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CHEMA REA
siderurgiștilor din Hunedoara către colectivele

de muncă din întreprinderile siderurgice 
și întreprinderile consumatoare de metal

! Conștienți că înfăptuirea înainte de termen a pre
vederilor planului cincinal este în strînsă legătură cu 
asigurarea condițiilor materiale, iar obținerea unei 
eficiențe sporite în industria prelucrătoare, în con
strucții, transporturi și alte ramuri este condiționată 
de nivelul calitativ al metalului, siderurgiștii hune- 
doreni sînt angajați plenar în îmbunătățirea perfor
manțelor calitativ-funcționale ale metalului livrat eco
nomiei naționale, a creșterii ritmicității cu care acesta 
ajunge la utilizatori.

Actualele cerințe ale economiei naționale în plin 
avînt au impus ca o necesitate luarea unor noi mă
suri menite să conducă la o valorificare mai înaltă 
a metalului, la asigurarea construcțiilor de mașini și 
utilaje cu noi sortimente de oțeluri, cu proprietăți 
superioare, care să asigure în același timp un con
sum scăzut, o fiabilitate ridicată, un grad sporit de 
securitate în funcționarea mașinilor și utilajelor.

Pornind de la aprecierea capacității tehnice a in
dustriei noastre siderurgice, în general, a posibilită
ților colectivului Combinatului siderurgic Hunedoara, 
ne adresăm tuturor unităților din industria siderurgi
că, din proiectare, uzinelor constructoare de mașini, 
unităților de construcții-montaj, cu chemarea de a ne 
unifica eforturile și preocupările, în vederea reali
zării unor ample măsuri menite să conducă la redu
cerea consumului de metal, prin promovarea rapidă 
a progresului tehnic în proiectare, în tehnologia de 
elaborare și laminare, în asimilarea de noi sortimente 
de oțeluri și laminate. în acest scop, Ia Combinatul 
siderurgic Hunedoara se vor aplica, începînd din a- 
cest an. următoarele măsuri:

a. Tn domeniul îmbunătățirii structurii 
sortimentale și promovării tyelurilor cu 
caracteristici fizico-mecanice superioare

1. Extinderea producției de oțeluri înalt aliate, re
fractare și inoxidabile pentru fabricația utilajului chi
mic, energetic, mașini, utilaje, autocamioane, autoturis
me etc ; ponderea oțelurilor cu proprietăți superioare 
(oțel carbon de calitate, oțel carbon superior, oțel slab 
aliat și oțel aliat). Din totalul producției de oțel să 
atingă în 1973 un nivel de 50 la sută, iar producția

de laminate de calitate superioară să crească cu mi
nimum 15 la sută comparativ cu anul 1971, ca urmare 
a utilizării de procedee tehnologice moderne de fi
nisare, prin frezare, flamare, polizare și cojire.

2. Stimularea proiectanților în valorificarea superi
oară a metalului în construcții prin livrarea profile- 
lor laminate cu limita minimă de rezistență Ia curgere 
garantată, asigurînd în acest fel reducerea consumu
rilor cu circa 10 la sută.

3. Crearea condițiilor tehnico-materiale pentru re
ducerea greutății construcțiilor metalice, a utilizării 
mai economice a spațiilor, prin restrîngerea treptată 
a fabricării profilelor din oțel de rezistență tip 37 și 
extinderea laminării și livrării profilelor din oțel slab 
aliat din clasa de rezistență 52 kgf/mm pătrat la care 
valorile caracteristicilor cresc cu peste 40 la sută.

4. Diminuarea pierderilor irecuperabile de metal ca 
urmare a acțiunii corozive a atmosferei și 
reducerea cheltuielilor de protejare a supra
fețelor construcțiilor metalice, prin asimilarea 
și livrarea, începînd cu acest an, a profile
lor din oțel cu rezistență sporită la coroziunea atmos
ferică $VCu caracteristici mecanice superioare reali
zate într-o concepție și tehnologie proprie.

5. Pentru reducerea consumului dc metal în con
strucții, ne angajăm să satisfacem în întregime cere
rile beneficiarilor cu oțel beton clasele a Il-a și a 
IlI-a de rezistență, la care se obțin economii de metal 
de pînă la 30 la sută.

6. Vom acționa pentru promovarea, și stimularea 
creșterii cererilor beneficiarilor de metal pentru mărci 
de oțeluri slab aliate cu rezistențe sporite, în scopul 
reducerii greutăților mașinilor și instalațiilor, asigu- 
rînd o economie de metal de pînă Ia 25 la sută.

Apli-carea largă a măsurilor enunțate mai sus numai 
prin livrările Hunedoarei creează condiții pentru ob
ținerea unor economii suplimentare de metal la con
sumatori cu aproximativ 100 000—150 000 tone anual.

b. Tn domeniul creșterii ritmicității, în
tăririi disciplinei contractuale și perfec

ționării condițiilor de livrare
1. Se va îmbunătăți activitatea de prospectare a ce

rerilor curente și de perspectivă, de urmărire a com

portării metalului Ia beneficiari, în vederea satis
facerii complete a necesităților calitative și sortimen
tale, precum și a asigurării livrării de laminate la 
lungimi fixe și multiple.

2. Prin îmbunătățirea activității de programare, pro
ducție și desfacere, se va asigura realizarea contrac
telor economice cu o zi mai devreme la trimestru și 
cu 2 zile mai devreme pînă la sfîrșitul acestui an : 
se. va accelera circulația metalelor prin scurtarea cu 
minimum 2 zile a termenelor intermediare de livrare.

3. Sprijinirea efectivă a consumatorilor de metal 
prin acțiuni comune de redistribuire a stocurilor fără 
mișcare cu prilejul contractărilor trimestriale și în
noirea acestora cu sortimente necesare din aceleași 
grupe de producție sortimentală.

4. Realizarea unui climat de reciprocitate între toate 
unitățile cu care avem relații contractuale, atît în 
calitate de furnizori, cît și în calitate de beneficiari, 
prin respectarea integrală a capacităților sortimentale 
și termenelor asumate.

*
Ne exprimăm convingerea că toate colectivele din 

siderurgie, toți cei care concură la utilizarea rațională 
și superioară a metalului, vor înțelege sensul profund 
al inițiativei noastre care constituie răspunsul side- 
rurgiștilor hunedoreni Ia sarcinile trasate de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a realiza în cele mai bune condiții 
Directivele Congresului al X-lea al P.C.R., de a în
făptui înainte de termen actualul cincinal, spre acce
lerarea mersului rapid al dezvoltării României socia
liste, prin atingerea celor mai înalte cote ale pro
gresului și civilizației umane.

Președintele Comitetului Oamenilor Muncii 
ING. COSTACHE TROTUȘ 

Președintele Comitetului Sindicalului 
GHEORGHE DÎRLEA 

Secretarul Comitetului de partid
PETRE LUNGU

Sercetarui Comitetului U.T.C.
CONSTANTIN BORESCU

Performeri
1

Șl

performante

METALURGICII DIN IAȘI 1SI PROPUN:
SUB 1089 Kg. DE METAL 

LA TONA DE PRODUSE
în întrecerea
socialistă

Dotata cu mașini și utilaje 
ultramoderne, Uzina metalurgică 
din Iași are unul din cele mai 
scăzute consumuri de metal din 
lume la tona de produse finite: 
1098 kg adică, la fel cît Anglia 
și cu 9 kg mai puțin decît se con-

sumă în industria metalurgică ni
ponă la aceeași cantitate de pro
duse. La producția de bază — 
țevi sudate longitudinal și profile 
formate la rece — cantitatea de 
manopera, 7,8 ore pe tona de 
țeava, este egală cu cea consu-

general al partidului
Vinerî la prînz, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu delegația 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, condusă 
de Amilcar Cabrai, secretar ge
neral al partidului, care face o 
vizită de prietenie în. Republicii 
Socialistă România, la invitația 
C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei și Ion Dincă, se
cretari ai C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Cu prilejul întîlniriL s-a efec
tuat un amplu schimb de infor
mații și de vederi in probleme 
de interes comun privind activi
tatea și preocupările celor două 
organizații politice și raporturi
le reciproce dintre P.C.R. și 
P.A.I.G.C. Totodată, s-a efectuat 
un schimb de vederi privind si
tuația politică internațională 
contemporană, evoluția luptei 
popoarelor împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului.

Exprimînd întreaga lor satis
facție față de dezvoltarea rapor
turilor de prietenie, sprijin 
multilateral și solidaritate mili
tantă dintre cele două parti
de, reprezentanții P.C.R. și 
P.A.I.G.C. au convenit să le ex
tindă și să le diversifice, pe căi 
și prin mijloace diverse, în fo
losul prieteniei dintre popoarele 
lor, al cauzei unității forțelor 
antiimperialiste de pretutindeni.

în numele delegației P.A.I.G.C., 
tovarășul Amilcar Cabral a 
transmis salutul combatanților și 
poporului din Guineea-Bissau și

Insulele Capului Verde poporu
lui român, Partidului Comunist 
Român și Comitetului său Cen
tral, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a reafirmat senti
mentele de prietenie, solidaritate 
și admirație față de poporul ro
mân, care luptă cu succes, sub 
conducerea P.C.R., pentru con
struirea, societății socialiste, 
pentru progres, înțelegere și 
cooperare internațională. Tova
rășul A. Cabrai a apreciat că 
succesele dobîndite de poporul 
român constituie o contribuție 
importantă Ja dezvoltarea vic
torioasă a luptei popoarelor 
contra imperialismului, pentru 
pacea și progresul umanității.

Mulțumind pentru salutul 
adresat, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a transmis tuturor? 
combatanților mișcării de elibe
rare din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde salutul 
călduros al poporului român, aL 
Comitetului Central al P.C.R. și 
al său personal, împreună cu 
asigurarea întregului lor sprijin 
în lupta dreaptă pentru lichi
darea dominației colonialismului 
portughez și urările de succes 
deplin în înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență na
țională, progres social.

Convorbirile au decurs într-o 
ambianță de deplină înțelegere 
reciprocă și caldă prietenie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu® 

reținut pe membrii delegației 
P.A.I.G.C, Ia dejun.

Primiri la tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
• Ambasadorul
Vineri 23 iunie a.c., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit

• Ambasadorul
Vineri 23 iunie a.c., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit

Austriei
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Austriei, Dr. 
Eduard Tschop, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara

noastră.
Cu acest prilej a avut Ioc b 

convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

Statelor Unite
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar ai Statelor Unite 
ale Americii, Leonard C. 
Meeker.

ale Americii
Cu acest prilej a avut loc O 

convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ȘCOALA DE 10 ANI
Șl IMPLICAȚIILE GENERALIZĂRII El

— Se cere precizat mai exact, 
teoretic și practic, statutul șco
lii de 10 ani, locul său distinct 
în structura învățămîntului 
nostru. Nu-mi pot permite să 
abordez aici toate chestiunile pe

Anul 1973 trebuie să încheie, în linii mari, generalizarea 
învățămîntului obligatoriu de 10 ani; anul 1973 însemnînd, 
practic, anul școlar 1972—1973, problema apare de strictă 
actualitate. Despre perspectivele generalizării școlii de 10 ani 
în județul Ilfov ne vorbește astăzi prof. RADA MOCANU, in
spector general școlar.

— Ce loc prezent ocupă 
școala generală de 10 ani 
în viața tineretului din 
județul dv.? Și ce conclu
zie practică v-a oferit 
mișcarea absolvenților 
clasei a VIII-a ?

— Se știe, elevii claselor a 
IX-a și a X-a ale școlii gene
rale se recrutează dintre absol
venții clasei a VIII-a care nu 
abordează treptele învățămîntu
lui postgeneral — liceele de cul
tură generală și de specialitate, 
școlile profesionale și ucenicia 
la locul de muncă. Or, există 
un fenomen obiectiv și necesar 
care îndreaptă pașii adolescen
tului către formele de învăță- 
mînt post-generale care le oferă 
O;profesie. Fenomenul este ge
nerat de dezvoltarea industrială 
în care este angajat județul 
nostru,- de vecinătatea marelui 
centru industrial pe care îl re
prezintă Capitala. Cifrele sînt 
concludente : . 7 230 absolvenți au 
intrat în școlile profesionale sau 
au devenit ucenici la locul de 
muncă. Deci, aproape 63 la sută. 
La care trebuie adăugați cei 
care au abordat liceul de spe
cialitate. Au rămas pentru clasa 
a IX-a, a școlii generale 1307

— Cum poate răspunde 
școala generală de 10 ani 
acestei tendințe obiective 
și necesare — formularea 
vă aparține — a absol
venților clasei a VIII-a?

Convorbire consemnată de 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a V-a)

FRUMOASELE
CIMPURImată în industria americană. 

Dacă privim comparativ cît anu
me se investește pentru a obține 
o tonă de produse vom constata 
ca această uzină se îndreaptă 
spre randamentul maxim atît al 
salariaților nemijlocit legați de 
producție cît și al metalului în 
devenire. Prin urmare, s-ar putea 
spune, Uzina metalurgică Iași, 
prin rezultatele sale, este o uni
tate competitivă cu cele similare 
pe plan mondial. Adevăr „adevă
rat" în proporție decisivă, cu pre
cizarea că pînă la sută la sută, 

aproape de acest procent,

colectivul uzinei trebuie să -mai 
străbată cele douăzeci și ceva de 
sutimi pentru a putea vorbi de 
randamentul maxim posibiL-Dacă 
parametrii de funcționare ai in
stalațiilor au fost. atinși, timpul 
efectiv de lucru pe care un mun
citor îl consumă în procesul de 
producție este de 73 la sută față 
de 70 la sută din 480 minute cit 
a fost anul trecut. Trei procente, 
aparent neînsemnate, dar cîntă-

(Continuare în pag. a lll-a)

NICOLAE ADAM

AFIȘUL POLITIC

de A. I. ZÂINESCU

Prezență firească, dar .nu și 
constantă printre imaginile ce 
ni le oferă zilnic orașul, afișul 
politic — marcind etapele is
toriei noastre aotuale — deVine, 
sau mai bine spus, ar trebui să 
devină o permanentă replică 
dată evenimentelor.

O astfel de lucrare artistică 
ce constituie astăzi un mijloc 
de afirmare și răspîndire a 
ideilor poate la fel de eficient 
și de prompt ca și emisia tele
vizată, ca și pelicula cinemato
grafică, implică putere de mo
bilizare și de persuasiune, adică 
un fel specific de a te adresa și 
de a vorbi oamenilor. De aceea, 
pentru graficianul modern a e- 
nunța adevărul, nu ca simplă a- 
titudine artistică ci ca un act al 
unei convingeri preponderent 
politice este, mai mult decît o 
chestiune de opțiune personală, 
rodul necesității, proprie omu
lui contemporan, de a-și afir
ma o poziție și o adeziune. Ar-

F-
tist prin vocație angajat, de- 
sign-graficianul consideră finali
tatea artei sale în însuși func
ționalitatea ei, în însăși calita
tea ei estetică. Astfel, pentru 
el, afișul politic va însemna 
gestul hotărît și dinamic al u- 
nui vot, o adevărată armă de 
educație ideologică. Semn ma
nifest și public al participării, 
acest gen de afiș ră-mîne măr
turia unei concepții despre lu
me tot așa cum va rămîne și 
expresia unei viziuni poetice și 
plastice.

