și a eficienței economice în le
gumicultura, în vederea îmbună
tățirii aprovizionării populației și 
a industriei de conserve.

După-amiază, Consfătuirea
continuat pe grupe de lucru. Au 
fost dezbătute probleme privind 
organizarea fermelor și a centre
lor de producere și valorificare a 
legumelor, dotarea cu mașini, a- 
plicarea tehnologiilor de cultură, 
producerea semințelor și a răsa
durilor de calitate.

Lucrările Consfătuirii con
tinuă.

a

libertate a acestor tineri basci, ne arată nouă, 
spaniolilor, imensele posibilități care există in 
țara noastră de a organiza lupta pentru a pune 
capăt pentru totdeauna regimului franchist.

Eu doresc să vorbesc de politica partidului co
munist. Nici o singură clipă Partidul comunist nu 
a considerat că lupta s-a terminat o dată cu 
infringerea republicii. Și din momentul in care 
ne-am văzut obligați să plecăm din Spania am 
inceput diu nou să organizăm lupta : peste 12 
ani de lupte de partizani, sute și sute de tova
răși închiși și executați. O lungă epopee de 
lupte și eroism marchează calea Partidului Co
munist din Spania in bătălia împotriva dicta
turii Iranchisle. Noi nu uităm experiențele 
trecutului și in ioc de a ne închista intr-o poli
tiei îngustă și sectară am ținnt seama care sint 
forțele pe care noi ne puteam sprijini pentru a 
lupta împotriva f ranch is mul ui. Am găsit oameni 
care ieri au fost sprijinitorii regimului fran
chist, iar azi ne găsim in fața faptului că la 
chemarea Partidului Comunist din Spania răs
pund toate forțele antifranchiste și democratice 

a 
să 

burghezia
din țara noastră, și există posibilitatea de 
obține • unitate ant branch istă largă care 
cuprindă de la democrat! creștini, 
democratică, piei la comuniști și socialiști. Eu 
consider că această unitate va fi obținută chiar 
dacă ea va intimpina dificultăți. Partidul nostru 
militează pentru unirea tuturor forțelor, in scopul 
de a pune capăt regimului de teroare. Aceasta 
este adevărata politică revolnțiouară. dusa nu 
in vorbe, ei in fapte.

Noi avea experiența frontului popular. Fron
tul popular in Spania era formal din republi
cani de dreapta, din republicani de centru, din 
naționaliști catalani • parte din naționaliștii 
basci, din socialiști și romuniști. Datorită fron
tului popular a fost posibilă organizarea rezis
tentei in fața agresiunii fasciste : datorită exto

tentei frontului popular a fost posibilă organi
zarea armatei populare, înfăptuirea reformei 
agrare, transformarea Spaniei intr-o republică 
populară de un nou tip. care, dacă ar fi trium
fat, fără nici o îndoială Spania ar fi fost astăzi 
o țară socialistă. Sprijinindu-ne pe această expe
riență, in noile condiții de astăzi, noi căutăm să 
unim toate forțele capabile să lupte împotriva 
regimului. Nu ne preocupă atitudinea de ieri a 
acestor forțe. Ne interesează poziția lor de as
tăzi in lupta împotriva lui Franco ți hotărirea 
lor dc a lupta alături de noi. iar noi vom căuta 
această unitate eu toată loialitatea, fără a ig
nora insă dificultățile ce vor apărea in calea 
noastră. Tovarășul Ceanșeseu vorbea de greu
tățile pe care românii le-au intimpinat in con
strucția socialista. Este de înțeles că noi astăzi 
nu ne propunem să construim socialismul ; noi 
ne propunem să restabilim in Spania democra
ția. o democrație deschisă tuturor cuceririlor, 
tuturor progreselor. Noi știm că in această luptă 
a noastră pentru democrație unii dintre aliații 
noștri de azi vor rămine pe drum. Insă princi
palul. in prezent, pentru noi este de a pune 
capăt dictaturii lranchiste. de a restabili demo
crația. de a deschide poporului spaniol calea 
spre libertate, justiție ți dreptate.

în incheiere. vă rog. tovarăși, să-mi permi
teri să salut poporul român, muncitorii, țăranii, 
intelectualii, harnicele femei care, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, construiesc 
socialismul, transformă vechea Românie a boie
rilor intr-o Românie indcstrial-dezsoltată, fă
lind sâ devină realitate visul atitor generații 
de luptători revoluționari.

Eu vâ doresc, tm arăți români, multe succese 
in această nobilă sarcină, pentru eâ acesta este, 
de asemenea, cel mai bun sprijin pe care ni-1 
puteti acorda.

Vă multume-c mult pentru întregul ajutor pe 
care ni l-ați acordat și pe care ni-1 acordați.

Mulțumiri tovarășului Ceaușescu.

Solemnitatea inminării ordinului ..Steaua 
România” clasa I

Republicii Socialiste

t
Nimic nu poate fi mai plăcut 

pentru un reporter, decît o aș
teptare a sportivilor României 
care se întorc încununați de 
lauri. Cu sentimentul acesta 
ne-au obișnuit îndeosebi hand- 
baliștii. Aseară, pe pista de be
ton de la Otopeni, i-am rein- 
tilnit pe acești minunați spor
tivi la întoarcerea lor din R.D. 
Germană unde. ducă cum se 
știe, au ciștigat in stilul lor ca
racteristic — stil de campioni 
ai lumii — puternicul turneu 
internațional. Este, ne aducem 
aminte, al patrulea mare tur
neu al anului acesta ciștigat de 
handbaliștii noștri ! Le reme
morăm : turneul ce a precedat 
..mondialele- din Franța. Cam
pionatul lumii, trofeul „Carpați" 
de la Cluj și acesta, ultimul, din 
R. D. Germană.

GRUIA, acest mare sportiv 
despre care cronicarii de specia
litate nu ezită să risipească su
perlativele. asaltat de admira
tori. prieteni, familie se supune 
docil „formalităților" reporteri
cești :

— Foarte greu, totul, dar cli
pele acestea valorează enorm, 
pentru noi toți. E ca și cum 
v-am spune : nc-ați trimis acolo 
să ciștigăm și iatâ-ne înapoi, am 
ciștigat... Știți bine, am jucat 
țase meciuri în cinci zile ; ziua 
..liberă" a fost, de fapt, o trans- 
bordare de la Scwerin la Berlin.

— Primul loc pe podium a în
semnat și o revanșă ?

— Da. sigur că da. Mulți în
clinau să creadă, după infringe
rea de circumstanță de la Cluj, 
că nu vom putea trece de echi
pa R. D. Germane. Dar, vă spun

în numele băieților, că nu sufe
rim de complexe și că atunci 
cind este vorba de jocuri cu 
miză directă simțim că putem 
„bate" orice.

— Cum de dai atîtea goluri ?
— Mă " ' ‘
— Ești 

Iți place
— Cui 

în echipa 
părțită egal, fiindcă toți ne dăm 
sufletul pentru ea. Este gloria 
culorilor țării.

— Te simți „în vîrstă" pentru 
handbal ?

— Da de unde... îmi place 
prea mult să mă intilnesc cu 
dv. la aeroport...

— Toți jucătorii, Ia un loc, 
sînteți coechipieri în echipa na
țională ?

— Nu, cei mai buni prieteni...
— Antrenamentele voastre 

sînt grele ?
— Atit de grele incit la me

ciuri ne simțim ca un atlet 
care-și aleargă cursa in pantofi 
cu cuie după ce s-a pregătit ci- 
teva luni cu bocanci de munte...

— De Anul Nou mergeți pe 
munte ?

— Nu, mai stăm și acasă...
— Și după Anul Nou ?
— Meciuri in C.C.E. cu echi

pa de club, turneu in țările nor
dice, campionat intern și nu 
mai știu chiar exact ce, mai de
parte. Campionii mondiali tre
buie să joace, și încă bine, se
zon după sezon.

— Ca și astăzi vă vom aștepta 
după fiecare meci. Va fi la fel ?

— Va fi ca azi...
Interviu de 

VIOREL RARA

înalț cit pot...
un jucător în glorie, 
gloria ?
nu-i place. Numai că 
noastră gloria este îm-

rea pr.etenre; dintre Partidul Co
munist Român și partidul Comu
nist din Spania, dintre poporul 
român și poporul spaniol, cu pri
lejul împlinirii vîistei de 75 de 
ani".

Conducătorii partidului și sta
tului, ceilalți partidpanți la so
lemnitate, au felicitat cu căldu
ră pe tovarășa Dolores Ibarruri, 
urindu-i sănătate, viață 
no: succese în activitatea 
re o desfășoară pentru 
tea poporului spaniol, 
triumful socialismului și 
□ismului în întreaga lume.

ordinul este conferit tovarășei 
Doljres Ibarru-i „Pentru mente 
deosebite în îndelungata sa ac
tivitate revoluționară și antifas
cistă, consacrată cauzei democra
ției, progresului, libertăți’ și in
dependentei naționale, triumfu
lui idealurilor socialismului ș; 
păcii intre popoare, pentru con
tribuția sa de seamă aduși la 
dezvoltarea creatoare a marxisin- 
lemn.smului, la cauza unității și 
solidarității internaționaliste, a 
mișcării comuniste și muncito
rești. a tuturor forțelor antiim
perialiste, precum și la dezvolta-

(Agerpres)

din comuna Eitimic Murgii

*

didactice și elevii, îm- 
locuitorii comunei Ef-

lungă, 
pe ca

ii berta- 
pentru 
comu-

adunare au trimis 
Comitetului Central 
Comunist Român, 
Nicolae Ceausescu.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass. șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

CUJ

(Urmare din pag. I)

Luni a sosit la București to
varășa Dolores Ibarruri, preșe
dintele Partidului Comunist din 
Spariîâ, care la invitația Comite
tului Central al Partidului Cotnu- 
nisț Român, va face o vizită în 
țara noastră,

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. tovarășa Dolores Ibarruri 
a fost salutată ele tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, Paul Niculescu-Mizil, mem-

2* M >

200 dc ani dc la infilnțarca 
școlii dc limbă română

Cadrele 
preună cu 
timie Murgu, din județul Caraș- 
Severin, au aniversat 200 de ani 
de existență a școlii de limbă ro
mână din această localitate. La 
festivitate au venit să-și expri
me bucuria numeroși fii ai co
munei, astăzi profesori, lectori, 
învățători, în diferite orașe 
sate ale patriei.

In amintirea jubileului, a fost 
dezvelită o placă comemorativă 
care evocă data începutului în- 
vățămîntului școlar în limba ro
mână, pentru copiii din comună.

Intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire, participanții la 

o telegramă 
al Partidului 

tovarășului

CIOCAN
UNDE ? TN „TEHNIUM 70". CÎND ? PES

TE CÎTEVA ZILE, LA TOATE CHIOȘCURILE 
DE DIFUZARE A PRESEI.

ABONAMENTELE PENTRU ANUL VIITOR 
SE MAI PRIMESC PÎNĂ LA 31. XII. 1970.

CINE APĂRĂ 
UNITATEA CLASEI ?
Colectivul, în cazul nostru 

clasa, se structurează In funcție 
de anumite raporturi care in
fluențează apoi evoluția psihică 
a fiecărui membru al grupului, 
își pune amprenta asupra perso
nalității fiecăruia. Un studiu a- 
supra elevilor apărut în volumul 
„Tineretul — factor de schim
bare" diferenția calitățile de ca
racter în funcție de contribuția 
lor la sudarea colectivului. 
Elevii apreciază in unanimitate 
colegialitatea, spiritul de întra
jutorare, prietenia, inițiativa și 
resping trăsăturile anti-sociale 
ca : egoismul, îngimfarea, sepa
ratismul, lăudăroșenia.

Conform unor asemenea crite
rii de evaluare a colegilor, cei 
care polarizează simpatia nu 
sînt totdeauna aceiași cu frun • 
tășii clasei la învățătură. în 
clasa a Xl-a A de la Liceul nr. 
3 din Timișoara, dintre primii 5 
clasați ca fiind foarte „simpa
tici", doar unul singur se nu
mără și printre primii 5 buni 
la învățătură La fel și în clasa 
a Xl-a C. în clasa a Xll-a A, 
nici unul. Alegerile se fac și 
aici în funcție de valorile accep
tate și promovate de colectiv. 
Eleva M.S., foarte bună la în
vățătură. întrebată ce ar face 
ea, personal, pentru sudarea și 
omogenizarea colectivului, răs
punde : „Nu simt nevoia unui 
colectiv omogen și nu văd de 
ce ar trebui să fac eu ceva...". 
Ea își oferă sieși un loc de... 
vedetă, cu toate că doar cîteva 
simpatii se îndreaptă spre ea. 
Un alt elev, P.V., se consideră a 
fi antipatic, declară că ar vrea 
să treacă, in clasă, nebăgat în 
seamă (fiind, totuși, un elev 
foarte bun) și refuză să acțio
neze în vreun fel în favoarea 
colectivului. Alții, selectați tot 
dintre fruntași, recunosc că nu 
s-au gîndit niciodată să facă 
ceva și doar dacă ar fi solicitați 
poate ar face... Eleva Margareta 
Hajnik din clasa a Xl-a C în
trunește multe din simpatiile 
clasei, deținînd și primul loc în 
clasamentul competiției profe
sionale Ea scrie : „Ar trebui să 
fim toți mai interesați spre ac
țiuni frumoase... Eu îi ajut pe cei 
slabi, particip la orice fel 
de acțiuni comune Dar trebuie 
făcut mai mult". Sau Rodica Lă- 
zăreanu, foarte simpatizată și 
totodată fruntașă la învățătură,

recunoaște că se impune colegi
lor prjn sugestiile pe care le dă, 
prin ajutorul pe care II oferă. 
„Dar nu e suficient s-o fac nu
mai eu, ci noi toți".