înțeles’ , ca sistem analizabil 
de unități cu funcțiuni informa
ționale afișul este o structură 
grafică complexă ce însumează 
elemente plasticș semnificative

cu valoare ideologică și estetică. 
Considerat în acest sens afișul 
va impune creatorilor de astăzi, 
ca obligație însăși a meșteșugu
lui lor, asimilarea tuturor date
lor ce le furnizează acele disci
pline dintotdeauna auxiliare 
artei și, care își pot dovedi de 
îndată aplicarea în designul pu
blicitar. Prin aceste spuse, ne 
referim, pe de o parte, la acele 
indicații oferite de estetica ex
perimentală, de psihologia for
mei, de studiul psihofiziologiei, 
al matematicii și al fizicii, indi
cații ce sînt susceptibile de a fi 
folosite spre îmbogățirea posibi
lităților formaile ale afișului, iar 
pe de altă parte, la uriașul salt 
tehnologic realizat în ultimii ani 
în domeniul fotografiei mijloa
celor de reproducere, serigrafie 
și tipografie. Departe de a sub-

AN’DREI PALEOLOG

(Continuare în pag. a IV-a)

Cîmpurile, în aceste zile, îmbracă purpura voievodală. 
Imaginați-vă o tulburătoare verandă de azur, un foișor 
cosmic din care s-au putut privi drept, geologic, văzduhurile, 
să fie reluată iar și iar de la capăt privirea, s-a putut 
reface și trai mereu, fastuosul spectacol, de după solstifiu, 
ai cîmpurilor. Ele trăiesc și sînt împinse de un uriaș fluviu 
în sus, orc uriaș într-o singură mare culoare, iar dacă 
aceasta există și în univers undeva, în cine știe ce cută 
a sorilor, tainică, atunci de bună seamă că și ochiul nostru 
adînc arde fraged acolo, atunci de bună seamă că și noi 
toți cei ce simțim și trăim marea aventură a cîmpurilor 
în aceste zile de după solstifiu, ne putem numi fericiți.

Și poate că chiar așa și sîntem, cu toată zgîrcenia și 
banalitatea acestui sublim adjectiv, poate că chiar așa 
sîntem și ne putem numi fericiți. Cîmpurile, de la o fe- 1 
reastră de tren dimineața sau dintr-un cosmic foișor înainte, 1 
sînt o prelungire a brațului. Și văzîndu-<le, auzindu-le geo- 1 
logic cu tot trupul, ca o înrădăcinare în toți porii deschiși 1 
ai miliardelor și miliardelor de tulpine de grîu fragede, nu 1 
acolo, mai departe de virful degetelor, spice și boabe se 1 
coc, ci în palma, în palma însăși ca o scoică înviorată, în ’ 
zilele grele de arșiță și aerul tare, purificat.
. Trăim, cu alte cuvinte, mirajul aspru, mereu inedit al sece- < 

rișului, viața noastră se mută pentru o bună bucată de ; 
timp de-a dreptul pe cimpuri. Dar dacă totul s-ar petrece ( 
într-o simplă fereastră de tren, dacă totul ar fi atît de ( 
simplu acolo !... (

Mă uitam și eu, ca și ceilalți din compartiment, Ia un om < 
tînăr, bronzat pînă și în cutele feții aspre, luminată cînd < 
și cînd de vagi tresăriri. Ne uitam la fața Iui, deși ar fi 1 
trebuitsă-i vedem mîiniie. Atunci întrebarea cuiva n-ar I 
mai fi izbucnit: ați apucat vreme bună la mare — așa e ? ■ 
— V-ați bronzat foarte bine, uniform I La care omul tînăr < 
din compartiment a rîs scurt, apăsat, a făcut cu ochiul spre 1 
fereastra trenului- ca și cum cineva care îl știa și îl înțe- 1 
legea îl însoțea de mult timp acoio, ascuns de auzul și < 
vederea celorlalți; pe tractor a zis, se poate bronza și 1 
pe tractor, uitați-vă — și a retezat cu mîna aerul scurt < 
dintre noi și s-a uitat apoi aproape tot timpul pe fe- < 
reastră. Sporea cu ochiul iui parcă lumina care îndrepta J

(Continuare in pag. a TV-a) J
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grănicerilor

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea șefului 
statului și președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, 
NORODOM SIANUK, următoarea telegramă :

Domnule președinte,"
Permiteți-mi să vă exprim cea mai profundă gratitudine pen

tru primirea solemnă atît de călduroasă, atît de amicală, pentru 
ospitalitatea generoasă extrem de cordială și perfectă din toate 
punctele de vedere pe care Excelența Voastră, guvernul și po
porul român au binevoit să mi-o rezerve atît mie personal oît 
și întregii delegații a Frontului Unit Național și a guvernului 
Regal de Uniune Națională ale Cambodgiei, cu prilejul vizitei 
noastre oficiale în glorioasa și frumoasa dv. țară la amabila 
invitație a Excelenței Voastre.

Noi, cambodgienii, care am avut privilegiul și onoarea de a 
fi invitații și oaspeții dumneavoastră aleși, sîntem extrem de 
fericiți de a fi putut, datorită binevoitoarei dumneavoastră 
solicitudini, să consolidăm la maximum legăturile de prietenie 
eu marea și fidela noastră prietenă Republica Socialistă Ro
mânia și de a fi primit din partea dumneavoastră reafirmarea 
solemnă și răsunătoare a sprijinului fără rezervă și al solida
rității militante acordate luptei noastre de eliberare națională.

în acest context, termenii din discursurile dumneavoastră 
magnifice și din Declarația comună semnată ieri la București 
au entuziasmat mult și încurajat puternic pe combatanții Fron
tului.

Permiteți-mi, de asemenea, domnule președinte, să vă spun 
cît de impresionați am fost noi, cambodgienii, de numeroasele 
și mărețele realizări industriale pe care am avut posibilitatea 
să le vedem și să le admirăm, precum și de succesele foarte 
importante și continue ale României în toate domeniile edifi
cării socialiste, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.

Rugăm pe Excelența Voastră, Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul român să primească expresia viei noastre 
admirații și a celor mai călduroase felicitări.

Cu aceste sentimente, soția mea și cu mine prezentăm res
pectuoasele noastre salutări Doamnei Elena Ceaușescu și ru
găm pe Excelența Voastră să primească asigurarea recunoștinței 
noastre celei mai înalte și considerațiunii noastre foarte amicale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Re
publicii Franceze, domnului GEORGES POMPIDOU, următoarea 
telegramă :

Foarte mișcat de vestea tragicei catastrofe feroviare de la 
Vierzy, transmit cele mai profunde condoleanțe familiilor îndu
rerate ale victimelor, precum și urarea sinceră pentru resta
bilirea grabnică a răniților.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat următoarea 
telegramă Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A :

Adînc mișcat de vestea catastrofei aeriene de pe aeropor
tul Heathrow, în care și-au pierdut viața numeroase per
soane, exprim Maiestății Voastre și familiilor îndoliate 
profunda noastră compasiune și cele mai sincere condo
leanțe.

DC veghe lâ
fruntariile tării

Vizitele secretarului general 
al Partidului Comunist Brazilian

In cadrul vizitei pe care o face 
în țara noastră, tovarășul Luis 
Carlos Prestes, secretar general 
al P.C. Brazilian, a avut o întîl- 
nire la Academia „Ștefan Gheor
ghiu “ pentru pregătirea cadrelor 
de conducere a activității de 
partid, social-politice, economice

to-

CRONICA 
. T

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Moscova, 
tovarășul Titus Deac, șeful 

’ Comisiei sportive a U.A.S.R. 
’ care urmează să participe la 
I ședința Comitetului Executiv 
’ al Federației Internaționale a 

Sportului Universitar de la 
Moscova.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Stockholm, 
tovarășul Radu Enache, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
care va participa la lucrările 
Congresului Tineretului So
cial-Democrat din Suedia.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, 
varășul.
membru
U.T.C., 
U.T.C.

și administrației de stat, cu 
varășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinte al Consiliu
lui de conducere, rector al Aca
demiei, precum și cu alți membri 
ai conducerii acestei instituții. 
Cu acest prilej, oaspetelui i-au 
fost prezentate activitatea și pre
ocupările actuale ale Academiei.

De asemenea, tovarășul Luis 
Carlos Prestes a avut o întîlnire 
la Uniunea Scriitorilor, a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționate 
și democratice din România, noi
le construcții din municipiul Bu
curești, Muzeul Doftana, Grupul 
industrial petrochimic Brazi din 
Ploiești, unități agricole și sta
țiunea turistică Poiana din jude
țul Brașov și a depus o coroană 
de flori la Monumentul luptăto
rilor pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

a fost prezent to- 
Florea Diaconescu, 

al Biroului C.C. al 
activiști ai C.C. al

EXCURSII PRIN B.T.T.
La Agențiile B.T.T. din-’ 

întreaga țară se primesc în 
continuare înscrieri la urmă
toarele excursii externe: Al
geria (10—31 august), U.R.S.S. 
— Finlanda (8—19 septem
brie), Olimpiada de la Mttn- 
chen (25 august—11 septem
brie).

Frontiera. Poate că nicăieri 
sentimentul permanenței noas
tre prin milenii nu e mai stă
ruitor ca aici și poate că nică
ieri ca aici istoria nu e mai 
grăitor prezentă în toate. Zvel
te foișoare de oțel. Poteci gră
nicerești sub freamătul plopi
lor. Și meandrele fișiei arate, 
ureînd și coborind fără de ră
gaz. întovărășită de salba mă
runtelor așezări ostășești.

★
— Mai povestiți, tovarășe că

pitan !
Și căpitanul Gheorghe Jita- 

ru, un om cu un stagiu de 17 
ani pe frontieră, povestește cu 
emoție cum se măsurau briga
dierii cu munții, intre Salva $i 
Vișeu, cum munceau noaptea, pe 
furiș, cu gîndul Ia renumele bri
găzii și cite greutăți au fost de 
înfruntat în anii ’50 si cit de 
adînc l-a"răscolit clipa primirii 
carnetului roșu de partid...

— Știu că unii tovarăși mai 
trăiesc nostalgia muncii acelor 
ani — ne spune căpitanul. Dar 
romantismul nu e de domeniul 
trecutului. Romantismul e în 
inimi. Iată, bunăoară, pichetul 
nostru.

...La întîia privire, pichetul 
e la fel ca multe altele. Ordinea 
e fără reproș. Ținuta ostașilor 
— de asemenea. Gospodăria a- 
jutătoare poartă sigiliul hărni
ciei și al priceperii unor oameni 
îndrăgostiți de muncă.

Ca în toate pichetele, ostașii 
sînt uniți printr-o atitudine co
lectivă fermă împotriva aba
terilor disciplinare. împotriva 
calificativelor mediocre Ia pre
gătirea de luntă si politică.

— Noi nu avem un plan de 
producție — spunea într-o a- 
dunăre uteclstul Ion Matei. 
N-avem norme, dar putem si 
trebuie să ne depășim pe noi 
înșine.

Și intr-adevăr, oamenii se de
pășesc pe ei înșiși. își înfrîng 
propriile tentatii, propriile slă
biciuni. Soldatului Constantin 
Tebeica îi era teamă să mear
gă noaptea. singtu\ pe linia de 
frontieră. Reținere, intr-un fel 
firească. Cu ajutorul' colectivu
lui. dai’ ț*rintr-un 4fort -.de voin
ță, •' prîttti>0 luptă cu el însuși. 
a ‘ i^ușit să’-rșîi. birtiie -frica. Sol
datul' Qhăorghe Șer-ban a venit 
aici dintr-un mare oraș cu o 
„carte de vizită" care nu-1 ono
ra deloc. Dar comandantul, cei
lalți militari I-au încurajat cu 
dragostea și bunăvoința lor. în
cetul cu încetul și-a biruit com
plexele. s-a regăsit pe sine în
suși. și, după o vreme, s-a In
tegrat în viața de frontieră. E-

Si 
se 
a

finalele
campionatelor naționale

EXPERWNTUL DOBRESCU A EȘUAT
J

Din cea de a doua gală semifi
nală reținem cîteva aspecte, pozi
tive, și negative, care vizează, în 
principal, nume maj cunoscute 
uin boxul românesc. Reținem sur
priza plăcută produsă de tînărul 
Ivtarin Peia, de la Dinamo, care l-a 
învins la puncte pe rutinatul Iu
lian Lungu de la Metalul Bucu- 
i-ești. Ne-a plăcut evoluția lui Po- 
rnetcu — „olimpicul** deține o bună 
formă sportivă — în meciul cu gă- 
lățeanul Amăzăroaie — un meci 
combativ, spectaculos, tehnic — 
contrastînd de departe cu ceea ce 
ne-a oferit a doua pereche de la 
aceeași categorie (57 kg.) dintre 
reșițeanul P. Nedelcea și stelistul 
A Dumitrescu. Cită deosebire ? 
Aceștia din urmă au oferit o 
mostră de box dezordonat, încîl- 
cit. Imaginea actuală a fostului 
campion european —- l-am numit 
pe Dumitrescu —- este decepțio- 
nantă : lupta sa din ring demon
strează o slabă pregătire fizică, 
tehnică și tactică : el lovește pu
țin, primește mult, au fost mo
mente cînd își aștepta adversarul 
fără gardă, recepționînd lovitjiri 
în plină figură. O partidă aștep
tată cu interes de public a fost 
cea dintre proaspătul promovat la 
o categorie superioară, Paul Do
brescu și clujeanul Alexandru 
Popa. Dar experimentul făcut (de 
clubul Dinamo și de Federație) a 
eșuat. întîlnind un boxer mai pu
ternic, experimentat, Dobrescu n-a 
făcut decît să se agite mult, lovi-
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1.x11 l,x
FaruI-„U“ Craiova 1
Steagul roșu-C.F.B. Cluj 1,X,2
Crișul-Steaua 1,2
A.S.A. Tf. Mureș-PoHtehnica 1,2
Metalul Plopeni-Dunărea 1
Poiana Cîmpina-Prog. Brăila 1
Minerul Anina-Gaz metan 1
Vulturii-C.S.M. Sibiu 1

Minerul B.M.-Olimpia oradea 1

turtle lui n-au avut forță și preci
zie, pe dnd adversarul său l-a 
„executat" rar și dicisiv cu pumni 
grei, obligîndu-1 pe arbitru să-l 
numere încă în prima repriză. în
tre cei doi combatanți era o dis
tanță, totuși, de o categorie, ex
primată prin dezechilibrul luptei. 
Dobrescu are o greutate... artifi
cială, loviturile lui n-au -forța ce
rută de categoria în care a fost 
transferat (67 kg.) și, cum afirma 
după meci Lucian Popescu, „cu 
greutatea nu te poți juca". Aceste 
categorii de greutate au fost îm
părțite, la origine, după criterii 
științifice și ele ar cam trebui res
pectate. Inițiatorii ideii explică în
frângerea detașată a lui Dobrescu, 
eșecul talentatului boxer dinanio- 
vist prin „lipsa formei sportive" 
manifestată în ultima vreme.

De fapt amatorii sportului cu 
mănuși din Capitală, prezenți în 
cursul acestei săptămîni la galele 
sferturilor de finală și la semifi
nale, au asistat la partide extrem 
de interesante și disputate din 
care surprizele nu au lipsit. Astfel 
încă din sferturile de finală, au 
părăsit competiția Constantin Gru- 
escu și Horst Stump, campionii 
naționali la categoria muscă și 
respectiv semigrea. Dacă primul a 
fost învins de constănțeanul Tra
ian Cerchia, în schimb Horst 
Stumpf, beneficiarul unei decizii e- 
ronate, (a făcut, de altfel, cunoș
tință de trei ori cu podeaua în 
meciul cu I. Siliște), a fost oprit 
de medici să-și apere șansele în 
continuare. Dorința de afirmare 
a tinerilor pugiliști care au creat 
nenumărate clipe grele boxerilor 
consacrați, a fost ilustrată printre 
alții, cum spuneam, de tînărul Ma
rian Peia, învingătorul lui Adrian 
Moraru sau de Remus Cosma vic
torios în meciul cu Ștefan Boboc. 
Dintre components lotului olimpic 
e bună impresie au lăsat Calistrat 
Cuțov, Gabriel Pometcu, Alee 
Năstac și I. Gybrfi care continuă 
să domine autoritar categoriile lor 
de greutate, dîndu-ne speranțe în- 
tr-o comportare bună Ia Jocurile 
Olimpice de vară de la Mtinchen.

Campionatele republicane de 
box ediția 1972 — se încheie, astăzi, 
Ia arena montată în incinta pati
noarului „23 August** din Capitală. 
Cu începere de la ora 19,00, în or
dinea celor 11 categorii de greu
tate, în gala finală vor evo
lua următoarele perechi de 
boxeri î Remus Cosma — ștefan 
Băiatu ; Traian Cerchia — Anton 
Cojan; Mircea Toni — Marian 
Peia: Gabriel Pometcu -- Pavel 
Nedelcea; Antoniu Vasile — Gheor-

«he Ciochină; Calistrat Cuțov — 
Ladlslau Mathe; Victor Zilberman 
— Alex. Popa; I. GyOrfi — I. Mo- 
canu; Alec Năstac — Gheorghe 
Chivăr; Petre Cîmpeanu —• Marin 
Constantinescu; Hie Dascălu — 
Anghel Iancu.