Elevii foarte buni dar fără 
„simpatizanți" nu sînt trecuți, 
automat. în rîndul antipaticilor, 
ci ei rămîn, de obicei, într-o ca
tegorie nedefinită, participarea 
lor la viața colectivului clasei 
dovedindu-se, astfel, infimă.

De ce atrag unii simpatiile ? 
Desigur, aici acționează și cri
terii subiective ; adolescenții 
sint atrași de personalități mai 
ciudate, uneori li se impun far
sorii și gălăgioșii care pot să 
nu aibă nimic comun cu calită
țile unui adevărat lider. Este 
inexplicabil de ce, în clasa a 
Xl-a A. elevul R.B. întrunește 
majoritatea simpatiilor, el decla- 
rînd : „nu vreau să fac nimic

neomogenizarea clasei : „Noi nu 
ne prea luăm în seamă, ne ig
norăm. Nu știu ce ne trebuie 
pentru a obține acel ceva atît 
de rîvnit ; buna înțelegere". Tot 
aici In această categorie de mij
loc a clasei sînt și cei care, din- 
tr-un motiv sau altul, sînt apa
tici In rezolvarea problemelor 
colectivului, unitatea lui fiind o 
treabă care nu-i interesează sub 
nici un aspect. Atei se află în 
genere elevii clasați de ceilalți 
ca antipatici dar care, la rîn
dul lor. nu au resentimente pen
tru colegii lor, ci sînt pur și 
simplu indiferenți și conștienți 
de faptul acesta. „Aș face orice 
— scrie M. N. din clasa a Xl-a 
C — dar nu merită să faci ni
mic ; mă consider în afara co
lectivului, mi-e totul indife
rent,..". Această neîncadrare,

Aparent, aceste probleme 
neînsemnate. Dar conform 
rece,. tivitatea adolescenților 
dirijează viitoarele lor atitudini 
de viață, viitoarele manifestări 
în cadrul unor colective în care 
omogenitatea, inițiativa, liderul 
și valorile promovate de acest 
colectiv devin de o importanță 
capitală.

CE LOC ÎTI OFERI 
ÎN COLECTIV ?

Rugați să se încadreze în una 
din categoriile : foarte bun, bun, 
mediu, slab (din punct de ve
dere al învățăturii), dintre cei 
100 de elevi chestionați, 3 s-au 
clasat la prima diviziune, 75 la 
următoarea, 19 la mediu și 3 au 
considerat slabă și foarte slabă

priei valori și, deci, a locului 
ce ți se cuvine în cadrul lui. Nu 
întîmplător, într-o clasă în care, 
în proporție de 99 la sută, ele
vii recunosc neomogenitatea co
lectivului lor, din 29 de elevi 8 
își revendică titlul de vedete, — 
înțelegînd prin acest termen un 
loc de prim rang in ierarhia de 
simpatie, conform și cu propria 
părere despre sine — dar nu- 
mai 3 dintre ei întrunesc, cu 
adevărat, simpatia colegilor. Una 
dintre eleve, autoclasîndu-se ve
detă, este. în același timp, to
tal împotriva colectivului. In
tr-un colectiv mai unitar, ca 
acela al clasei a Xll-a A, vede
tismul apare doar în două ca
zuri, elevul I.D. recunoscînd i 
„îmi convine să fiu vedetă, dar 
nu sînt acceptat !“, fiind, deci, 
conștient că trebuie să-și cu
pleze părerea despre sine cu pă-

CLASA—UN EXAMINATOR
pentru colectiv, nu mă intere
sează ce se întîmplă cu el..." 
sau, în clasa a Xl-a C, eleva 
R.C., lider și ea, scrie : ..nu sînt 
atașată de acest colectiv, ded 
nu mă simt in stare să fac ni
mic pentru el...“. Dar in mod 
obișnuit, criteriile care cir
cumscriu simpatiile sînt si eie 
legate de colectiv, avînd justi
ficări reale în alegeri. Dima Mi
hai, cel mai apreciat elev din 
clasa a Xl-a A spune : ..Apăr 
coeziunea clasei prin disciplină, 
prin corectitudine. prietenie. 
Poate e prea general dar e ade
vărat"

Există între aceste două ca
tegorii masa clasei, acei elevi 
mai puțin buni la învățătură, . 
mai puțin băgați în seamă, 
care se interesează in-ă de omo
genizarea colectivului lor. pro
pun soluții, caută cauze Fie ti
miditatea —, fie lipsa de solici
tare îi determină să rărr.îr.ă 
totuși nedescoperiți. Eleva Mo
nica Tănăsescu întreabă : „Ar 
fi prea mult dacă aș spune că 
aș face totul pentru binele co
lectivului ?“ Cu o asemene-, 
disponibilitate afectivă, ea nu 
întrunește totuși simpatii, avtnd 
o poziție izolată în mol ne
drept, nesolicitîndu-i-se genero
zitatea. Eleva A.P. recunoaște

indiferență, este sensibil simțită 
de clasă, ea acționînd prin res
pingere.

Toate aceste considerații de
monstrează că respinsă sau nu, 
ideea de colectiv este prezentă 
in întreg universul adolescenți
lor Grupul lansează personali
tățile. el le ciă statutul de valoare 
în funcție de comportarea față 
de colectiv, și tot grupul este 
ce! care inhibă sau refuză per- 

ir.alitățile. Această mișcare 
spontană, interioară dacă este 
lăsată la voia întîmplării — cum 
se și întîmplă în destule cazuri 
—, poate avea urmări nocive în 
stabilizarea acelor raporturi ne
cesare In momentul integrării 
definitiv sociale Elevii foarte 
bur.i sint în majoritate izolați, 
ei muițumindu-se cu rezultatele 
ior profesionale, ba, mai mult, 
făcindu-și din ele o linie des
părțitoare față de ceilalți. Este 
suficient că învăț bine, își spun 
ei. retrăgir.du-se din fața orică
ror alte atribuții colective. Ati
tudinea aceasta de egoism, de 
Ingi—tare, naște, rum bine se 
știe, convingerea că cel care po- 
1; -ize . . ă simpatia într-un grup 
r.u trebuie să f(e neapărat și 
cel ma'. bine pregătit, că liderul 
de opinie, deci, nu trebuie să 
ccinc'dă neapărat cu cel ales.

pregătirea lor. Unii dintre ei au 
avut ezitări ; se vede acest lu
cru în chestionare ; au și expli
cat că „notele nu exprimă exact 
valoarea...". Autoaprecierile 
n-au fost însă confirmate și de 
colegii lor, în majoritate. Cei 
care se consideră buni sînt cla
sați de către colegi la mediu — 
și invers,, ceea ce denotă că pro
priile păreri nu au decît justi
ficări subiective. De asemenea, 
măsura în care ei se consideră 
simpatici sau antipatici este în- 
tîmplătoare. Elevul R. B„ întru
nind majoritatea simpatiilor, se 
crede antipatic, ID., care-și a- 
cordă rolul de vedetă, nici nu 
este amintit, iar I.C., respins ca 
antipatic, presupune că toți co
legii, dar absolut toți. îl judecă 
dimpotrivă. De unde se vede că 
posibilitatea de a te aprecia este, 
în mod normal, generată tot de 
colectiv. Prin comparație, numai 
prin comparație, fiecare om își 
poate găsi măsura și, implicit, 
valoarea, potențele de a și-o 
manifesta. Din subapreciere sau 
supraapreciere se nasc, adesea, 
drame pentru o viață. Frumoasa 
noastră formulă „omul potrivit 
la locul potrivit" nu-și are justi
ficări decît într-un colectiv, 
pornind de la cunoașterea pro-

rerea celorlalți care-i acceptă, 
în funcție de un adevăr al per
sonalității sale, un anume loc.

Ca mediu al autovalorificârii, 
colectivul de elevi devine un 
prim și important pas făcut de 
adolescent spre autocunoaștere. 
Aspirația multora dintre ei de 
a fi lideri este, evident, justifi
cată de vîrstă dar această aspi
rație nu poate deveni realitate 
fără sprijinul colectivului. Or, 
acest sprijin se îndreaptă spre 
cei care cu adevărat reprezintă 
colectivul. Interferența aceasta 
continuă între auto-descoperire 
și aspirații, între relația ta cu 
grupul din care faci parte dar 
și poziția grupului față de tine, 
creează pentru adolescent pre
misele viitoarelor raporturi so
ciale în care el va intra ca om 
al muncii, ca cetățean. A ști pre
cis că. indiferent dacă îi convine 
sau nu, omul este permanent 
membru al unei colectivități, pe 
care, chiar fiind în afara ei, 
continuă s-o reprezinte, este în
ceputul înțelegerii tuturor rela
țiilor umane. Știind aceasta, a- 
dolescentul, cu potențele șale 
Imaginative, cu generozitatea si 
inițiativa lui, dar mai ales cu 
sprijinul nuanțat și responsabil 
al celor maturi, poate transfor- vități.

ma colectivul din care face parte 
într-un real instrument de edu
care, de integrare socială.

★
Ancheta de față are, în afara 

caracterului constatativ, unul de 
sugestie. Despre colectiv, sim
țul colectivității, puterea de 
educație a colectivului, normele 
și principiile colectivului se vor-' 
bește atît de mult, incit toate 
aceste noțiuni s-au abstractizat 
pentru mulți dintre noi. In fie
care fază de viață, colectiv în
seamnă Eu + Tu + El + Ceilalți, 
adică o uniune de persoane 
reale, cu probleme reale, cu re
lații reale. Conceptul de „grup", 
de „colectivitate" prin pCTsona- 
lizare canătă consistență și ade
văr. Sublinierea acestei realități 
este cu atît mai acută ,1a adoles
cenți care sînt în căutarea pro
blemelor și a relațiilor de viață 
și care au nevoie de a-și des
coperi și verifica, într-un colec
tiv, o personalitate. Ei caută, 
mai mult ca alte vîrste, colecti
vitatea, au nevoie de adeziunea 
ei față de faptele lor, caută, în
tr-un colectiv, proba personali
tății și caracterului lor și, im
plicit. a drumului lor în viață. 
A-i educa pe adolescenți în spi
ritul colectivității, al respectu
lui pentru normele ei, al respon
sabilității față de cerințele ei 
înseamnă a le crea climatul ne
cesar afirmării. A dirija, cu de
licatețe, această lume frămîn- 
tată care este grupul de adoles
cenți în așa fel incit la dizolva
rea obiectiv cerută a unui co
lectiv, tînărul să pășească spre 
altul, superior pe plan social, 
drept, conștient de sine, încre
zător în el dar și în cei din ju
rul lui, convins că în școală. în 
clasa lui, a acumulat acele va
lori care-i dau dreptul să se în
cadreze firesc în oricare altă 
grupare socială, — iată, printre 
atîtea alte sarcini ale școlii, una 
de onoare. Atenția care trebuie 
acordată seismelor vizibile și 
invizibile ale clasei este, prin 
prisma cerințelo- educative, a- 
tentia pentru concretizarea si 
desfășurarea reală a acelor cali
tăți. umane care nu se notează 
în cataloage : principialitate, 
responsabilitate față de îndatori- , 
rile de cetățean, de membru al 
unui colectiv de muncă, respect 
față de norme comun acceptate 
și mai ales disciplina liber con
simțită care înseamnă mai mult 
decît simpla aliniere la reguli 
impuse. înseamnă cuplarea idea
lului tău de viată, prin conști
entizare, la idealul unei colecti-
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CAIRO. — O delegație egip
teană condusă de vicepreședin
tele guvernului și ministrul afa
cerilor externe al R.A.U., Mah
mud Riad, va efectua la începu
tul lunii viitoare o vizită în 
Franța. Din delegație vor mai 
face parte ministrul apărării, 
Mohamed Fawzi, și ministrul in
dustriei, Aziz Sidky.

Vizita delegației egiptene în 
Franța se înscrie în cadrul ac
țiunii diplomatice pe care 6 des
fășoară R.A.U. în mai multe 
țări ale lumii pentru a explica 
conducătorilor acestor state pozi
ția sa privind situația din regiu
nea Orientului Apropiat.

U. R. S. S., Alexei Kosîghin 
președintele Consiliului de Mi 
niștri al U.R.S.S., și delegația 
de partid și guvernamentală a 
R.A.U. .........................  " ‘
membru al 
tiv Suprem 
liste Arabe, 
R.A.U.

condusă de Aii Sabri, 
Comitetului Execu- 

al Uniunii Socia- 
vicepreședinte al

— OperațiuneaAMMAN, 
colectare a armelor deținute 
membrii grupurilor paramilitare 
iordaniene, a fost încheiată, a 
anunțat duminică seara postul 
de radio 
tător de 
mentului 
tiniene. .

de 
de

Amman, citind un pur- 
cuvînt al comanda- 
miliției populare pales- NEW YORK : feroviari americani demonstrînd în sprijinul revendicărilor lor în fața lui Pennsyl

vania Station

Solidaritate
cu

patrioții

în întreaga lume conti
nuă să se desfășoare 
ample acțiuni de solida
ritate cu patriot» basci, 
înfierîr.du-se înscenarea 
judiciară de la Burgas.

prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

MOSCOVA. — La Moscova au 
început luni convorbirile dintre 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Niko
lai Podgornîi, președintele Pre- 

al

Primul ministru al

zidiului Sovietului Suprem

După răpirea
la

• Optimism in
privința eliberării 
lui Bucher

Un purtător de cuvînt al 
Ambasadei elvețiene la Rio de 
Janeiro a declarat că însărcina
tul cu afaceri, Max Feller, tri
mis special pentru a contribui 
la eliberarea diplomatului răpit 
Giovanni Enrico Bucher, este 
„optimist", iar Ministerul de 
Externe al Elveției speră că Bu
cher va fi pus în curînd în li
bertate. Ambasada Algeriei a 
anunțat, de asemenea, că gu
vernul algerian s-a oferit neofi
cial să acorde azil politic deți- 
nuților politici în schimbul că
rora răpitorii au acceptat să-l 
elibereze pe ostatic. Totodată, 
agenția France Presse informea
ză că ministrul de justiție al 
Braziliei ar fi solicitat compa
niei aeriene „Varig" să pregă
tească un avion special de pasa
geri, care să poată decola luni 
la ora 20 G.M.T. Știri neconfir- 
mate relatează despre faptul că 
deținuții respectivi sînt aduși 
din diverse închisori la Rio de 
Janeiro, ceea ce pare să indice 
că guvernul intenționează să fie 
pregătit pentru orice eventuali
tate, păstrîndu-și, totodată, 
bertatea de acțiune.