C. V.

xemplele ar putea continua, 
aici, ca pretutindeni, munca 
dovedește rațiunea supremă 
personalității.

— Care sînt cei mai destoinici 
militari din subunitate, tovară
șe căpitan ?

O clipă de reflecție.
— Vă mărturisesc că 

putea alege cîteva nume
să greșesc. Totuși, aș aminti pe 
cîțiva : fruntașii Iulian Pop. Ion 
Matei. Petre Mandici, 
Dumbravă. Și. bineînțeles, 
pot să-l trec cu vederea 
fruntașul Mihai Strîmbu. secre
tarul organizației U.T.C.

— Ce credeți despre oamenii 
adevăr ați ? Se afirmă numai în 
împrejurări excepționale ?

— Nu, oamenii adevărați se 
remarcă în efortul cotidian, de
loc spectaculos, în tenacitatea 
cu care își îndeplinesc \ toate 
îndatoririle, zi de zi. clipa de 
clipă. Dacă reușesc acest lucru, 
fiți convins că vor fi în stare 
să săvîrșească și acte de bra
vură. Există un eroism al luptei 
cu inerția, cu, mediocritatea...

Comandantul ne arată, pe Li
nul din pereții clubului, patru 
diplome „Subunitate de frunte" 
cucerite succesiv. Veritabile a- 
testate ale vieții Ostășești, aces
te documente afirmă că tradi
țiile revoluționare ale tineretu
lui nostru silit continuate aici 
pe coordonatele noilor exigențe, 
în lumina Programului de edu
cație comunistă. elaborat de 
partid, sub sepmul abnegației 
față de idealul apărării și înăl
țării patriei. ,

★
...Faptele petrecute deunăzi în 

raionul pichetului au început 
cu semnalul luminos dat de 
fruntașul Vasife Iacobuță : des
coperise o. urmă suspectă în 
apropierea fîșiei arate. Coman
dantul lipsea din subunitate, Ca
poralul Gheorghe Magdin. un 
bănățean bine făcut."strungar ia 
obîrșie. părea că așteptase mai 
demult un asemenea mesaj. Cî
teva ordine concise, apoi indi- ' 
cațiile de rigoare și. după cî
teva secunde, soldatul' Floriari 
Trișcaș pleca în misiune înso
țit -de ci inele de urmărire. Pe 
un alt itinerar a plecat solda
tul Ion Grigoraș. Curînd. ei se 
întorceau esbortlnd un oaspete 
nepoftit. Aveau să afle că.nu e 
vorba de un infractor adevărat, 
ci de o situație tactică creată 
în cadrul unei aplicații condu
se de eșalonul superior : încă 
un calificativ bun se adăuga 
șirului de succese dedicate de 
pichet apropiatei Conferințe 
Naționale a partidului si aniver
sării Republicii. Dar nu înainte 
de a mai trece un examen : tî
nărul Iosif Toma, membru în 
grupa de sprijin a grănicerilor, 
transmitea, printr-un alt to
varăș. un inginer venit cu moto
reta. că în zonă își făcuse apa
riția o persoană suspectă. In
diciile. destul de vagi, se dove
diseră totuși prețioase pentru 
niște militari stăpîni pe măies
tria grănicerească. Nu trecu 
mult și la pichet era adus si 
cel de-al doilea ..infractor"

Aplicație ? Situație reală ? 
Pentru membrii grupei de spri
jin. ca și pentru grăniceri, amă
nuntul nu avea o prea mare în
semnătate. Important era că 
veghea lor. în strînsă conlu
crare. își arătase roadele : că 
hotarul țării era vegheat si a- 
părat cu credință de tinerii gră
niceri cu uniformă si fără uni
formă.

Vasile 
nu 
pe

I. NICHIFOR

La Suceava, activitatea de 
control și îndrumare, desfășu
rată, nu demult, de un colectiv 
al brigăzii C.C. al U.T.C.. a cu- 
prins 114 organizații U.T.C., cu 
peste 5 600 uteciști, adică circa 
42 la sută din efectivul organi
zației U.T.C. municipale. Astfel, 
concluziile privind viața internă 
de organizație și stilul de mun
că al organelor U.T.C. din. mu
nicipiu se impun 
mult.................. ’
unei

_ __ ___r__ cu atit mai 
atenției, validate de datele 
ample și riguroase investi- 
a terenului.
ansamblu, au fost remar- 
multe experiențe pozitive, 
putut constata, în majori

tatea organizațiilor, preocupări 
susținute privind îndeplinirea 
sarcinilor profesionale și ob
ștești de către tineri, creșterea 
responsabilității lor sociale față 
de muncă, față de ridicarea ni
velului de cunoștințe profesio
nale, în legătură cu respectarea 
disciplinei, integrarea profesio
nală, calificarea și ridicarea ca
lificării.

Analiza nuanțată, cu trimiteri 
exigente la rolul și locul spe
cific de afirmare politico-orga- 
nizatorică al fiecăreia din orga
nizațiile U.T.C. controlate, în ra
port de problemele, sarcinile și 
răspunderile sale directe în le
gătură cu viața tinerilor, a pus 
în evidență și numeroase con
cluzii care decurg din existența 
unor minusuri și slăbiciuni în 
activitatea organelor U.T.C. su
cevene, in viața de organizație, 
cel mai adesea corelate cu 
carențe ale stilului de muncă. 
Așa se face că s-au organizat 
foarte puține acțiuni educative 
pentru cultivarea dragostei față 
de meserie. în majoritatea uni
tăților economice tinerii califi
cați prin ucenicie la locul de 
muncă sau cursuri de scurtă du
rată au fost uitați de comitetele 
U.T.C. Slabe pot fi considerate 
și acțiunile întreprinse pentru 
dezvoltarea pasiunii față de 
noutățile în specialitate, deoa
rece numărul tinerilor cititori de 
literatură tehnico-științifică este 
foarte mic, de ordinul zecilor în 
întreprinderi cu sute și mii de 
tineri. Pe de altă parte, puțin 
s-a acționat în sprijinul preocu
părilor de calificare și perfecțio
nare profesională ale tinerilor. 
La Grupul de șantiere-construc- 
ții, deși aproape jumătate din-

tre tinerii muncitori sint neca
lificați, organizația U.T.C, a 
rămas indiferentă. Un interes 
scăzut s-a manifestat mai ales la 
întreprinderile date de curind 
în funcțiune, față de problemele 
integrării în muncă a tinerilor 
angajați din rîndul absolvenților 
școlilor profesionale și liceelor 
de specialitate, pentru ucenicii 
la locul de muncă și elevii aflați 
în practică. La Uzina de utilaje 
și piese de schimb au fost găsiți 
195 de uteciști în afara eviden
ței organizației U.T.C., iar 350 
de ucenici n-au fost deloc cu
prinși în cercurile de învăța- 
mînt politic-ideologic. Situația

cifiee. adaptate locului. La or
ganizațiile . „mecanică grea", 
„forjă-moțdelârie", „ucenici", de 
la U.U.P.S., la ..hirtie" — Com
binatul de celuloză și hirtie, in 
unele clase de la Grupul școlar 
pentru industria lemnului și al
tele, nici măcar nu existau pro
grame trimestriale de activități. 
Unele organizații nu s-au întîl- 
nit perioade îndelungate in adu
nări generale — ..prelucrări la 
cald" și „sculărie", de la 
U.U.P.S, clasele II j și II i. de 
la Grupul școlar pentru indus
tria lemnului și altele. în alte 
colective, adunările au fost slab 
pregătite, nu și-au dovedit uti-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cunoașterea
terenului este
abia începutul!

profesională și problemele lor 
sociale au rămas puțin cunoscu
te membrilor comitetului U.T.C. 
al întreprinderii. Trebuie spus, 
totodată, că nicăieri în munici
piu n-a fost incă aplicată indi
cația, cuprinsă în planul de mă
suri adoptat la Plenara C.C. al 
U.T.C. din 2—3 decembrie 1971. 
în legătură cu subordonarea ne
mijlocită a organizațiilor din 
școlile și grupurile școlare pro
fesionale față de comitetele 
U.T.C. din întreprinderile pe 
lîngă care funcționează.

Sint multe organizații, îndeo
sebi la nivelul secțiilor, atelie
relor și claselor, care au mani
festat un interes scăzut în or
ganizarea propriei activități. 
Nu-și planifică munca, nu au în 
vedere posibilități, cerințe spe-

litatea, însăși prezența uteciști- 
lor a fost minimă. De exemplu, 
la Combinatul de celuloză și 
hirtie, în acest an s-au desfă
șurat lună de lună adunări cu 
jumătate din efectivul unor or
ganizații U.T.C. — la „celuloză" 
și la „hirtie".

Asemenea deficiențe decurg 
în mare măsură din stilul de 
lucru defectuos al biroului Co
mitetului municipal Suceava al 
U.T.C., sînt urmarea unei munci 
nesatisfăcător organizate. Por
nite de la acest nivel, acțiuni 
ca „Cel mai bun elev practi
cant", „între metronom și pro
tecția muncii", „Cu microfonul 
printre întirziați", raidurile an
chetă în rîndurile tinerilor din 
schimbul II și III au rămas pro
iecte, n-au ajuns cit de olt la

un început de realizare, în jos, 
la scara organizațiilor U.T.C. La 
fel, deși avea termen' 1 februa
rie, nu s-a-finalizat acțiunea de 
constituire a brigăzilor de mun
că voluntar-patriotică, de repar
tizare a sarcinilor pe organizații. 
Chiar ședințe . ale biroului mu
nicipal s-au desfășurat cu 8—9 
membri prezenți din 15 (sau și 
nestatutar, cu mai puțin de ju
mătate, în luna aprilie). Unele 
analize n-au putut avea efica
citatea scontată și pentru că 
faptele aduse în discuție nu re
zultau din investigarea preala
bilă, atentă, profundă, a realită
ților din organizațiile U.T.C. 
Discutind astfel, in general, des
pre „Organizarea și desfășura
rea practicii in producție a ele
vilor", e de înțeles că biroul 
municipal și-a propus in planul 
de măsuri : „Formarea de co
lective care se vor deplasa în 
întreprinderi și școli în vederea 
cunoașterii exacte a condițiilor 
în care se desfășoară practica". 
De fapt, așa ar fi trebuit să se 
înceapă, prin contactul cu orga
nizația U.T.C., cu viața tineri
lor. N-a existat insă o legătură 
sistematică, permanentă cu ac
tivitatea acestora, a lipsit con
trolul și îndrumarea comitete
lor U.T.C. în realizarea obiecti
velor propuse. De altfel, aceste 
trăsături se afirmă și ca princi
pale neajunsuri ale stilului de 
muncă practicat în întreaga ac
tivitate : lipsa de sistem, de me
todă în organizarea activității 
organului U.T.C. municipal și 
absența contactului direct, con- 

. creț, nemijlocit cu activitatea 
organizațiilor U.T.C. la verigile 
lor de bază — secția, schimbul, 
clasa etc.

Faptele amintite, ca și toate 
celelalte, numeroase, puse în a- 
tenție de colectivul brigăzii C.C. 
al U.T.C. arată că, in sfîrșit, a 
venit momentul unei analize 
combative, autocritice și de 
lucru, cit mai puțin în tonul lip
sei de orizont analitic și de exi
gență. al automulțumirii căl
duțe frecvent manifestate de ac
tiviștii comitetului municipal. 
Aceștia în primul rind sint da
tori să învețe și să practice a- 
tributele 
definit prin 
dire a unei 
ganizatorice

unui stil de lucru 
eforturile de <4bin- 
reale eficacități or- 
și educative.

OPERĂ
• OPERA ROMANĂ, aflată sub 

semnul înnoirilor la sfîrșitul unei 
stagiuni pline de frămlntări oferă 
o premieră a baletului românesc 
în seara zilei de 1 iulie. Astfel, 
sub conducerea muzicală a lui 
Cornel Trăilescu, vom avea prile
jul să-i vedem în distribuție pe 
Elena Dacian, Petre Ciortea și A- 
chim Gheorghiu în baletul „Zori
le** a cărei regie și coregrafie e 
semnată de Vasile Maieu. Sceno
grafia — Rolan Laup. Muzica —• 
Alfred Mendelh3on.

în aceeași seară, Cristina Hamei 
Zira, Ileana Iliescu — artistă eme
rită, Ion Tugearu și Victor Mărcu 
vor fi principalii protagoniști ai 
baletului „Nastasia". Regia Șl co
regrafia : Oleg DanoVschi — artist 
emerit, scenografia : Ofelia Tuto- 
veanu, muzica : Cornel Trăilescu.

TEATRU
• NOTAM mai intîi premiera 

ultimei lucrări dramatice a lui 
Alexandru Mirodan : „Despre u- 
nele lipsuri, neajunsuri șl defi
ciențe în domeniul dragostei**. Lo
cul ? Reputata scenă a Naționalu
lui, sala Comedia.

MUZICĂ 1
• TIMP DE 7 zile, cu în

cepere de la 2 iulie, orașul 
de la poalele Tîmpei va 
găzdui o nouă ediție a tra
diționalului Festival de mu
zică de cameră. Din boga
ta agendă spicuim : recita
lul basului Helge Bdmches, 
concertul orchestrei de ca
meră din Brașov, avîndu-1 
ca solist pe chitaristul fran
cez Roger Pjerrat, concer
tul formației „I Soliști dl 
Sofiă'*. un recital Bach al 
baritonului Dan Iordăches- 
cu, recitalul de sonate al 
violonistului Mihai Con- 
stantinescu ș.a.

• DUMINICA 2 iulie, orele 11, 
muzicologul Mircea M. Ștefănescu 
deschide. în cadrul Ateneului Ti
neretului din Capitală, stagiunea 
estivală. Concertează elevi ai li
ceelor de muzică, precum și stu- 
denți ai Conservatorului „Ciprian 
Pcrumbescu**. După deschiderea o- 
ficială. în fiecare marți, la orele

ROMANIA
• • • • • • •

MOARTEA

FRANKEN'

inspirat din 
de riscuri a 
acrobefi.

Film american 
existența plina 

parațutiștilor

in
JOCUL DE-A

regia: JOHN
HEIMER

cu : SCOTT WILSON, GENE 
HACKMAN, BILL WINDOM, 

SHEREE NORTH.

BURT LANCASTER și DEBO
RAH KERR

FILM PREZINTĂ
film polițist realizat de stu

diourile sovietice

IURI SOLOMIN, 
GHENIA VETLOVA, NIKO
LAI LEBEDEV, BORIS ZAI- 
DENBERG, ALEXANDR GO-

LOBORODKO 
regia: ȚIBULNIK.

ION TRONAC

20, vor avea loc concerte susținu
te de Dan Atanasiu, Eva Rădăci- 
neanu, Roxaha Livadă, Ruxandra 
Atanasiu.

• IN EMISIUNEA teatru liric 
TV. de marți, la orele 20,20 pe 
programul I vom face cunoștință 
eu opera lui Paul Constantinescu : 
„Pană Lesnea Rusalim** pe un li
bret de Victor Eftimiu, intr-o a- 
daptare pentru televiziune de Flo- 
rica Gheorghiescu și Carmen po- 
brescu.

— Urmărind ca să exprim în 
muzică un aspect din trecutul po
porului nostru asuprit și al lupte
lor pe care le-a dus împotriva Îm
pilatorilor săi din afară și dină
untru — ne amintea regretatul 
Paul Constantinescu — ne-am o- 
prit asupra dramei „Pană Lesnea 
Rusalim**. Nu este o operă direct 
istorică, cu personaje reale, dar 
aceste personaje sînt tipice repre- 
zentlnd o sinteză de un mai plin 
relief și culoare a oamenilor di*» 
timpul asupririi fanariote de la 
sfîrșitul veacului al XVIII-lea, 
premergătoare răscoalei lui Tudor 
Vladimirescu.

Interpreți : soliști, corul și or
chestra Operei Române din Cluj. 
In rolul principal : Mugur Bog
dan ; conducerea muzicală : ion 
Iancu.

• ÎN ACEEAȘI ZI, dar 
pe programul II, la orele 
21.40 în emisiunea „Lumi
nile rampei** vom vedea o 
talentată absolventă din a- 
cest an a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" — 
clasa profesorului Serafim 
Antropov — Violencellsta 
Gabriela Constantin. No
tăm cu plăcere că invitata 
emisiunii din această seară 
s^a afirmat pe estradele A- 
teneulul tineretului și ale 
studioului Conservatorului. 
Recitalul Gabrielei Constan
tin va cuprinde lucrări de 
Schumann, Debussy, Gra- 
medos, Nottara fiind acom
paniată la plan de Elena 
Cosma.

• ÎN SAPTAMÎNA Ia care ne 
referim găsim și la televiziune... 
balet în premieră. Astfel, joi, 29 
iunie, orele 21,50 vom vedea reu
nite sub titlul „Vis de dragoste** — 
o transpunere coregrafică a unora 
din cele mai cunoscute lucrări ale 
compozitorului Franz Liszt (..Vis 
de dragoste**, .,La Campanella-'. 
Rapsodia ungară nr. 2, liedul 
„Cînd vezi că dorm**).

nr. 2,

nema
MAREA SPERANȚA ALBA : cu

tează la Patria (orele 10; 12,45; 16; 
18,45; 21,15), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Central (orele 9,15; 
21,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ȘI TOTUȘI EOLIS EXISTA l 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII: ruleu- 
ză la Capitol (orele 9; 11,15; 14; 
16,15: 18,45), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Modern 
(orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18 30;
20,45), Grădina Capitol (ora 20,15), 
Grădina Modern (ora 20,15).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—18,30 în continuare) La 
Ora 20,15 PROGRAM DE DOCU
MENTARE.

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Scala (orele 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), București (orele 
8,45; n; 13,15; 16; 18,30; 20,45), Gră
dina Select (ora 20,15).

AVENTURI LA MAREA 
GRA : rulează la Excelsior 
9; 12,30; 16; 19.30), Aurora _____
9: 12,15: 16,30), Flamura (orele 9; 
12,30: 16; 19.30), Grădina Aurora 
(ora 20,15)..

LEGENDA : rulează 18 Drumul 
Sării (orele 15.30; 17,45; 20).

20 000 DE LEGHE SUB MARI: 
rulează la Feroviar (orele 8,30: 11; 
13,30; 16; 18,15; 21). Melodia (orele 
8.30, 11; 13,30; 16; 18,30: 21).

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
țjnirea (ora 16.30), Grădina Uni
rea (ora 20.30).

PETRECEREA : rulează la Doina 
(orele 18; 20).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Grivița (orele 9; 11,15; 
.13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11.15; 13,30: 16; 18.15; 20.30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Buzești (0- 
reie 15.30; 18), Cosmos (orele 15.30; 
17,45: 20). Grădina Buzești
20.30)

ROBIN HOOD : rulează la 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16;
20.30) . Tomis (orele 9; 11.15: . . 
16, 18,15). Bucegi (orele 15,45; 18),

NEA- 
(orele 
(orele

(ora

Volga 
18,15: 
13,30;

Grădina Buccgi (ora 20,30). Gradi
na Tomis (ora 20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : ruleaîâ 
la Crlngașl (orele 15,30: 18; 20,15).

TOAMNA CHEYENNILOR • ru
lează la Lumina (orele 9: 12,30: 16;
19.30) . Ana (ora 16), Grădina Arta 
(ora 20,15).

ASTĂ SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Ferentari (ore.'e 
15,15; 18; 20,15)* Popular corela 
15,30; 18; 20,15).

MAREA DRAGOSTE : rulează ia 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

TRAFIC x rulează Ia Lira (oreia 
13,30* 18).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează 
Moșilor (orele 15,30: 18).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL- : 
rulează la Gluleștl (orele 15,30; 18:
20.30) , FJoreasca (orele 15,30;
20.30) .

SILVIA : rulează la Miorița 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR 1 
lează la Rahova (orele 15,30;
20.15) .

PRERIA : rulează la Pacea (ore
le 15,45; 18; 20), Progresul (orele 
15.30: 18; 20,15).

TAINA SOFIEI GRUSKO î 
lează Ia Laromet (orele 
17,30; 19,30).

LOVE STORY : rulează la 
(orele 15,30; 18,15) Grădina 
(ora 20,30), Cotroceni (orele 
18; 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL î ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Flacăra (orele 
15,30: 18: 20.15).
O FLOARE $1 DOI GRĂDINARI : 

rulează la Festival (orele 9; 12,30; 
16; 19,15), Grădina Festival (ora
20.15) .

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Grădina Lira (ora 20,30).

ELDORADO (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45), AMANȚII DIN TOLE
DO (ora 21), rulează la Cinemateca 
..Union".

18;

(O-

f.u- 
18;

ru- 
15,30;

Vltan 
Vitan 
15,3J;

SIMBATA, 24 IUNIE 1872
Opera Română : MADAME BUT

TERFLY — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale** (Sala Co
media) : DULCEA PASĂRE A TI
NEREȚII — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sch. Măgu- 
reanu) : RECITALUL ORCHES
TREI SFINX — ora 20; Teatrul 
,.C. I. Nottara** (Sala Studio) : 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul Giu- 
lești (La Teatrul de vară Herăs
trău) : GEAMANDURA — ora 20: 
Circul București : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.

SIMBATA, 24 IUNIE 1M2
PROGRAMUL 1

4
i

16,30 Agenda. 16,40 A^saiphluri 
folclorice. Orchestra de friuzică 
populară „Flacăra Prahovei** din 
Ploiești. 17,10 Reportaj bucu- 
reștean. 17,25 Moment coregrafic ; 
„Bolero* de Ravel în interpreta
rea unui grup de balerini de la 
Teatrul muzical din Constanța. 
17,40 Film artistic : „Omul zilei**. 
Regia Julien Duvivler. Cu : Mau
rice Chevalier și Elvira Popescu.

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Biblioteca pentru toti 
(reluare). Ion Slavici. 9,59 De vor
bă cu gospodinele. 10,05 Curs de 
limba engleză — lecția a 20-a. 10.35 
Reportaj : „Peste ani** de Lt. coi. 
Vasile Mereuță. 10,50 Ancheta TV. 
11,30 Emisiune de divertisment. 
12,15 In slujba sănătății — emisiu
ne de educație sanitară. 12,30 Te
lejurnal. 16,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. 18,15 Ritm, ti-» 
nerețe, dans. 19,05 Publicitate 19,13 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,03 

.-In înțîmpinare.a Conferinței Națio
nale a Partidului ComuriiăV Roe 
mân și a celei de a 25-a aniver-^ 
sări a Republicii 1 Țara întreagă 
în întrecere. 20,15 Tele-fencidlope- 
dia. 2Q.55 Film serial : „SchUlmeis- 
ter". Episodul al Hț-lea. „Schul» 
meister împotriva lui Schulmeis1* 
ter“. 21,50 „Zîmbiti... vă rog*‘ ! E* 
misiune de divertisment. 22,20 Cînt 
tă Mireille Mathieu. 22,40 Te, 
Jejurnal. 22,50 Box — finalele Cam
pionatelor individuale de seniori 
ale României. înregistrare de la 
patinoarul „23 August**. x

PROGRAMUL II
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IN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R. $1 A CELEI DE A XXV A ANIVERSARI A REPUBLICII
Eforturi sporite pentru înfăptuirea

marelui obiectiv national5

CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN!
Realizările oamenilor muncii 

din județul Timiș
Cu pidiitil semestrial îndeplinit

nești, integrarea lor cit mai rapidă și eficientă în activitatea 
productivă. Pentru a lega cît mai strîns învățămîntul de prac
tică, de viață, a crescut ponderea disciplinelor de pregătire 
tehnică și tehnologică, s-a îmbunătățit simțitor raportul dintre 
orele de aplicații și cele de curs, s-ai» introdus discipline noi, 
moderne, care să formeze gîndirea științifică creatoare și să 
asigure, totodată, cunoștințe temeinice privind conducerea ra
țională a proceselor tehnologice și utilizarea optimă a utila
jelor.

Ne exprimăm, cu toată responsabilitate a,, convingerea că, în 
viitorul institut de chimie, prin conținutul procesului instructiv- , 
educativ se va asigura formarea unor specialiști cu profil larg, 
tehnic și științific, strîns legat de necesitățile dezvoltării in
dustriei și științei chimice.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune 
în încheierea telegramei că, sub conducerea și îndrumarea'or
ganizației de partid, vom depune toate eforturile pentru per
fecționarea continuă a învățămîntului chimic, pentru a da pa
triei specialiști cu o înaltă conștiință civică și calificare pro
fesională.

Activitatea arhitecților 
la un nivel superior

METALURGIȘTII DIN IAȘI
(Urmare din pag. I)

ANGAJAȚI PLENAR în marea îritrecere socialista des
fășurata sub deviza „Cincinalul înainte de termen", oamenii 
muncii din industria județului Timiș, români, germani, ma
ghiari, sîrbi și ae alte naționalități, au îndeplinit cu 7 zile 
mai devreme sarcinile de plan pe primul semestru al anu
lui. Acest succes de prestigiu al muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor din industria timișoreană este închinat marelui 
forum al comuniștilor din patria noastră — Conferința Na
țională a partidului, ca un rezultat al inițiativelor de masă 
declanșate în fiecare întreprindere, pentru punerea în va
loare a unor noi și în,semnate rezerve interne, menite să 
asigure sporirea productivității muncii, creșterea gradului 
de tehnicitate a proceselor de producție, folosirea mai de
plină a tuturor capacităților industriale, reducerea consumu
rilor specifice, îmbunătățirea calității produselor, extinderea 
acțiunii de autodotare și altele. Pe această cale, în între
prinderile de materiale de construcții a fost generalizată 
inițiativa ceramiștilor din Jimbolio lansată sub lozinca 
„fiecare brigadă și echipă, o formație a eficienței econo
mice ridicate", iar pe șantierele de construcții, inițiativa 
„toate obiectivele de investiții din acest an, să fie date în 
funcțiune înainte de termen". în același timp, la întreprin
derea „Electrobanat" toți specialiștii s-au angajat să rezolve 
o tema practica de producție, iar textiliștii de la „Industria 
lînii" au hotâriT, ca printr-o mai buna utilizare a materiilor 
prime să lucreze „14 zile din acest an, cu materie primă 
economisită". Garanția înfăptuirii acestor acțiuni de masă, 
sînt angajamentele însuflețitoare luate 
din industria județului, în întîmpinarea 
n,aîe a partidului, eveniment pe care-1 
cabile realizări în producție. Astfel, pe 
timp înregistrat pînă acum, industria 
pînă la sfîrșitul primului semestru al anului, peste preve
derile planului 1 200 tone laminate finite, aproape 100 000 
kw motoare electrice, mai mult de 1,1 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice, 11 500 m.c. prefabricate din beton armat, 
peste 125 000 tricotaje și alte însemnate cantități de pro
duse, în valoare totală de peste 220 milioane lei.

-Tn această perioadă, industria județului Timiș, s-a înscris 
în circuitul economiei naționale cu noi tipuri de mașini de 
ridicat și transportat, mașini agricole, motoare electrice 
și utilaje electrotehnice, mase plastice și detergenți mobilă 
de calitate superioara, țesături, încălțăminte și alte produse, 
multe din acestea solicitate și la export.

de fiecare colectiv 
Conferinței Națio- 
cinstesc cu remar- 
baza avansului de 
timișeană va livra

Cimpulung-Muscel. O străve
che cetate, întinerită datorită in
dustrializării. Ca o ilustrare no
tăm faptul că din cei 40 000 de 
locuitori ai urbei, 10 000 sînt cu
prinși in evidența organizației 
orășenești U.T.C. O forță tinără 
adueîndu-și din plin contribuția 
la realizarea sarcinilor ce revin 
acestui oraș în planul cincinal, 
aflindu-se, adesea, chiar în pri
mele rînduri ale acestui efort. 
(De pildă, media de vîrstă a 
U.M.M. nu depășește 22 de ani, 
iar la C.M.C. cei mai mulți din
tre tehnicienii și inginerii cu 
funcții de răspundere benefi
ciază de... dispensă de vechime). 
Să mai notăm că orașul numără 
nu mai puțin de 7 licee, 11 școli 
generale, două școli de șoferi și 
două grupuri școlare. Așadar, o 
forță. Cum este ea valorificată ?

Ne răspunde tovarășul Ion. 
Ghizdoavâț, pri-m-secretar al Co
mitetului orășenesc. U.T.C. : „Ti
nerii noștri au, în această vară, 
un bogat program de muncă, la 
obiective diverse ca importan
ță și specific, din care desprind : 
Combinatul de Materiale de Con
strucții (linia ferată internă, ca
riera de argilă, conducta de apă 
potabilă), clădirea noului cine
matograf (fundația) : pista liceu
lui central de atletism ; localul 
grupului școlar U.M.M.; cămi
nul tinerilor de la I.M.M. ; pa
tinoarul artificial; plaja de a- 
grement de pe rî'ul Tîrgu- 
lui; ■ lacul de agrement He- 
leștu. Adăugați la acestea mun
ca în sectoarele silvic și agricol, 
la noul hotel, la conducta de apă 
a orașului, la reamenajarea vilei 
B.T.T. și veți avea o imagine 
aproape globală a efortului tine
rilor noștri. Spun aproape globa
lă, pentru că noi am putea reali
za mai mult, dar nu totdeauna 
găsim front de lucru. De pildă, 
Șantierul 72 C.F.R. nu ne-a asi
gurat locuri de muncă, iar șan
tierele de locuințe spun, de 
asemenea, că nu au nevoie de 
brațe (lucru-cel puțin ciudat dacă
ne gîndim că în acest domeniu , le-viitorului.local. O amplă ex- 
sînt destule restanțe - de ■ anul poziție permanentă prezintă ro- 
trecut). dul acestei munci : machete de

— Care este principalul obiec
tiv spre care v-ați îndreptat 
atenția ?

— Traducerea în viață a ini
țiativei tinerilor din organizația 
noastră orășenească privind an
gajamentul tinerilor beneficiari 
de a lucra umăr la umăr cu con
structorii. Această inițiativă, 
izvorîtă din însuflețitorul imbold 
pc care ni l-a dat recenta întîl- 
Hiire cu ' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cînd secretarul gene-

COLECTIVELE din unitățile Ministerului Construcțiilor 
Industriale au îndeplinit în ziua de 23 iunie planul semestrial 
de construcții-montaj. Avansul creat asigură obținerea pînă la 
sfîrșitul lunii a unei depășiri de peste 200 milioane lei.

Raportînd acest succes de seamă al muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor constructori din industrie și agricultură, con
ducerea Ministerului Construcțiilor Industriale a adresat Co
mitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
telegramă în care se spune printre altele : Prin măsurile luate 
și prin activitatea susținută desfășurată de zecile de mii de 
oameni ai muncii de pe șantiere s-a asigurat devansarea sta
diilor fizice și a fronturilor de lucru, creîndu-se condiții pen
tru montarea utilajelor tehnologice în vederea predării în ter
men și înainte de termen a unor noi capacități productive.

Conștienți că prin activitatea noastră transpunem în viață 
proiectele mărețe de dezvoltare multilaterală a țării, salariații 
Ministerului Construcțiilor Industriale își mobilizează toate for
țele pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în cinstea 
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.

Ne vom consacra întreaga putere de muncă pentru îndepli
nirea prețioaselor indicații date de dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general pentru reducerea costului construcții
lor cu cel puțin 20 Ia sută, pentru a realiza cît mai mari eco
nomii de metal, ciment și alte materiale, urmărind în același 
timp depășirea sarcinilor de plan pe întregul an, astfel îneît să 
asigurăm realizarea în avans a investițiilor prevăzute în 
cincinal.