RIAD.
Iordaniei, Wasfi Tall, care se a- 
flă într-o vizită oficială în Ara
bia Saudită, a fost primit dumi
nică de regele Feisal și de emi
rul Khaled Ben Abdel Aziz, 
prințul moștenitor și vicepreșe
dintele cabinetului.

Nu a fost dat nici un comu
nicat oficial privind problemele 
discutate în cursul întrevederi
lor.

Observatorii politici de la 
Amman afirmă că vizita premie
rului iordanian, Wasfi Tall, în 
Arabia Saudită, s-ar datora si
tuației financiare și economice 
dificile prin care trece în pre
zent Iordania. Se știe că Arabia 
Saudită acordă Iordaniei, în 
conformitate cu hotărîrile con
ferinței la nivel înalt a țărilor 
arabe de la Khartum, din no
iembrie 1967, un ajutor anual în 
valoare de 14 milioane de dinari. 
Autoritățile saudite și-au expri
mat recent intenția de a acorda 
50 la sută din această sumă în 
devize, iar restul în produse pe
trolifere. De asemenea, se crede 
că delegația iordaniană va soli
cita Arabiei Saudite sporirea 
ajutorului, în urma suspendării 
compensațiilor financiare de că
tre Libia (9 milioane de dinari 
pe an).

ATAC LA 
DA NANG

NOI ACȚIUNI 
ALE PATRIOȚILOR 
SUD-VIETNAMEZI
Marea bază aeronavală 

americană de la Da Nang 
a fost bombardată cu ra
chete în cursul nopții de 
duminică spre luni, 
către forțele patriotice 
Vietnamul de sud.

de 
din

li-

TEL AVIV. — Guvernul is- 
raelian a examinat, în cadrul 
reuniunii de duminică, rapoar
tele prezentate de miniștrii apă
rării și de externe — Moshe 
Dayan și Abba Eban — asupra 
evoluției situației din Orientul 
Apropiat și a rezultatelor activi
tății diplomatice depuse în cursul 
călătoriilor întreprinse recent în 
străinătate. Un comunicat publi
cat la sfîrșitul reuniunii preci
zează că dezbaterile cabinetului 
vor continua, urmînd ca să fie 
definitivată poziția Israelului 
față de reluarea negocierilor, sub 
auspiciile lui Gunnar Jarring.

Concomitent, cartierul _ 
neral al unui regiment de 
pușcași marini americani, si
tuat în apropierea complexu
lui militar de la Da Nang, 
a fost supus tirurilor artile
riei F.N.E.

Corespondenții agențiilor 
de presă relatează, de aseme
nea, că în ultimele 24 de ore 
au fost semnalate ciocniri în
tre detașamente ale Frontu
lui Național de Eliberare și 
unități ale armatei saigoneze 
în provinciile Quang Ngai și 
Binh Thuan din regiunea sep
tentrională a Vietnamului de 
sud, precum și în Delta Me- 
kongului, în pădurea U Minh.

Pe de altă parte, un pur
tător de cuvînt al comanda
mentului militar american a 
anunțat că în cursul săptă- 
mînii trecute, forțele S.U.A. 
au pierdut 14 elicoptere în 
Vietnamul de sud. Numărul 
total al elicopterelor ameri
cane doborîte pe teritoriul 
sud-vietnamez începînd din 
anul 1961 pînă în prezent — 
menționează agenția Reuter — 
se ridică la 1832.

ge-

/

»

AL• PRIMUL MINISTRU 
CEYLONULUI, SIRIMAVO 
BANDARANAIKE, a primit pe 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Colombo, Pe
tre Tănăsie. Cu acest prilej, au 
fost discutate diverse aspecte 
ale dezvoltării relațiilor de co
laborare și prietenie româno- 
ceyloneze.

CREȘTEREA
ȘOMAJULUI 
ÎN ANGLIA

• APROXIMATIV 620 000 DE 
OAMENI nu aveau de lucru 
săptămina trecută în Marea Bri- 
tanie, potrivit cifrelor publica
te de Departamentul folosirii 
forței de muncă. Aceasta repre- 
zintă 2,7 la sută din totalul per
soanelor apte de muncă procent 
atins in timpul iernii trecute a- 
bia in luna ianuarie. Cifra re
prezintă, de asemenea, o crește
re a numărului șomerilor cu 
1» Mt față de luna noiembrie a.c. 
si cei mai înalt nivel de șomaj 
al lunii decembrie din perioada 
postbelică.

• O MARE MANIFESTAȚIE 
DE SOLIDARITATE cu lupta 
pentru libertate și independență 
a poporului vietnamez și împo
triva agresiunii americane în 
Vietnam a avut loc duminică 
după-amiază la Bologna. Răs- 
punzînd chemării organizațiilor 
de tineret ale partidelor comu
nist, socialist, socialist al uni
tății proletare și republican, 
lansată cu prilejul aniversării 
a zece ani de Ia crearea Frontu
lui național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, zeci de mii 
de tineri din toate provinciile 
regiunii Emilia-Romagna, din 
Lombardia, Liguria, Toscana, 
Piemonte, Napoli și din nume
roase centre ale sudului țării 
au străbătut străzile centrale ale 
Bolognei, purtînd steaguri roșii 
și vietnameze, scandînd lozinci 
anti-imperialiste și în 
patrioților vietnamezi.

• ÎN STATELE UNITE ca
pătă amploare mișcarea pentru 
eliberarea cunoscutei militante 
americane de culoare Angela 
Davis, arestată la 14 octombrie 
sub învinuirea falsă de a fi com
plice în incidentul de la 7 au
gust din incinta judecătoriei din 
San Rafael (California). De men
ționat că poliția nu a prezentat 
nici un fel de dovezi privind 
așa-zisa complicitate la acest 
incident, acuzație pe care .An
gela Davis o denunță ca pe o 
farsă.

sprijinul

• DUMINICĂ SEARA a în
ceput operațiunea de retragere 
? ultimilor ’400 de membri ai 
Legiunii străine franceze din 
Ciad, transmite agenția France 
Fresse din Fort Lamy.

• DUMINICA DUPĂ-AMIA- 
ZA. intreaga regiune de vest a 
Turciei a fost zguduită de un 
cutremur. Autoritățile turcești 
au anunțat că nu s-au înregis
trat victime sau pagube mate
riale importante. Epicentrul se
ismului se situează, a anunțat 
Observatorul de la Istanbul, la 
200 km sud de Istanbul, în re
giunea Gediz-Simav-Demirci.