Pentru continua pcriccționarc 
a invațămintului chimic

1NTRUNITE în ședință comună, Consiliile profesorale ale 
Facultăților de chimie și chimie industrială de la Universita
tea și Institutul politehnic din București, cu sprijinul Comi
tetului de partid al Centrului Universitar, au analizat activi
tatea desfășurată în cele două facultăți pentru realizarea unui 
program unificat de pregătire a specialiștilor din domeniul 
chimiei.

Partieipanții la ședință au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă în care se spune:

Insușindu-ne pe deplin criticile aduse învățământului de chi
mie în cuvîntarea rostită la Conferința națională a ingineriloi 
și tehnicienilor și căutînd. să dăm viață prețioaselor Dumnea
voastră indicații, am stabilit, prin noile planuri de învățămînt 
elaborate, măsuri care să ridice pregătirea viitorilor absolvenți 
la nivelul exigențelor actuale ale economiei și științei româ-

strunguri, autoturism ARO, pa
noplii de cuțite și scule, diferite 
tipuri de rulmenți, mașini de 
sudură, bancuri de lucru, freze, 
motoare 
portoare 
să dar 
• Elevii
brigăzi, prezente zi de zi pe șan
tierul grupului școlar • De pe 
acum s-au economisit 80 000 de

electrice, bandă trans- 
— toate Ia scară redu- 

funcționînd perfect, 
s-au constituit în două '

inovator, raționalizator și inven
tator să realizeze în acest an — 
conform angajamentului pe ju
deț — cîte o lucrare originală 
în valoare de cel puțin 15 000 lei 
• S-a trecut la inițierea concre
tă a tinerilor beneficiari în pro
blemele muncii de constructor.

La I.M.M. : Tinerii mineri lu
crează efectiv pe șantier încă din 
septembrie 1971 • In tot timpul

LA CE VlRSTĂ

ÎN ÎNTÎMPINAREA apropiatei Conferințe Naționale a par
tidului, Comitetul de conducere al Uniunii arhitecților, întru
nit în adunare lărgită, a analizat principalele sarcini ce-i re
vin în cadrul amplei acțiuni de sistematizare a teritoriului și 
localităților din țara noastră. Cu acest prilej, partieipanții au 
adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

.,Pe baza documentelor de partid și de stat, a indicațiilor pe 
care, în nenumărate prilejuri, dumneavoastră, personal, tova
rășe secretar general, ni le-ați dat, arhitecții s-au străduit să 
contribuie la organizarea rațională a teritoriului țării noastre, 
la urbanizarea localităților în vederea dezvoltării rapide a for
țelor de producție, a repartiției lor judicioase.

Analizînd rezultatele obținute pînă acum ne exprimăm ho- 
tărîrea de a ridica activitatea noastră la un nivel superior, 
urmărind ca, pe baze științifice, să elaborăm lucrări care să 
contribuie în măsură din ce în ce mai mare la folosirea ra
țională a teritoriului țării, la eficacitatea economică a investi
țiilor, la satisfacerea intr-un grad sporit a exigențelor în con
tinuă creștere ale cetățenilor patriei noastre.

rind mult în balanța anuală a 
uzinei. Trei procente constituite 
în punct de plecare pentru în
tregul colectiv de muncitori, teh
nicieni, ingineri hotărîți să smul
gă restul în cel mai scurt timp 
posibil.

Care anume sînt căile de acces 
spre marile performanțe, ce tre
buie întreprins pentru a le realiza
— iată semnul de întrebare, de
loc simplu dar departe de a fi 
imposibil de rezolvat și pe care
— metaforă ieftină dar vizuali
zând exact, după expresia unui 
inginer de la secția I — întreg 
colectivul vrea să-1 îndrepte în 
„exclamare".

O primă constatare : interven
țiile tehnologice, lucrările de re
vizie mecanică și electrică se 
executau separat. Prin suprapu
nerea lor în timp uzina a cîștigat 
cele trei prețioase procente amin- 

1 tite mai sus. Imperativul „nici o 
mașină și nici un utilaj sub nive
lul planificat, nici un minut nelu
crat", exprimînd nu numai o 
lealitate posibilă la nivelul între
gii noastre industrii dar și una 
necesară, așadar, această chema
re conținută în recentele docu
mente de partid a devenit norma 
de lucru a fiecărui muncitor, 
maistru, tehnician,, inginer de la 
„Metalurgica". Echilibrate din 
punct de vedere al categoriei de 
calificare, avînd în componență 
același număr de maiștri tehno-

constructori,. miine benefi ciari Foto: GH. CUCU

PUTEM DEVENI EROI ?
ral al partidului s-a întreținut cu 
tinerii noștri pe tema api-tului 
lor — hotărîtor — la efectuarea 
construcțiilor ce le sînt destinate, 
a pornit de Ia Combinatul de 
Materiale de Construcții și a 
fost îmbrățișată de toți tinerii 
noștri, concretizarea ei fiind ga
rantată și de realizările obținute 
pînă acum în acest domeniu.

VACANȚA PE ȘANTIER — VA
CANȚA TN ATELIERE!

Am vizitat trei importante or
ganizații U.T.C. din Cîmpulung- 
Muscel pentru a găsi concretizări 
ale inițiativei prezentate mai 
sus. Iată, succint, principalele 
realități consemnate :

I. La grupul' școlar U.M.M. : 
S-a .lucrat de către elevi, în mod 
voluntar, o importantă cantitate 
de materiale .pentru laboratoare-

lei prevăzuți pentru lucrări care 
solicită muncă .necalificată și 
30 000 de lei reprezentind mano
pera pentru gardul școlii, lung 
de 200 m • 120 de elevi vor lu
cra, în vacanță, in ateliere, pen
tru autodotare (economii : peste 
120 000 lei) • Elevii lucrează, 
de asemenea, și pe alte șantie
re ale orașului. • Peste 400 de 
elevi vor lucra, în vacanță, în 
uzină, pentru a contribui la 
realizarea sarcinii de cinste tra
sate de către secretarul general 
al partidului : Planul pentru 
1975, realizat în 1973 !

II. La Combinatul de construc
ții de materiale : Comitetul 
U.T.C., al beneficiarului, recent 
înființat, și-a propus : o corelare 
'a activităților cu acelea ale tine
reilor constructori • Toate cele 
șapte organizații s-au constituit 
în brigăzi de muncă patriotică, 
gata să răspundă oricînd solici
tărilor șantierului • S-au luat 
măsuri pentru ca fiecare tânăr

vacanței cel puțin cite două bri
găzi de tineri vor fi .prezente pe 
șantier • In afara lucrului la 
construcția căminului, tinerii își 
vor amenaja cu forțe proprii te
renul de sport, își vor dota labo
ratorul și atelierul și vor con
strui, pentru studiu, un circuit 
de transport miner.

La toate acestea, adăugăm pre
cizarea primului secretar al ora
șului : „Notați că tinerii orga
nizației noastre, avînd experien
ța brigăzilor «Argeș», au hotărît 
să se constituie în echipe de 
șoc gata să răspundă, la orice 
oră din zi și din noapte, chemă
rii oricărui șantier. Pentru lu
crări necalificate urgente, pentru 
descărcări de materiale, pentru 
evenimente neprevăzute, tinerii 
noștri sînt gata să răspundă la 
apel".

După cum se vede, inițiativa 
tinerilor din Cimpulung-Muscel 
este valoroasă și are certe per
spective.

Cine o preia, adueîndu-i even
tual completări ? Așteptăm vești.

PETRE DRAGU 
GH. GHIDRIGAN 
Foto : GH. CUCU

JMăsurile organizatorice 
se justifică numai prin .

5»Nc vom depăși
propriile recorduri"
SALINA PRAID și FILATURA DE LINĂ PIEPTĂNATĂ 

din Miercurea Ciuc, sînt primele două mari unități industriale 
din județul Harghita, care au raportat îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan pe primul semestru al anului. Co
lectivul Salinei Praid, care paralel cu activitatea de producție 
lucrează și la deschiderea unei noi mine de sare, raportează 
că în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului și a ani
versării Republicii își vor respecta angajamentul luat de a-și 
spori eforturile în vederea realizării înainte de termen a sar
cinilor din actualul cincinal. Față de sarcinile Ia zi lucrătorii 
din acest bazin minier au dat. o producție suplimentară de 
peste un milion lei. In același timp colectivul Filaturii de lînă 
pieptănată din Miercurea Ciuc, care lucrează cu entuziasm 
sub deviza „Să depășim propriile noastre recorduri" a reali
zat peste prevederile de plan o producție de 13 milioane lei, 
depășire ce reprezintă o garanție a îndeplinirii și depășirii an
gajamentelor luate în întrecerea socialistă în cinstea celor două 
mari sărbători.

(Agerpres)

logi și de întreținere, cele trei 
schimburi —• A, B, C, — ale sec
țiilor de bază au aproape același 
randament în producție. Aproape, 
deoarece, spre deosebire de alte 
întreprinderi unde schimburile 2 
și 3 mai constituie, uneori, o pro
blemă, aici, rezultate sensibil 
diferite obține schimbul I, în care 
se fac intervențiile pe utilaje, 
timpul consumat efectiv în pro
ducție fiind redus față de cele
lalte două schimburi. De altfel, 
ni s-a spus, fiecare schimb este 
de dimineață o dată la trei săptă- 
mîni îneît acest aparent decalaj 
dispare.

Dar nu acest decalaj privind 
schimburile este esențial ci re
ducerea numărului intervențiilor, 
micșorarea timpului nefolosit din 
cauza staționărilor mecanice. Co
lectivul de lăcătuși din schimbul 
B al secției I — secție fruntașă 
pe uzină — s-a angajat să re
ducă zilnic cu 5 minute pe 
schimb baremul de staționări 
mecanice a liniei de fabricație — 
reduse, aceste haremuri, cu puțin 
timp în urmă cu 50 la sută —■ 
rezultînd prin acesta operațiune 
o cantitate de peste 2 000 tone 
țeava în plus pe toate cele trei 
schimburi. Și, așa cum s-a discu
tat în adunarea generală unde 
lăcătușii și-au luat acest angaja
ment, departe de a considera ac
tualul barem inatacabil.

Inginerul Eugen Avram, șeful 
secției I, secretarul comitetului 
de partid pe uzină., ne-a vorbit 
despre excepționala importanță a 
policalificării muncitorilor din 
secțiile de bază : 20 la sută din 
personalul unui schimb sînt 
„auxiliari* pentru intervenții. Dar 
cum numărul acestor intervenții 
scade cei 20 la sută au, practic, o 
productivitate mult redusă. Asi- 
rnilînd cunoștințele necesare re
zolvării oricăror probleme ce se 
ivesc pe parcursul întregului flux 
tehnologic laminoriștii vor face 
inutilă prezența acestor auxiliari. 
Primii 50 de muncitori policalifi- 
cați în uzina au evidențiat acest 
adevăr conținînd o treaptă spre 
ridicarea productivității muncii. 
Altfel stând lucrurile, procesul de 
policalificare va continua în pro
porție mărită și cu rezultate 
previzibil favorabile în ce pri
vește rezultatele de ansamblu ale 
uzinei. Așa cum sublinia secreta
rul comitetului de partid, polica
lificarea efectuată în paralel cu 
ridicarea calificării fiecărui mun
citor va spori incontestabil canti
tatea de timp consumată efectiv 
în producție. Rezumînd, măsurile 
amintite vor face ca productivi
tatea muncii să crească, pe în
treaga uzină, cu un procent.

Dar, așa cum am constatat, 
bătălia se dă și pentru reducerea 
consumului de metal pe tona de 
țeava finită. Cîteva exemple : 
la schimbările de calibrate, pen
tru probe tehnologice erau admi
se 5—10 tone de produse stricate. 
„Admise" prin documentație dar 
nu și de colectivul uzinei care nu 
a mai fost de acord cu nici un 
kilogram de țeava stricată: în 
secția I prin introducerea lucrului 
la zinoare cu 2 fire, evitînd și alte 
surse de irosire a metalului, co
lectivul s-a angajat să reducă con
sumul de metal cu 2,4 kg la tona 
de țeava finită ; prin mărirea to
najului ruloului de la 1 800 Ia 
4 000 kg se vor economisi și anul 
acesta 120 tone. Se lucrează la 
micșorarea lățimii la banda de 
tablă de la 370 la 365 sau 366 mi
limetri. Adunați, acești milimetri 
vor însuma 1 000 tone metal eco
nomisit. Colectivul uzinei — a 
cărei medie de vîrstă este 26 ani, 
ceea ce vorbește de la sine despre 
..greutatea" pe care o au tinerii 
în realizarea sarcinilor de plan ■— 
și-a propus să lucreze, la che
marea organizației de bază a 
schimbului B din secția I. o zi pe 
an din metalul economisit. O zi 
pe an reclamă 500 tone de metal. 
Pînă acum uzina are o rezervă de 
cel puțin trei zile dar numărul 
lor este în creștere, așa cum re
zultatele de pînă acum o dove
desc.

►TRECEREA LA ACȚIUNE

Este numai o machetă dar merge exact ca una mare, ne asigură elevii școlii U.M.M.
Foto: E. TÂNJALA

Statistic vorbind, la Uzina de 
piese de schimb din Găeșți, ju
dețul Dîmbovița tinerii repre
zintă 75 la sută din totalul efec
tivului de lucrători. In aceste 
condiții, apare evident rolul lor 
important în bunul mers al pro
ducției, responsabilitățile mari 
pe linia îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan. Acum, o 
dată cu noile angajamente de 
muncă asumate.de întreprindere 
în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a sărbătoririi ce
lor 25 de ani de la crearea Re
publicii, cu mobilizarea pentru 
depășirea termenului de îndepli
nire a cincinalului, această stare 
de fapt constituie pentru tineri, 
pentru organizația lor revoluțio
nară, un îndemn la preocupări 
și mai serioase pentru punerea 
deplină în valoare a capacități
lor lor. de efort, datoria de a 
întreprinde noi acțiuni proprii, 
menite să contribuie la realiza
rea unor indici superiori, pri
vind creșterea productivității, 
reducerea consumului de metal 
și combustibil. Ia creșterea do
tării tehnice, participînd efectiv 
la acțiunea de autodotare, la de
vansarea punerii în funcțiune a 
unor capacități 'productive etc. 
La aproape două săptămîni de 
la lansarea noilor angajamente 
am intrat pe porțile uzinei cu 
gîndul de a lua cunoștință, la 
fața locului, de primele elemen-

•te ale participării tinerilor, a 
organizației U.T.C. la îndeplini
rea noilor obiective.

Se constată chiar. din start, 
potrivit datelor furnizate de se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
uzină, Ion Stoica, existența u- 
nor direcții ferme de acțiune. 
Nu este lipsit de interes, însă, 
să amintim că, împărtășindu-ne 
aceste lucruri, secretarul U.T.C. 
ne-a precizat cu insistență pre
ocupările organizatorice deose
bite pe care le. pretinde transpu
nerea lor în practică. Sigur că, 
cel puțin în principiu, o aseme
nea observație nu poate fi tă
găduită. Dar, atunci cînd am 
aflat că deocamdată totul rămî- 
ne încă în faza de intenție, că 
latura organizatorică a împie
dicat trecerea efectivă la ac
țiune, am fost nevoiți să ne pu
nem întrebarea asupra calită
ții ei, a măsurii■ în >care vine să 
sprijine mai rapida mobilizare 
la inițierea acțiunilor sau, dim
potrivă. se prezintă ca un ele
ment de întîrziere a apariției a- 
cestora în viața organizației 
U.T.C., a uzinei. Căci, în această 
privință se pot ridica, pe bună 
dreptate unele obiecții.