• LA MOSCOVA 
SEMNAT LUNI UN 
privind construirea pe _____
Cehoslovaciei a unei mari con
ducte pentru transportul gaze
lor naturale sovietice către ță
rile Europei occidentale. Prin 
conducta, ce va avea o capaci
tate anuală de 28 miliarde mc, 
vor începe, în 1973, livrările că
tre R.S. Cehoslovacă și 
Germană. De asemenea, 
această conductă. Uniunea 
vietică va putea furniza 
naturale în Austria, Italia, 
a Germaniei, in conformitate cu 
contractele încheiate anterior 
cu firme din aceste țări.

A FOST 
ACORD 

teritoriul

R.D. 
prin
So- 

gaze
R.F.

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI 

FILIPINEZ

CONDAMNĂRI
LA MADRID

• UN TRIBUNAL DIN MA
DRID a condamnat patru per
soane la închisoare sub acuza
ția de a fi încercat să creeze 
o organizație sindicală. Cei pa
tru condamnați au fost, de ase- 
rrtenea. învinuiți pentru edita
rea buletinului ilegal „Panora
ma". Pe de altă parte. Tribu
nalul ordinii publice a condam
nat pe ziaristul spaniol Jose 
Carlos Mauricio Rodriguez, la 
șase luni inchisoare și la plata 
unei amenzi de 10 000 de pese
tas pentru că a fost găsit în 
posesia unor ziare ilegale.

începerea lucrărilor sesiunii 
Comisiei interguvernamentale 

româno-sovietice 
de colaborare economică

în centrul Londrei au avut 
loc duminică manifestații de 
protest împotriva procesului de 
la Burgos intentat de autorități
le spaniole patrioților basci. De
monstranții au cerut punerea în 
libertate a celor 16 luptători 
pentru democrație, încetarea 
campaniei de intimidare și re
presiune din Spania.

într-o declarație făcută luni 
presei, președintele Partidului 
Comunist din Belgia, Marc Dru- 
maux, a calificat procesul de la 
Burgos intentat celor 16 patrioți 
basci drept o „înscenare machia
velică pusă la cale de guvernul 
spaniol, care a implicat și arma
ta".

a implicat și arma-

★
se consideră că 

procesul intentat

La 21 decembrie a.c., la Mos
cova au început lucrările Sesiu
nii a patra a comisiei intergu- 
vemamentale româno-sovietice de 
colaborare economică.

Delegația română este condu
să de Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele Părții ro
mâne a comisiei, iar delegația 
sovietică de M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Părții sovietice a comisiei.

în cadrul lucrărilor sesiunii, 
urmează să se examineze stadiul 
acțiunilor de colaborare și coo
perare economică și tehnico-ști- 
ințifică, oonvenite anterior între 
cele două părți, precum și po
sibilitățile de dezvoltare, în con
tinuare, a relațiilor economice 
dintre România și Uniunea So
vietică, în vederea convenirii de 
măsuri pentru concretizarea ac
țiunilor care vor prezenta inte
res reciproc.

La Madrid 
sentința în r--------- —
celor 16 patrioți basci nu va fi 
pronunțată, după toate probabi
litățile, decit in ultimele zile 
ale anului. Surse apropiate 

■ cercurilor armatei spaniole, ci
tate de agenția Reuter, afirmă 
că întirzierea anunțării verdic
tului s-ar datora unor 
siuni în rîndurile ofițerilor 
periori.

C. Burtică
la

disen- 
su-

Noi incidente în Okinawa
Populația cere încetarea prezenței 

militare americane pe insulă
în localitatea Koza 

din insula Okinawa au 
continuat duminică inci
dentele între populația 
locală și autoritățile mi
litare americane. Zeci 
de automobile america
ne au fost incendiate.

Cîteva sute de locuitori au pă
truns în incinta bazei militare 
Kadena incendiind mai multe clă
diri. Poliția militară americană a 
intervenit cu brutalitate folosind 
grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia manifestația. 
35 de persoane au fost rănite, 
iar alte câteva sute arestate. Cho- 
byo Yara, șeful puterii executi
ve locale, a cerut autorităților a- 
mericane să ia măsuri imediate 
împotriva personalului militar, 
vinovat de numeroase crime.

Hotărîrea guvernului ameri
can de a menține în Okinawă^ 
importante stocuri de substanțe 
toxice, precum și samavolniciile 
trupelor S.U.A. staționate în 
insulă au contribuit la intensifi
carea mișcării de protest împo
triva prezenței militare a S.U.A. 
în Okinawa.

Incidentele din Okinawa au 
provocat vii reacții din par
tea partidelor de opoziție din Ja-

datponia. Partidul comunist a __ 
publicității o declarație în care 
se arată că incidentele de du
minică demonstrează în mod clar 
că forțele militare de ocupație 
au violat drepturile fundamen
tale ale populației Okinawei.

Cu prilejul vizitei în Republi
ca Democrată Germană, minis
trul comerțului exterior al Ro
mâniei, Cornel Burtică, a fost 
primit luni de Kurt Fichtner, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. La întîlnire 
au participat Heinrich Meier, vi
cepreședinte al Comisiei de stat 
al planificării, și Eduard 
Schwierz, adjunct al ministrului 
pentru 
externe.
menea, 
R.D.G., 
nea.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Agenția PAP transmite biogra
fia lui Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Edward Gierek s-a născut la 
6 ianuarie 1913 la Porombce, în 
districtul Bendzinsk, într-o fa
milie de mineri. După moartea 
tatălui, care și-a pierdut viața 
într-un accident în mină, E. Gie
rek a emigrat în 1923, împreună 
cu mama sa, în Franța, unde, în
cepînd de la 13 ani, a lucrat ca 
miner.

Timp de mai mulți ani, E- 
dward Gierek a participat in
tens la activitatea sindicatelor 
franceze (C.G.T.) ; în 1931, el a 
intrat în rîndurile Partidului Co
munist Francez, a participat la 
luptele de. clasă ale proletaria
tului francez, a condus mișcarea 
grevistă, a luat parte la activita
tea Societății muncitorești pen
tru învățămint și cultură, în 
1934 pentru participarea la gre
va minerilor, a fost arestat și 
expulzat din Franța în Polonia. 
In 1937, a emigrat din nou, de 
data aceasta în Belgia, unde a 
lucrat tot ca miner. E. Gierek a 
lucrat în mine timp de 17 ani. 
în Belgia, el a desfășurat o in
tensă activitate politică în rîndu
rile Partidului Comunist din 
Belgia. în timpul ocupației, a- 
flîndu-se în Belgia, a partici
pat la mișcarea de rezistență, 
luptînd împotriva hitleriștilor.

După război, a luat parte la 
organizarea pe teritoriul Belgiei 
a Uniunii patrioților polonezi și 
a Partidului Muncitoresc Polo
nez și a condus activitatea Con
siliului Național în Belgia, a- 
flintlu-se la conducerea acestuia 
timp de doi ani.

în 1948, înapoiat în Polonia, a 
început să lucreze în Comitetul 
Central al P.M.U.P., iar din 
1949 și-a desfășurat activitatea 
în aparatul de partid din Sile- 
zia, ca secretar al C.C. al 
P.M.U.P. la Katowice. A absol
vit secția fără frecvență a unui 
institut de învățămînt superior 
obținînd titlul de inginer de 
mine.

în 1954, la Congresul al II-lea

al partidului, a fost ales mem
bru al C.C. al P.M.U.P. și a 
început să activeze la Comitetul 
Central ca șef al Secției pentru 
industria grea.

La plenara a șasea a C.C. al 
P.M.U.P., în 1956, a fost ales se
cretar al C.C., iar la plenara a 
șaptea a C.C., în același an. a 
fost ales membru Biroului

Politic al C.C. ; din 1957, a cu
mulat această funcție cu sar
cina de prim-secretar al Comi
tetului voievodal al P.M.U.P. din 
Katowice. La Congresul al IV- 
lea al Partidului, în 1964, și apoi, 
Ia Congresul al V-lea, în 1968, 
a fost reales în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.U.P. din care face 
parțe și în prezent.

Este deputat în Seim din 
1952. A fost distins cu Ordinul 
„Constructorii Poloniei popu
lare", cu Ordinul „Steagul Mun
cii" clasa I și cu alte ordine.

La 20 decembrie 1970, la ple
nara a șaptea a C.C. al P.M.U.P, 
a fost ales prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

problemele economice 
A fost prezent, de ase- 
ambasadorul României în 
dr. ing. Nicolae Ghe-

R.S.F. IUGOSLAVIA : imagine de la fabrica de automobile 
„Crvena Zastava" din Kragujevac.

prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a făcut 
duminică o declarație în 
care a anunțat că în luna 
ianuarie va convoca Consi
liul prezidențial de . politică 
internațională pentru a exa
mina problema stabilirii re
lațiilor diplomatice cu unele 
țări socialiste. Consiliul fili- 
pinez de politică internațio
nală este format din foștii 
președinți ai statului, condu
cătorii 
politice 
dunarea 
principalii membri ai guver
nului. Consiliul este prezi
dat de șeful statului, Ferdi
nand Marcos.

tuturor partidelor 
reprezentate în A- 
Națională șl din

„Nu putem merge înainte de- 
cît dacă vom urmări ferm o- 
biectivul fundamental al dez
voltării unei industrii naționa
le". Cuvintele acestea consti
tuie esențialul declarației pro
gramatice făcută de președin
tele Boliviei, generalul Juan 
Jose Torres în fața unei reu
niuni a reprezentanților sindi
catelor, conducerii armatei și 
conducătorilor unor importan
te instituții publice și particu
lare. Cu prilejul acestei reu
niuni, șeful statului bolivian a 
prezentat „strategia socio-eco- 
nomică de dezvoltare" pe care 
guvernul său își propune să o 
pună în aplicare.

In linii mari, această „stra
tegie" reia principalele obiec
tive pe care si le propuseseră 
militarii, atunci cînd au luat 
puterea în septembrie 1969. 
Conducătorii loviturii de stat 
din 1969 au procedat la națio
nalizarea minelor de cositor, 
au început realizarea unei re
forme agrare, încercînd să slă
bească puterea latifundiarilor 
și a monopolurilor străine; în 
toate aceste acțiuni ei au fost 
sprijiniți de puternicele sindica
te ale minerilor și de o mare 
parte a țărănimii. Cercurile mi
litare de dreapta s-au opus, 
însă, acestei evoluții și au frî- 
nat, în special, inițiativele pen
tru valorificarea bogățiilor na
ționale în interesul dezvoltării 
economiei boliviene. Opoziția 
acerbă a vîrfurilor militare de 
dreapta și-a găsit, de altfel, 
expresia explozivă în încerca
rea nereușită de lovitură de 
stat, din octombrie, a genera
lului Miranda.

Proiectul guvernamental pre
zentat de președintele Torres și 
elaborat de fostul ministru al 
planificării, Jose Ortiz, vizează

crearea în decurs de două de
cenii a unei „industrii moderne 
și a unei agriculturi de mare 
productivitate" care să permită 
consolidarea „unei societăți ba
zată pe o puternică mobilita
te", ceea ce presupune „mobi
lizarea marii majorități a boli
vienilor, astăzi la periferia so
cietății, și integrarea lor reală 
în viața națională".

Acest proiect ține seama

mentare (făină, lapte, grăsimi 
animale) care ar putea fi pro
duse cu ușurință.

în acest context punctul prin
cipal al „strategiei dezvoltării" 
constă în relansarea de către 
statul bolivian a unui program 
de industrializare. Statul con
trolează de pe acum producția 
de hidrocarburi, mai bine de 
jumătate din extracția de mi
nereuri, o însemnată parte din

BOLIVIA

„STRATEGIA
DEZVOLTĂRII

tocmai de experiența și eșecu
rile din perioada septembrie 
1969—octombrie 1970.

Practic, procesul de indus
trializare a fost, în genere, ne
glijat. Partea industriei în pro
dusul național brut este astăzi 
aceeași ca în 1952. Bolivia a 
rămas în mare măsură depen
dentă din punct de vedere al 
comerțului și finanțelor de 
S.U.A. Economia sa se bazează 
încă . pe monoproducția cosi
torului care reprezintă peste 80 
la sută din exporturi. Și dacă 
producția agricolă a fost, în 
oarecare măsură, diversificată 
in provincia tropicală Santa 
Cruz (zahăr, orez) țara conti
nuă să importe produse ali

producția industrială globală 
(circa 35 la sută). O dată cu 
punerea în funcțiune o uzinei 
de prelucrare a cositorului de 
la Vinto, Bolivia a marcat un 
punct pe planul valorificării 
cositorului. Este în curs de con
struire o turnătorie de bismut. 
întreprinderea națională a tur
nătoriilor prevede pentru anul 
viitor începerea construirii unor 
uzine pentru tratarea zincului 
și antimoniului. Se preconizea
ză ca partea industriei în pro
dusul național global să se du
bleze în următoarele două de
cenii. în principalele orașe ole 
țării urmează să fie ridicate o- 
biective industriale, unități pen
tru prelucrarea metalelor ne-

feroase la Oruro, siderurgie și 
petrochimie la Santa Cruz, fa
brici de materiale de construc
ții la Cochabamba, 
mecanică la La Paz.
parte din cei 600 milioane do
lari necesari investițiilor în in
dustrie urmează să fie obținuți 
din exporturile de petrol, gaze 
naturale, cositor. De aci prio
ritatea ce se prevede a fi acor
dată sectoarelor extractiv, mi
nier, singurele care pot dega
ja rapid, în perioada imediat 
următoare, excedente finan
ciare.

în ce privește agricultura, 
autorii proiectului prezentat de 
președintele Torres își propun 
sprijinirea reunirii micilor pro
ducători agricoli în „cooperati
ve sau comunități agrare care 
să permită o producție intensi
vă, bazată pe diversificare și 
specializare". Ei își propun, de 
asemenea, crearea unui „orga
nism public de comercializare 
care să asigure o desfacere ra
țională, rentabilă și echitabilă 
a producției agricole*.