De pildă, pentru populariza
rea noilor angajamente s-a op
tat pentru ținerea unor adunări, 
cu prilejul cărora tinerii, auto
rii acestor angajamente, să-și 
poată preciza contribuția perso-

nală la eforturile de ansamblu, 
însă, datorită faptului că orga
nizația și-a impus un calendar 
rigid, lipsit de operativitate, în 
acest moment există cîteva sute 
de tineri care încă nu au ra
portat sarcinile generale la în
datoririle locului lor de muncă, 
sub. forma unor angajamente și 
inițiative proprii. S-ar fi putut 
desigur foarte bine ca în pau
zele uneia din. primele zile care 
au urmat definitivării angaja
mentelor, să se declanșeze o ac
țiune. mobilizatoare pentru an
trenarea tuturor tinerilor în a- 
cest circuit al inițiativelor, sub 
deviza „ce datorii revin fiecă
ruia dintre noi". Nu s-a petrecut 
acest lucru datorită modului gre
oi în care este conceput factorul 
organizatoric al activității, un 
mod pretențios, depărtat de si- ■ rilor din secția forjă. Despre a- 
tuația concretă. •----- —

Unul din punctele de greutate 
ale intențiilor comitetului U.T.C. 
pe uzină îl constituie formarea 
de brigăzi de muncă ale tinere
tului. Nu înțelegem, deloc, ce 
eforturi speciale solicită reali
zarea acestei intenții în afara 
stabilirii componenței lor și a 
programului de acțiune al fie
cărei brigăzi. Pentru că obiec
tivele unde contribuția lor este 
cerută sînt bine știute de toată 
lumea. Și, totuși. constituirea 
lor întîrzie, iar tinerii, cum ne 
spunea Eugen Țalapu din secția

turnătorie, „așteaptă să se facă 
în sfîrșit brigada". Ar trebui, 
poate, să mai fie reținut și un 
alt fapt nu lipsit do semnificație. 
Despre brigăzile de muncă se 
discută de mai multă vreme, dar 
pînă în prezent, după cum se 
vede, nu s-a făcut mai nimic.

La fel se petrec lucrurile și 
cu formarea în secția cazange- 
rie a unei echipe de tineri care 
să sprijine mai eficient econo
misirea de metal la operația de 
croire a tablelor pentru reci- 
pienți. Sau cu colectarea de me
tal pentru turnătorie, sau cu in
tervenția tinerilor pentru redu
cerea timpului efectiv de produ
cere a unor piese sau cu apor
tul la economisirea celor 50 de 
tone de metal, care constituie 
angajamentul tuturor lucrăto-

ceasta ultimă intenție ne-a vor
bit, cu vădită nemulțumire, tî- 
nărul Matei Gheorghe. atunci 
cînd își exprima justificat do
rința ca organizația să-și asu
me un angajament propriu, să 
nu aștepte alte îndemnuri pen
tru a trece la acțiunea concretă.

Toate intîrzierile, mai bine 
zis neînfăptuirile, secretarul co
mitetului U.T.C. pe uzină a în
cercat să le pună pe seama orga
nizării unor așa-zise condiții cu 
totul speciale, necesare pentru a 
se trece la materializarea proiec
telor. Cît de ,.speciale" sînt aces-

te condiții am văzut. De fapt 
cramponarea de latura organiza
torică, supralicitată artificial și 
nejustificată de realitate, tinde 
să mascheze ritmul lent în care 
activează organizația. Nuv este 
doar cazul ultimelor două săp
tămîni. Simplul argument că 
despre brigăzile de muncă se 
discută de atîta vreme, dar nu 
s-a făcut nimic concret pentru 
apariția lor în viața uzinei de
monstrează că actuala stare de 
lucruri este continuarea uneia 
•mai vechi.

în orice caz, totala adeziune a 
tinerilor la noile angajamente 
ale colectivului uzinei, ale lor 
înșiși așadar, efervescența pe 
care au stimulat-o în rîndurile 
lor nu trebuie să râmînă nefruc
tificate. Este de datoria organi
zației U.T.C. să le asigure ca
drul corespunzător de concreti
zare a eforturilor de care sînt 
în stare. Nu este nevoie decît 
de imprimarea unui ritm ener
gic de lucru, de fructificarea ca
pacităților mobilizatoare ale or
ganizației, mai cu seamă că si-, 
tuația nu este deloc atît de com
plicată și nu cere nimic mai 
mult decît o trecere hotărîtă 
de la intenții Ia fapte, prin sti
mularea spiritului de inițiativă 
al fiecărui tînăr.

TRAIAN G1NJU

asumate.de
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Cum stăpîniți 
„mașina timpului"?

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

AL. TĂNASE
S-a născut în anul 

1923. A absolvit Fa
cultatea de Filozofi® 
din Iași, după care 
Și-a dat doctorantu
ra și docența la V- 
niversitatea din 
București.

Prof. univ. AI. Tă

cere în filozofia cul
turii" precum și nu
meroase studii pri
vind criza culturii 
moderne și de filo
zofia artei moderne.

Omul de știință a 
reprezentat țara

I Realitate
I și cinefilie CARTEA

... .

AFIȘUL PO LITIC i

nașe este director al 
Institutului de Filo
zofie al Academiei 
Republicii Socialiste 
România : este mem
bru titular al Aca
demiei de Știinte So 
ciale și Politice.

Printre lucrările 
sale : ..Libertate și 
necesitate". „Introdu-

noastră *la
XIV-lea Congres in
ternațional de filozo
fie de la Viena. pre
cum și la Congre
sele al IV-lea (Pa
ris) și al V-lea (Bos
ton) al I.H.E.U. (U- 
niunea Internaționa
lă Etică și Umanis
tă).

cej de-al

A transforma o entitate biologică 
într una istorică activă...
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de AL TĂNASE

La scară istorică, universală, omul stăpinește 
mașina timpului prin totalitatea actelor și pro
ceselor creatoare de civilizație. Cu cit este mai 
mare distanța care-1 desparte, pe om de natură, 
deci cu cit este mai intens și mai adînc trans
format mediul natural într-un mediu de cul
tură, cu atît omul este mai stăpîn pe mașina 
timpului, cu atît el reușește să confere sensuri 
noi existenței sale temporale.

Lupta cu timpul se duce nu numai în planul 
socialului și universalului ci și în planul indivi
dualului. Existenta în timp este aici și mai ete
rogenă deoarece ea realizează printr-o mul
tiplicitate nesfîrșită de destine individuale. în 
acest caz. timpul se raportează nu la sisteme 
sociale obiective, nu la spațiul axiologic obiectiv 
al existentei noastre, ci.. ia . lumea noastră su
biectivă, interioară. Este un timp al trăirilor 
subiective, ’ al unor evenimente sufletești care 
ne angajenză.^ fie'-în confruntări tensionale cu 
micile și marile sale drame,. într-un perpetuu 
dialog cu lumea, fie în desfășurarea propriilor 
noastre drame sufletești, uneori răvășitoare pînă 
La anihilare, alteori stimulative și întăritoare. 
Este acesta un timp nu numai eterogen dar și 
reversibil deoarece trecutul nu e mort ci <=> 
ascuns în tainițele sufletului nostru și el poate 
fi retrăit. Călătoriile in timp. în propriul nostru 
timp, au fost întotdeauna una din cele mai ire
zistibile tentații dar. paradoxal, a rămas totuși 
unul din teritoriile cele mai puțin explorate ale 
existentei noastre subiective dacă avem în ve
dere de pildă cit de puțin cunoaștem subcon
știentul. adîncurile labirintice ale vieții noastre 
sufletești. Este prin excelență un timp intensiv 
iar gradul său de intensivitate și de compri
mare este proporțional cu valoarea evenimente
lor care constituie obiectul gîndurilor și trăi
rilor noastre. In raport cu timpul obiectiv al 
istoriei noi sîntem mărginiți și nu o dată com- 
plexați, copleșiți parcă de incomensurabili ta tea 
și nemărginirea sa (fie și aparentă). în raport 
cu timpul subiectiv al vieții noastre interioare, 
avem cutezanța de a provoca timpul infinit, 
de a mușca din eternitate spre a conferi pro
priilor noastre fapte de cultură, un cit mai înalt 
grad de perenitate. îndeosebi tineretului tre
buie să-i fie clar un adevăr ce mi se pare in
contestabil : a stăpîni mașina timpului la ni
vel individual în așa tel îneît să se reducă 
distanța dintre un viitor posibil, ideal și dezi- 
rabil și viitorul real care țîșnește din lucra
rea prezentului. înseamnă* între altele :

— a potrivi ritmurile și cadențele timpului 
subiectiv al vieții noastre interioare la ritmurile 
și cadențele timpului obiectiv ale istoriei con
temporane. ceea ce nu e posibil decît prin 
muncă pasionantă, dăruire de sine, autonerfec- 
tionare morală și spirituală ;

— a face din propriul nostru eu subiectiv, din 
propria noastră viată spirituală nu un sistem 
închis, o zonă izolată egoist de tumultul vieții 
constructive ci, dimpotrivă, un sistem dinamic 
de valori actuale și potențiale, mereu deschis 
spre lume și intervenind activ în destinele sale, 
asumîndu-și răspunderea pentru construirea vii
torului său :

— a ne organiza și a ne disciplina astfel viața 
ineît dialogul nostru cu lumea să fie nu o ma
nifestare anarhică a unei false libertăți, nu o 
dezlănțuire haotică de patimi destructive, ci un 
izvor permanent. de energii spirituale, un po
tențial inepuizabil de creativitate, un factor de 
antientropie. adică de înlăturare a haosului și 
dezorganizării și de sporire a gradului de or
ganizare și de putere informațională a siste
melor și subsistemelor sociale :

— a face din explozia informațională a civi
lizației contemporane — ce tinde să se tran
sforme dintr-un factor de progres și antien
tropie în unul de mecanizare a vieții și stan
dardizare — o problemă de instrucție și edu
cație socialistă. Informațiile, al căror volum 
crește continuu, pot servi ca arme în lupta cu 
timpul, adică în strădania de a transforma mai 
rapid viitorul posibil, într-un prezent real și 
autentic (există și un prezent efemer lipsit de 
consistență care trăiește doar în perspectiva 
unui viitor utopic) dar aceasta numai cu con
diția de a selecta informațiile cu care sîntem 
bombardați zilnic. în funcție de anumite cri
terii de calitate, și a le transforma în cunoș
tințe, acestea devenind la rîndui lor pîrghii ale 
conștiinței morale. în ultima analiză tocmai 
conștiința este aceea prin care omul se sustrage 
procesului de neantizare a unui timp entropie, 
dimensiune temporală a unor forțe sociale re
trograde — și afirmă un alt timp — timpul is
toric, informațional de progres rapid al epocii 
noastre. Cursa contra cronometru, numărătoa
re inversă, ideea că lumea a devenit mai mică 
— cucerirea lumii. începutul explorării altor 
planete arată în ce măsură s-au apropiat conti
nentele Terrei. marile distanțe de altădată fiind ' 
reduse la apropieri de ordinul orelor — toate 
acestea sînt expresii pregnante, simptomatice, 
ale acestui timp istoric informațional pe care-1 
trăim.

Spleenui, plictisul sînt boli ale unor societăți

stagnante pentru care nu mai există viitor și. 
ca atare, nici prezentul nu mai poate fi un 
cimp al autorealizării umane. în asemenea socie
tăți bolnave tineretul se află de obicei — în 
marea ea majoritate — de partea claselor și 
forțelor sociale revoluționare, oontestatare toc
mai pentru că el dispune de un uriaș potențial 
de energie creatoare și reprezintă. în succesiu
nea generațiilor, lumea de mijne, viitorul pe 
care oamenii înaintați îl doresc și-l proiectează 
mai bun, mai încărcat de posibilități pentru fe
ricirea oamenilor. De aceea faptul că mai există 
și astăzi, chiar și în societatea noastră, tineri 
— e drept puțini, dar există — care fug de o 
muncă utilă pentru ei și pentru societate, care 
nu știu cum să-și „omoare" timpul este un fe
nomen de-a dreptul tragic căci niciodată n-a 
fost mai. adevărat ca acum că a-ți omorî tim
pul (chiar atunci Tind nu se comit acte antiso
ciale) îqjeanxnă a-ți ucide propria viață.

Ritmurile ișcăzute >5e dezvoltării sociale de 
pînă acum i-au împiedicat într-o anumită mă
sură pe oameni să-și transmită din generație în 
generație nu numai un timp uman cristalizat 
în fapte de cultură și civilizație dar și o anu
mită experiență în ceea ce privește stăpînirea 
mașinii timpului, un anumit mod de organizare 
și disciplinare a vieții astfel îrfcît nivelul de 
creativitate umană pe unitatea de timp să fie 
eît mai mare. Poate că mă' înșel dar propria 
mea experiență de viață mi-a arătat că genera
țiile tinere pierd foarte mult prin faptul că 
ajung relativ tîrziu la conștiința valorii timpu
lui. Nu pledez pentru a suprima din istoria 
noastră individuală tinerețea ca fază spirituală 
specifică, pentru un tel de maturizare forțată a 
modului de a gîndi și simți. Dimpotrivă, bine 
ar fi dacă am putea să facem din tinerețe ca 
vîrsta spirituală a tuturor posibilităților și tu
turor disponibilităților o permanență umană, 
bătrinețea rămînînd exclusiv o vîrstă biologică. 
Cu condiția de a avea de timpuriu conștiința 
viitorului optim, a viitorului social si indivi
dual necesar și de dorit pentru anticiparea și 
construirea căruia este necesară o dirijare op
timă a mașinii timpului. înțeleg prin aceasta o 
asemenea organizare și disciplinare a forțelor 
noastre subiective, o asemenea direcționare a 
eforturilor de învățare, de muncă si participare 
la viața colectivității. îneît să rezulte pentru 
noi și pentru societate cel mai mare bine po
sibil. începînd cu alegerea profesiunii, perfec
ționarea profesională si terminînd cu modul de 
folosire a timpului liber. Omenirea pierde încă 
un uriaș potențial de creativitate nu numai 
pentru că milioane de oameni sînt împiedicați 
de condiții sociale vitrege să se realizeze ca 
oameni dar și pentru că pornesc pe drumuri 
greșite, sînt împinși de alții, de calcule gre
șite sau de propria lor ignoranță spre îndelet
niciri pentru care nu simt nici-o chemare și în 
care, firește, nu se pot realiza ca oameni. 
Apare o incongruență fatală, uneori cu urmări 
tragice — abdicare, ratare, etc. între timpul su
biectiv care. în acest caz, e lipsit de viitor, și 
timpul istoric obiectiv al societății la care nu 
ne putem racorda.

Eu personal, nu am cunoscut acest sentiment 
tragic ai ratării dar am cunoscut o altă expe
riență nu tocmai pozitivă dar instructivă, cred, 
și pentru alții : o dată aleasă profesiunea și în 
această privință socot că nu am greșit, am pier
dut mulți ani pînă mi-am descoperit adevărata 
și specifica mea vocație — atîta cît o am. A 
fost un timp dacă nu în întregime pierdut, în 
orice caz pulverizat, risipit în numeroase di
recții. cheltuit cu folos minim în activități ști
ințifice și publicistice minore, lăturalnice, car® 
nu mă exprimau și care au intrat azi în nean
tul uitării. Nu e ușor dar e necesar să-ți des
coperi din timp adevărata vocație, adevăratele 
chemări ale intelectului și ale inimii. Pentru 
aceasta trebuie să ne cunoaștem mai bine pe 
noi înșine, să ne «sondăm mai adînc în inferio
ritatea noastră pentru a descoperi cele mai bune 
căi de concordare a ceea ce sîntem șd a ceea ce 
putem fi cu ceea ce așteaptă și vrea societatea 
de la noi. Să-i ajutăm și pe semenii noștri mai 
tineri să străbată acest drum al cunoașterii și 
autocunoașterii.

Nu sînt un ascet și nu recomand să eliminăm 
din timpul nostru individual tot ceea ce re
prezintă un program de destindere și chiar 
jocuri și distracții. Există o igienă a minții 
care-și are regulile sale și care nu pot fi asi
milate cu normele de funcționare a unei mașini 
electronice. Important este însă să știm ce vrem, 
do unde venim și cine sîntem, încotro mergem, 
astfel ca vișța noastră să aibă anumite coor
donate majore, scopurile și opțiunile noastre 
fundamentale să fie clare și chiar să le sub
ordonăm tot ceea ce avem mai bun în noi. 
Pentru aceasta este necesară acea disciplină 
interioară, acea educație a voinței pentru a ști 
nu numai ce să alegem dar și la ce să renun
țăm. Reușita personală în a stăpîni mașina tim
pului depinde în mare măsură tocmai de a- 
ceastă disciplinare a voinței în urmărirea con
secvență și disciplinarea țelurilor propuse.
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în persoana lui Radu Cosașu, 
autorul volumului „Viața în 
filmele de cinema", cred că se 
găsește spectatorul de film ideal 
fie și numai pentru că știe și 
are obsesia mărturisită că filmul 
este sau trebuie să fie „visul 
unui denunț al realității".