Va deveni „strategia dezvol
tării" expusă de președintele 
Boliviei un program real în ac
țiune ? Multe depind — asa 
cum se remarcă la La Paz — 
de măsura în care actualul gu
vern bolivian se va sprijini și 
va conlucra cu forțele populare 
(sindicatele, i 
partidele de stînga, organiza
țiile studențești). Adică tocmai 
cu acele forțe care s-au opus 
energic în octombrie tentativei 
de lovitură de stat a genera
lului Miranda.

industrie 
O more

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. a transmis cu- 
vintarea rostită de Edward Gie
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., la posturile de radio 
și televiziunea poloneză.

In ultima săptâmină — a spus 
vorbitorul, au avut loc eveni
mente care au zguduit profund 
întregul popor și au creat un 
mare pericol pentru patrie. In 
orașe de pe litoral — Gdansk, 
Gdynia, Szczecin și Elblag — au 
avut loc manifestări ale mun
citorilor. excese și ciocniri pe 
străzi. Au murit oameni. Noi 
toți trăim această tragedie.

Nu putem să nu ne întrebăm 
cum s-a ajuns la această neno
rocire, cum s-au ivit și de ce 
s-au maturizat conflicte sociale 
atit de acute ? Există oare ase
menea probleme interne pe care 
nu le-am putut rezolva pe altă 
cale ?

Obligația noastră, obligația 
conducerii partidului și a gu
vernului, este de a da partidu
lui și poporului un răspuns de
plin la aceste întrebări. Acesta 
va fi un răspuns’ dificil și în 
spirit autocritic. Dar el va fi 
clar și veridic. La baza actualei 
situații din țara noastră șe află 
cauze care decurg din dificultăți 
reale. Dar există și cauze care 
au decurs din concepții nechib
zuite în politica economică. A- 
ceste cauze le vom înlătura. 
O lege de fier a politicii noas
tre economice și a politicii 
noastre în general trebuie să 
fie întotdeauna luarea în consi
derare a realității, consultările 
largi cu clasa muncitoare și in
telectualitatea, respectarea prin
cipiilor colegialității și democra
ției în viața de partid și în ac
țiunile organelor lui conducă
toare.

Ultimele evenimente ne-au 
amintit în-mod dureros adevă
rul fundamental că partidul tre
buie să mențină întotdeauna le
gătura strînsâ cu clasa munci
toare și cu întreg poporul, că 
el nu trebuie să piardă limba
jul comun cu oamenii muncii.

Hotărîrile adoptate recent 
privind modificarea prețurilor, 
a spus vorbitorul, au sporit 
cheltuielile populației pentru 
cumpărarea produselor alimen
tare.

C.C. a însărcinat Biroul Poli
tic să analizeze în zilele imediat 
următoare posibilitatea de îm
bunătățire a situației materiale 
a familiilor cu salarii mici și 
cu mulți copii și al căror bu
get, în urma modificării recen
te a prețurilor, a fost afectat în 
mod serios. Pentru aceasta, tre
buie să depistăm fondurile ne
cesare.

Există și multe alte proble
me care preocupă oamenii mun
cii și care impun o rezolvare 
— cele referitoare la situația 
femeilor din cîmpul muncii, 
problema locuințelor, problema 
tineretului. Doresc să vă asigur 
că ele vor fi analizate cu cea 
mai mare atenție de conducerea 
partidului și guvernului și vor 
fi soluționate potrivit posibilită
ților și numai în funcție de po
sibilitățile economice ce ne vor 
sta la dispoziție. Acestea vor

rile opiniei publice să participe 
la soluționarea acestor impor
tante probleme și pentru aceas
ta vom crea condiții politice și 
organizatorice. respectind in 
toate sferele vieții normele de
mocrației socialiste.

Hotăririle noastre de astăzi 
— a subliniat vorbitorul — le 
vom realiza împreună cu parti
dele aliate — Partidul Uniț Ță
rănesc și Partidul Democrat — 
cu toate organizațiile Frontului 
Unității Poporului. Fiecare ce
tățean va avea o participare la 
rezolvarea și înfăptuirea lor.

în continuare, tovarășul E. 
Gierek a spus : Potrivit tradi
țiilor internaționaliste ale po
porului nostru, ideologiei mar- 
xist-leniniste a partidului nos
tru, Polonia a fost și va fi o ve
rigă trainică a forțelor socialis
mului, democrației și păcii.

Pacea și securitatea patriei 
noastre sînt indestructibil lega
te de pacea și securitatea 
Europei. Vom depune și de a- 
cum înainte eforturi pentru în
tărirea lor, vom fi gata să ac
ționăm în această direcție și să 
colaborăm în mod reciproc a- 
vantajos cu toate statele, indi
ferent de orînduirea lor socia
lă. Cu acest gind vom porni 
alături de alte state socialiste 
pe calea normalizării relațiilor 
cu R.F.G.

Referindu-se la muncitorii 
care au întrerupt munca, vor
bitorul a spus : Răspunderea cu 
care sînt investit eu și întreaga 
conducere de partid, îmi impu
ne să declar cu toată sinceri
tatea că această comportare a 
însemnat o uriașă primejdie pen
tru țară, deși înțelegem că cel 
mai adesea aceste acțiuni au
fost dictate de considerente
cinstite. Aceasta insă a fost • 
folosită de dușmanii socialis
mului, de elementele antisocia
le și criminale. Și nu protestul 
muncitorilor, ci acțiunile aces
tor elemente au primit riposta 
hotărîtă din partea forțelor care 
stăteau de strajă ordinii — mili
ția șl trupele poloneze — care 
și-au îndeplinit datoria.

Vorbitorul a adresat apoi, in 
încheiere, un apel tuturor mun
citorilor polonezi, tuturor oame
nilor muncii, spumnd : să tra
gem împreună concluzia din ex
periența amară a ultimei săp- 
tămîni.
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EM. RUCAR

Va trebui să reanalizăm în 
mod detaliat problemele planu
lui economiei naționale pe anul 
viitor și întregului nou cinci
nal. Va trebui să trecem la ac
tivitatea pentru elaborarea unor 
planuri. înfăptuirea unor schim
bări și reforme. Chemăm oa
menii muncii, intelectualitatea, 
oamenii de știință, toate cercu-

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
In legătură cu îmbolnăvirea lui 
W. Gomulka, agenția P.A.P. 
transmite _u_n comunicat asupra 
stării sănătății sale, în care se 
arată că de cîteva săptămîni au 
apărut la pacient tulburări in 
sistemul circulator, care au pro
vocat Întreruperșa temporară 
a funcțiilor văzului. I s-a reco
mandat odihnă și tratament 
medicamentos. în dimineața 
zilei de 19 decembrie, aceste 
întreruperi au apărut din nou 
în mod intens, și consiliul me
dicilor i-a recomandat regim 
de spital, la care pacientul a 
lost supus. S-a stabilit diagnos
ticul : tensiunea arterială cres
cută, tulburări circulatorii care 
au dus la reducerea temporară 
a vederii și la o stare de obo
seală generală. Tratamentul ne
cesită o perioadă îndelungată 
de timp.
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