Cartea nu este un volum de 
critică cinematografică și. în 
ciuda faptului că in paginile ei 
lumea filmului se prezintă ca 
într-o oglindă de o franchețe 
greu coruptibilă, „Viața în fil
mele de cinema" e ambiția rea
lizată a ceea ce am numi ufi 
„autor total" care în nici 200 de 
pagini adună cu inteligența ver
satilă a colajului micromonogra
fii, scenarii de film și televi
ziune, eseuri, sînopsusuri, sche
ciuri, notații pentru un posibil 
jurnal de cinefil și poem in vers 
alb. Deci : Visconti, Ciuhrai, Hit
chcock (micromonografii), „La 
Tic-tac după cîteva filme fru
moase" (scenariu de film), „Bi
blia și jurnalul de actualități" 
(scenariu de televiziune pentru 
un film de montaj), „Urletul 
maimuțelor" și „Filmul criticii 
de film" (eseuri). „Iubirea lor și 
a tuturor" (sinopsis pentru c 
comedie neagră). „Jan Moro și 
verișoara din Cîmpina" (scheci 
satiric), „Despre violență" Și 
„Filmele de miercuri seara" (jur
nal de cinefil), „Vinzarea de su
flet" (schiță). „Ultimul meu 
film" (poem) etc. etc. Ba. chiar 
și o cronică, una necruțătoare la 
un film încă nerealizat, „Condiția 
umană" după romanul lui Andre 
Malraux. Este vorba de pretex
tul oferit de o ecranizare in lu
cru pentru a se ajunge Ia o con
cluzie deloc liniștitoare și pen
tru literatură și pentru film : 
„Omul care gîndește prea mult, 
n-are ce face în film. De aici va 
veni, dacă va veni vreodată, 
moartea ecranizărilor..." Desigur 
nu această maladie incurabilă 
trezește interesul autorului, ci 
cumplita constatare — îndelung 
motivată — că filmul nu face 
parte (chiar cu cecul semnat în 
alb al întrebării : încă?) din pa
trimoniul artei, el fiind o reali
tate imediată : „Mă simt bine 
în cinema, cînd viața și durerile 
ei îmi apar și mai clar, pînă la 
chin și adevăr. Chiar și come
diile nu sînt bune dacă nu se 
întorc la durere, dacă rîsul nu 
devine rînjet".

Față de cinematograful adevă
rului pe care-1 reclamă și mai 
ales față de inepția, lipsa de 
haz, prostia, comedia, drama și 
melodrama tîmpă care se asimi
lează cu distracția, degradînd-o, 
făcînd din sălile de spectacol 
„locurile întunecoase pe unde 
oamenii evadează în nimic" 
Radu Cosașu ne propune recon
fortul ideii că cinematograful 
s-a născut politic, iar orice ab
dicare de la aceasta înseamnă 
moartea lui. Pare atunci mai 
important de văzut în această 
realitate, ca în filmele de ci
nema. cum nu se poate trișa — 
fără funeste consecințe — in 
fața superioarei determinări a 
cinematografului : „să faci pe 
oameni să se gîndească la ce au 
de făcut". Această nuanțare a 
„politicului" care aparține per
sonajelor lui Malraux, pusă de 
Radu Cosașu într-un final de 
eseu. este laitmotivul cărții. 
N-a insistat însă direct, prefe
rind parabole și chiar imprumu- 
tînd un termen în dodii : istorie 
la nivelul publicului. Asta poa
te să însemne, în partea’ de um
bră a semanticii, lucrul cel mai 
rău : coborirea istoriei la o pro
blematică de șlagăr. Tocmai 
pentru că nu aceasta a vrut să 
sublinieze autorul, tema își me
rita în volumul său amploarea 
cuvenită dat fiind și faptul că 
are argumentele demonstrației 
că și „Blow-up" (a lui Anto
nioni) și „Z" (al lui Costa Ga- 
vras), dincolo de subiect, sînt 
filme politice „prin patima cu 
care vor să developeze, să cap
teze și să fixeze cea mai ciuda
tă ciută a lumii : adevărul".

I
Cu intoleranță, fără discuție 
cu intoleranță de cinefil, nu se 
poate înțelege pledoaria lui 
IRadu Cosașu pentru ..Vă place 
Brahms ?" chiar dacă am admi

te, cum ni se sugerează, că „e 
bine să știi cum arată conveii- 

Iționalismul unei nopți de infi
delitate..., cum e cu plictisul și 
cum e cu răsfățul de om tînăr".

I
Cred că e vorba nu de conven
ționalism, ci de o infidelitate a 
autorului față de el însuși și de

I ceea ce este autentic in „Viața 
• in filmele de cinema".

I
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Cred, de asemenea, că volu
mului i se poate recunoaște 
prestigiul de a fi un manual 
deghizat de inițiere în arta de 
a vedea și înțelege cinematogra
ful.

T. STANESCU

DE FILM

(Urmare din pag. I)
aprecia capacitatea privitorului 
de a descifra sensurile vehicu
late prin intermediul afișului, 
creatorul grafician își va mate
rializa intervenția în conștiința 
publicului supunîndu-și deci, cu

bună știință, modul personal de 
a-și concretiza plastic convinge
rile, acelor legi care pot garanta 
în suficientă măsură determina
rea stării celei mai propice re
ceptării informațiilor ce urmă
rește a le pune în circulație. 
Deși uneori, prin caracterul

i

CASCADORII...
Vitrinele librăriilor 

oferă în paralel două 
cărți despre cascadori. 
Una e semnată de un 
scriitor, cea de a doua 
de un cascador ade
vărat. Prima e un ro
man, cea de a doua 
e jurnalul activității 
unui cascador de me
serie. Interesant dc 
observat este că roma
nul lui Corn^îiu O- 
mescu „Aventurile u- 
nui cascador" este re
zultatul seducției spec

taculosului cascadoriej 
și că mizînd pe ele
mentul exterior cartea 
este mai puțin intere
santă decit autenticul 
jurnal al cascadorului 
Aurel Grușevski, care 
nu face altceva decit 
să înfățișeze întimnlări 
reale și oameni reali. 
Sedusă doar de pito
resc proza de ficțiune 
sucombă în fața docu
mentului nefalsificat, 
împrejurarea este e- 
locventă.

FIDELITATE
între scriitorii afir

mați extrem de pro
mițător și confirmați 
de a doua carte a lor, 
promoție destul de nu
meroasă de altfel, se 
află și Sînziana Pop. 
Ca mulți alții dintre 
confrații de debut și 
ea a intrat într-ur 
inexplicabil anonimat 
literar. Prezența ei 
publicistică nu poate 
da întotdeauna refe
rințe despre literatura 
pe care o scrie, lucru 
valabil de altfel pen
tru oricare scriitor. Ce 
se intimplă cu promo
ția care a debutat atît 
de generos acum șase 
ani, sau mai puțin, în 
Urmă, este o chestiune 
care ar trebui să 
preocupe mai mult 
pe critici și pe lite-

rați, pentru a ne 
rezuma acum nu
mai la atit. Ultimul 
număr al „României 
literare" ne atestă 
că promisiunea n-a 
fost doar o promisiune 
și că scriitoarea și-a 
păstrat un ton și un 
stil propriu de care a- 
numite pasaje ale ro
manului să.i și frag
mente publicate în re
viste arătau că se poa
te înstrăina. Discuția 
cu micuța „poieta" din 
Vulturești iese din 
sfera reportajului si 
se înscrie In aria lite
raturii de ficțiune, a 
prozei necondiționate. 
Consemnăm cu plăce
re fidelitatea unui scri
itor încă tînăr față de 
autentica lui vocație 
literară.

LA 0D1ELI!
Un articol documen

tat și la obiect publi
că Valentin Silvestru 
în ultimul număr al 
„României literare" 
sub t’țlul „Condiția li
terară a teatrului". 
Tema lui : dramaturg 
gia românească în 
actuala stagiune. Cri
ticul înțelege prin dra
maturgia româneas
că. așa cum este fi
resc, întreaga produc
ție dramatică româ
nească, nu numai pe 
aceea din ultimii 15—

20 de ani. Ideea care 
se degajă este că fără 
o susținută și con
stantă atenție față de 
literatura dramatică 
românească, în gene
ral, tentativa de a 
promova dramaturgia 
originală actuală arc 
puțini sorți de izbîn- 
dă. Teatrele nu cunosc 
și nu folosesc drama
turgia româneasca 
dintre 1918—1920, ca șj 
dramaturgia interbe
lică. Multe piese sînt 
uitate inxeplicabil. Or

promovarea dramatur
giei românești trebuie 
să aibă un registru 
mai larg, daca nu mai 
complet. Aceleași la
cune din valorificarea 
mai vechii dramatur
gii românești se per
petuează și în cultiva
rea celei ce se scrie 
astăzi. Analiza lui Va

lentin Silvestru pune 
în evidență, cu o bună 
cunoaștere a stării de 
lucruri, cîteva proble
me de repertoriu care 
ar trebui să preocupe 
în mod mai frecvent 
atît teatrele cît și fo
rurile diriguitoare.

M. COSTEA

TlLCUL
UNEI ISTORII

Volumui nr. 41 al 
colecției „Romanul de 
dragoste" apărut suo 
girul Editurii „Emi- 
nescu" este o cane 
scrisă în 1929 : „Ma- 
yerling" de Claude A- 
net. Atit coperta — 
un colaj de Emilia Bo- 
boia — cît și „proble
matica" conținutului 
cărții reactualizează 
surprinzător jenanta 
celebritate a unor ma
culaturi apărute pe 
vremuri într-o colec
ție de gang cu titlul 
„Femei celebre". Dacă 
volumului îi lipsește 
pornografia caracte
ristică amintitei colec
ții îi este comună însă 
o crasă vulgaritate psi
hologică și o penibilă 
filozofie asupra isto
riei. Subiectul, inspi
rat din scandaloasele 
culise ale decrepitei 
monarhii a Habsbur- 
gilor, încearcă o za
darnică reabilitare a 
unei lumi de o absur
dă și înspăimântătoare 
structură. Acest obscur 
autor, Claude Anet, 
care apare astăzi prin- 
tr-o inexplicabilă bu
năvoință a Editurii 
„Eminescu" alături de 
Balzac, Maupassant, 
Turgheniev. P ru s , 
George Călinescu, mis
tifică personajele și 
astfel o dramă de pa
lat provocată de cu
noscutul dezechilibru 
mintal al unui arhidu
ce afemeiat, alcoolic și

atins de lues devine — 
volens-nolens — nici 
mai mult nici mai pu
țin decît... o mare iu
bire a secolului XIX !

Umorul involuntar la 
care ajunge adeseori 
autorul cărții „îndră- 
gostiții șe ceartă, au 
de gind să se sinucidă 
sau, ceea ce este și 
mai rău, să se despar
tă" — nu reușește să 
abată atenția de la 
modul rudimentar de 
gîndire pe care nl-1 
propune, fiind tipică 
pentru volum o ase
menea frazeologie ; 
„dar am făcut o des
coperire. Anume aceea 
că femeile — o, ce sex 
uimitor, dragă docto
re, n-o scoatem nici
odată la capăt cu ele 
și sînt așa de diferite, 
îneît ceea ce crezi 
despre una nu se po
trivește alteia, — am 
descoperit deci că fe
meile aduc și ele ui
tarea, cum spune cîn- 
tecul. Și, aș vrea să 
știți că lucrul de care 
am cea mai mare ne
voie este acum uitarea. 
Iată tîlcul istoriei 
mele..."

Nu ne mai rămîne 
atunci decît să ne în
trebăm care este „til- 
cul“ editării acestei 
cărți apărute alături 
de Manon Le s caut, 
Enigma Otiliei și Pă
durea nebună ?

S. TUDOR

REVISTA REVISTELOR

Cum este discutată 
literatura prezentului ?

Ce este interesant în momen
tul de față în revistele de cul
tură, revistele de literatură ? 
Ultima noastră Revistă a re
vistelor sublinia indiferența cu 
care publicațiile de literatură 
privesc recepta Conferință Na
țională a scriitorilor. Paginile 
lor reflectă aceeași placiditate 
și aceeași lipsă de ax ca și îna
inte de Conferință. Unul din 
compartimentele de primă im
portanță pentru existența și e- 
ficacitatea unei reviste este cel 
al criticii literare și. desigur, 
al orientării lui. Starea de spi
rit a unui moment literar, tem
peratura lui prin paginile de 
critică se exprimă. Comentarea 
multiplă, amplă a fenomenului 
literar este însă latura cea mai 
puțin susținută a activității re
vistelor de literatură. România 
Literară, în noua ei înfățișare, 
era chiar , pe cale de a renunța 
la cîștigurile mai vechi care 
constau în existența unor ru
brici de comentare a prozei, a 
poeziei, a teatrului, a criticii. 
Deși prezența unor atari ru
brici nu rezolvă în întregi
me problema comentării plura
le. caleidoscopice a fenome
nului literar rolul lor nu poa
te fi neglijat. L-a neglijat 
însă chiai' revista care îm
puținase spațiul acestor ru
brici și le minimalizase printr-c 
paginare dezavantajoasă. în 
schimb sporise peste măsură 
spațiul acordat istoriei litera
re. literaturii de mult revolute. 
Este cazul să întoarcem spatele 
literaturii prezentului ? Ultimul 
număr al României Literare

marchează un reviriment pe care 
l-am dori permanentizat. Revis
ta comentează multe cărți d$ 
literatură contemporană, oferind 
un prețios ghid cititorului și o 
face apelînd la -semnături care 
s-au impus acesteia. Reapar cu 
recenzii, pe lîngă N. Manolescu 
și Lucian Raicu și G. Dimisi- 
anu și Dan Cristea. Rămîne 
însă discutabilă folosirea unor 
semnături anonime pentru sus
ținerea unor rubrici de la»*- 
gă audiență. Cu excepția a- 
cestor pagini reviste este, din 
păcate, în continuare, un maga
zin ilustrat, compozit, fără un 
accent director care să expri
me o atitudine mai fermă și 
mai nuanțată, în același timp, 
față de fenomenul literar cu
rent.

★
Deși și-a sporit numărul de 

pagini Luceafărul nu reușește 
să le umple în mod Inspirat, 
revista are în continuare o în
fățișare întîmplătoare. Se pu
blică de-a valma proze, poezii, 
însemnări, cronici fără ca din 
alăturarea lor să se nască o 
idee sau o atitudine. Și aici ac
tivitatea critică este puțină și 
fără vreo orientare precisă. 
Lipsa de spirit critic față de 
unele texte este bătătoare la 
ochi. Articolele semnate de 
Hristu Cîndroveanu sînt com
poziții adulatorii în afara orică
rei exigențe. Și cum singura 
noutatg subliniată a revistei în 
materie de critică este descope
rirea acestui „critic" s-ar pu
tea trage concluzii nu tocmai 
favorabile despre înnoirea pro

misă de revistă. Pagina a doua, 
remarcată cu o săptămînă în 
urmă, și-a pierdut compoziția 
și semnăturile. Nimic din ceea 
ce este bun nu poate să dure
ze ? în genere comentarea lite
raturii celei mai recente este 
lăsată pe seama unei rubrici 
susținute cu competență de Do- 
mițian Cesereanu. ceea ce. ori- 
cît de îngăduitori am jude
ca, este prea puțin. Apar cărți 
noi în număr mare. Apar 
multe cărți ale noilor veniți 
în literatură. Care este pă
rerea revistei față de ele, cu 
atît mai mult cu cît ea se 
pare — poate ne înșelăm ! — că 
este o revistă a noilor veniți în 
literatură ? O rubrică de croni
că literară (N. Ciobanu) și una 
de recenzii (M. Iorgulescu) nu 
pot acoperi singure abundențe 
solicitare.

Inițiativa de a publica repor
taje scrise de tinerii scriitori 
este indiscutabil bine venită cu 
atît mai mult cu cît este de 
presupus că o revistă de lite
ratură nu supune pe colabora
torii ei unor șabloane reporte
ricești pe care timpul le-a con
damnat. O revistă literară poate 
sprijini dimpotrivă ideea de 
reportaj chiar cu argumente 
superioare celor pe care le poa
te aduce presa cotidiană. 
Deși scrise cu talent pagi
nile de reportaj de aici nu 
depășesc însă o notă comu
nă. Nepotrivit nî se pare supra- 
țitlul „Tinerii scriitori în re
portaj". Reportajul nu aparți
ne nici unei vîrste și nu știm 
de existența unei rubrici „Scrii
tori bătrini în reportaj". Apoi 
atîta timp cît reviste este des
tinată noilor veniți, deci tine
rilor. folosirea acestui subtitlu 
poate crea impresia de repetiție. 
E de presupus că într-o revistă 
de tineret reporterii sînt tineri 
și existența acestei rubrici nu 
scutește revista de o preocupa
re mai susținută față de pro
movarea mai exigentă și culti
varea talentelor existente. Ceea 
ce în general lipsește.

C. MIHAI

său sintetic, tehnica afișului 
pare că transformă simpla co
municare într-o tentativă auto
ritară ce conjugă verbul „a 
impune", afișul politic, își va 
găsi menirea nu numai în 
solicitare, dar și în actul ce 
cheamă, nu constrîngerea, ci 
doar gestul categoric. Desigur, 
graficianul nu poate fi dictator 
cum nu este nici iluzionist. Ur
mărind reconcilierea ideii cu 
mediul, el va căuta mereu pe 
plan artistic calitatea, 
acele caracteristici care 
buie realizate cu ajutorul 
lentului și care țin de 
factorii, integratori intr-o 
bianță fizică și ideologică, 
fel, cunoscînd o integrare 
mai firească în ansamblul mo
dalităților specifice mass-me- 
diei, afișul politic se dovedește 
sau mai degrabă, credem, că ar 
trebui să se dovedească drept 
cea mai activă și eficace forma 
de dezbatere vizuală.

Numeroase șantiere și între
prinderi industriale arborează 
acum lozinci, grafice — 
ducție, apeluri de 
Iul și îndemnuri 
stimulării permanente 
tivelor. Dar cite dintre acestea 
ne pot solicita atenția și intere
sul? Ele ne vorbesc mai intîi, și 
aeest adevăr nu-I putem ocoli, 
despre stîngăcia și lipsa de har 
a execuției lor grafice. A susține 
munca printr-un imbold luminos 
și cu adevărat mobilizator care 
să răspundă nevoii de frumos 
a celor ce-și desfășoară activi
tatea în diferite medii productive 
nu înseamnă estetism, ci în
seamnă crearea unei ambianțe 
cit mai adecvate muncii. In a- 
ceastă ordine de idei, credem 
că se impune ca legitimă între
barea de ce apariția afișului po
litic este legată doar de ocazia 
marilor sărbători naționale sau 
de alte aniversări și evenimente 
cu totul excepționale. Pentru 
noi tnțî pete evident, astăzi, că j 
afișul politic poate deveni unu1 -jj 
dintre cele mai energice elemen- nl 
te de solicitare emoțională, mij
loc de expresie 
care, alături de 
film. își poate 
tegrat și parte 
mediul de producție. în case 
de cultură, cluburi sau pe stradă, 
pretutindeni acolo unde el poate 
fi văzut și înregistrat. Folosirea 
tuturor procedeelor formal- 
psihologice de captare a atenției 
privitorului și de ciștigare a in
teresului său se pot asocia ex
trem de variatelor posibilități de 
reconfigurare grafică a mesaje
lor ideologice, politice sau cul
turale. Topirea unei astfel de 
informații într-o imagine plas
tică unitară și sohră, plăcută 
vederii și totodată clară, nu 
poate fi decît semnul unei înalte 
priceperi artistice. Mai mult de
cît atit. graficianului îi revine 
obligația de a înlătura din crea
ția sa fenomenele de stereotipic, 
de . redundanță și de aporie 
imagistică care, nu rareori îm
piedică citirea șj degajarea de
plină a înțelesului. O mai mare 
atenție acordată răspîndirii afi
șelor și îndeosebi a celor politice, 
prin găsirea unor soluții de difu
zare corespunzătoare civilizației 
vizuale de tip modern, prin i 
eventuala desfacere spre vînzare ’ 
a acestora în librării, așa cum 
deja în numeroase părți ale lu- ' 
mii se și practică, ar putea con- 1 
stitui doar una din inițiative. | 
Afișe care să oglindească politica 1 
de solidaritate cu mișcarea pro
gresistă și de eliberare națională j 
a țărilor din Africa. Asia și 
America Latină (ni se pare demn ț. 
de menționat în acest sens acți- s 
unea graficienilor cubanezi), afi- 
șe care să dezbată problemele 
majore ale istoriei contemporane 
își reclamă parcă tot mai insis
tent prezența. Solioitîndu-ne 
permanent adeziunea, demon- 
strîndu-ne că îmbinarea 
tivitățiî politice cu 
țiunile sociale se 
în scopul precis 
mării multilaterale și 
progresului societății 
fișele sînt tot atîtea variante dc 
transpunere plastică a mesaju
lui textului politic, a puterii 
de expresie și a talentului an
gajat al artistului. Numai astfel 
de imagini vor fi mereu che
mate să reactiveze și să îmbo
gățească peisajul interior al 
conștiinței noastre
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IULIAN MATEI — mun
citor din Baia-Mare : „Aș 
dori să știu ce preocu
pări se afirmă în prezent 
in tara noastră privind 
perfecționarea planificării 
economiei naționale ?“

Partidul nostru s-a pronunțat 
întodeauna în mod ferm pentru 
apărarea conceputului de pla
nificare. Conferința Națională 
a P.C.R. din decembrie 1967, 
analizind în mod multilateral 
problemele planificării, a pus 
în fața noastră sarcina per
fecționării continue a aces
teia, astfel încît să stimuleze 
inițiativa de jos în domeniul 
creșterii eficienței, să elimine 
procedeele greoaie și rigide în 
desfășurarea proceselor econo
mice. Problema cheie, care se 
cere a fi rezolvată în etapa 
actuală, este aceea a găsirii 
punctului optim de îmbinare a 
necesității evidente legate de 
asigurarea dezvoltării pe baza 
planului unic de stat cu ce
rințele privind acordarea unei 
autonomii întreprinderilor și 
centralelor, astfel încît acestea 
să poată interveni în mod o- 
perativ și eficient în desfășu
rarea proceselor economice. 
Totodată se impune ca sfera 
de cuprindere a planului si 
se lărgească.

Experiența țării noastre a 
demonstrat că cu cît planul a 
cuprins tot mai multe laturi 
ale activității social-economi- 
ce, procesul dezvoltării a fost 
mai susținut. Ne referim în
deosebi la cercetarea social- 
științificâ, la utilizarea și pre
gătirea forței de muncă, la 
planificarea in profil teritori
al. De la Conferința Națională 
a P.C.R. din 1967 s-au adus

planului în profil teritorial 
etc. sînt perfecționări de ne
contestat aduse mecanismului 
nostru de planificare. S-a tre
cut la elaborarea sistemelor 
de prognoze pentru anii 1990- 
2000.

Una din principalele pro
bleme ce se impune spre re
zolvare in cadrul procesului 
de perfecționare a planificării 
este extinderea sistemului de

Cum se perfecționează

MECANISMUL
DE PLANIFICARE ?

pe aceste linii multe îmbună
tățiri sistemului de planifica
re.

Elaborarea planului de jos 
în sus, îmbunătățirea tehni
cilor de planificare, construi
rea cincinalului pe ani și des
facerea lui la fiecare unitate 
în parte, creșterea rolului pla
nificării de perspectivă și a

CIVILIZAȚIE
Șl iTERIALISWI 

ISTORIC
...............    »«.i *

CULTURA
• GEORGE DRAGȘAN 

— elev din București : 
„Care este raportul din
tre termenii cultură și ci
vilizație ?“

De mai bine de un secol, teo
reticieni ai culturii opun cele 
două concepte, atribuindu-le fie 
esențe diferite, fie finalități de
osebite, fie caracterizînd prin 
ele o fază sau alta a unui sistem 
cultural.

Pentru numeroși gînditori în
să „cultura" și „civilizația" sînt 
termeni sinonimi. Cercetătorii 
francezi preferă. încă de pe 
vremea Enciclopediștilor, terme
nul de civilizație pentru feno
menul pe care mulți englezi îl 
desemnează prin termenul de 
cultură.

Principial, sînt de acord cu 
aceia care susțin identitatea ce
lor doi termeni (preferind pe a- 
cela de cultură) și-mi motivez 
acest acord cu cîteva argumen
te :

Recunoscînd existența. în ori
care sistem cultural, a două ca
tegorii de valori, a valorilor 
materiale și a celor spirituale, 
acestea nu pot fi considerate 
ca avînd esențe cu totul dife
rite. Fiind legate de sfera trebu
ințelor umane fundamentale, 
valorile materiale au o influen
ță hotărîtoare asupra valorilor 
spirituale, ereînd premisele a- 
P^Vției, dezvoltării și comuni
cări valorilor spirituale. Dar 
nicv valorile materiale nu pot fi 
realizate fără acțiunea valorilor 
spirituale. Căci pe măsura uma
nizării necesităților biologice, 
care, în acest fel se transformă 
în necesități sociale, nevoia ele
mentară de supraviețuire devine 
tot mai mult o nevoie de con
fort, iar în acest proces de uma
nizare progresivă a necesităților 
utilitare ale omului, valorile 
spirituale (cognitive, etice, poli
tice. estetice etc.) exercită o in
fluență activă tot mai pronun
țată.

întrucît în oricare sistem cul-

murile idilice ale unor relații 
patriarhale între oameni, la sis
temul de ghilde sau la evul me
diu.

Sint evidente aspectele nega
tive ale societății capitaliste con
temporane, de mutilare a per
sonalității și de călcare în pi
cioare a demnității sale, feno
menele de înstrăinare datorate 
dezvoltării tehnicii și organiză
rii consumului, pericolul nimi
cirii omenirii prin folosirea ar
melor nucleare, dar acești gîndi
tori nu pledează pentru înlătu
rarea lor prin transformarea 
revoluționară a societății, ci 
pentru întoarcerea mersului is
toriei.

Mecanismul schimbării unei 
culturi cu alta superioară este 
destul de complicat, deoarece o 
anumită cultură (sau civiliza
ție) este legată de formațiunea 
socială care a creat-o, care o 
promovează și care este purtă
toarea ei concretă.

Constituind o „ruptură radi
cală* cu vechile relații de pro
ducție. revoluția culturală so
cialistă reprezintă începutul u- 
nui nou și superior tip de cul
tură.

De aici, decurge faptul că so
cialismul va da trăsăturile ce-i 
sînt proprii culturii socialiste : 
un caracter popular în sensul 
creării condițiilor de ascensiune 
spre cultură a tuturor membri
lor societății socialiste : un ca
racter umanist, ținînd de esența 
însăși a acestei societăți ; un 
caracter rațional, determinat de 
faptul că nucleul culturi! spiri
tuale a acestei formațiuni soci
ale este ideologia marxistă ; un 
caracter optimist, întemeiat pe 
încrederea în om ; un caracter 
prospectiv, avînd în vedere fap
tul că activitatea creatoare a 
societății și a membrilor ei are 
în vedere viitorul liber al ome
nirii, prezentul fiind construit 
în funcție de acest viitor.
Prof. univ. TUDOR BUGNARIU

norme și normative, științific 
fundamentate, premisă impor
tantă pentru asigurarea creș
terii eficienței economice, pen
tru sporirea operativității în 
munca de avizare a investiții
lor și a altor procese econo
mice, premisă pentru simpli
ficarea actualului sistem de in
dicatori de plan.

Normele și normativele cu 
caracter de fundamentare, a- 
naliză și directivă, vor juca 
un rol însemnat în viitor în 
procesul de planificare.

îmbunătățirea sistemului de 
indicatori de plan, este, de ase
menea, o sarcină actuală a 
perfecționării activității de 
planificare.

Indicatorii de plan trebuie 
selectați după două atribute 
esențiale : capacitatea de a re
flecta un proces economic și 
capacitatea de a stimula, de a 
mobiliza spre dezvoltare eco
nomică și socială. în viitor in
dicatorii calitativi ai planului 
vor precumpăni în detrimentul 
celor cantitativi.

De o mare însemnătate va 
fi indicatorul care trebuie să

exprime volumul de producție 
— dat fiind carențele binecu
noscute ale actualului indica
tor ..producție globală". ’Un 
astfel de indicator va trebui 
să satisfacă, după părerea 
mea. cel puțin cîteva postula
te : să contribuie la accelera
rea vitezei de rotație a fondu
rilor în economie — cerință a 
eficienței; să satisfacă pe baze 
mai complexe cererea socială 
de consăm; să satisfacă cit 
mai deplin exigențele legate 
de gestiunea economică pro
prie.

O problemă asupra căreia 
aș insista în mod deosebit este 
aceea a planificării costurilor 
de producție-

S-au exprimat păreri să re
nunțăm la un astfel de indi
cator in favoarea beneficiului. 
Socotesc că în mecanismul 
nostru de dezvoltare, în con
dițiile pieții neconcurențiale, 
nu apare indicat să renunțăm 
la planificarea costurilor. Nu 
totdeauna beneficiile se reali
zează pe seama reducerii cos
turilor, ci uneori ele se obțin 
prin creșterea masei produc
ției, prin prețuri și deplasări 
spre structuri sortimentale 
mai scumpe.

Sintem interesați în a obți
ne însă economii de muncă 
socială pe unitatea de produs, 
în a reduce cheltuielile mate
riale pe unitatea de produs, 
ca o condiție de bază în pro
cesul creșterii productivității 
muncii sociale. De aceea cred 
că trebuie menținută, prin 
plan, planificarea costurilor.

In viitor vor juca un rol im
portant „rezervele de plan" și 
„fondurile de rezervă" cu care 
va trebui operat în diferitele 
situații cînd apare necesitatea 
ca planul să fie adaptat la a- 
numite realități, la anumite 
cerințe impuse de procesul 
dezvoltării. De aceea in per
fecționarea planificării cred că 
trebuie să soluționăm mai 
complet rolul și situația unor 
astfel de rezerve.

Conf. univ. 
GHEORGHE ȘICA, 

director in Comitetul de Stat al 
Planificării

Deșeurile, 
sursă de 

confort...?
• NICOLETA VOINEA 

— muncitoare din Bacău : 
„Unul dintre prețurile 
mari pe care omenirea le 
plătește pentru dezvol
tarea industriei este po
luarea. Nu s-ar putea re
duce din acest preț prin 
folosirea deșeurilor in
dustriale ?“

Născută din spiritul de conser
vare a speciei, ecologia — știin
ță ofensivă prin excelență —- e- 
vidențiază și caută soluții viabi
le pentru anularea efectelor no
cive ale mijloacelor bunăstării. 
Despre poluare s-a scris mult și 
cu pasiune. Inamicul nr. 1 — 
reziduurile de orice natură : or
ganică dar mai ales anorganică 
— începe astăzi nu numai a fi 
anihilat dar mai ales transfor
mat intr-o materie utilă. Cerce
tările în acest domeniu sînt fe
brile și deopotrivă spectaculoase. 
Fără a „tehniciza", problema re
ziduurilor se poate rezuma la 
două aspecte generale : reziduuri 
industriale și reziduuri casnice. 
Alături de această dicotomizare 
coexistă desigur aspectele etice, 
sociale, juridice, sanitare și poli
tice care fac din această proble
mă, pe drept cuvînt, una din 
principâlele probleme care se 
cer rezolvate în epoca contem
porană. Instalațiile industriale 
moderne de recuperare a deșeu
rilor au in vedere fie limitarea 
agenților toxici poluanți în pro
cesul tehnologic industrial, fie 
prelucrarea acestora în scopul 
reutilizării. Iată, spre exemplu, 
cîteva experiențe pozitive de li
mitare a nocivității deșeurilor 
industriale. în industria celulo
zei și hîrtiei o mare parte din 
materiile chimice folosite în 
procesul tehnologic pot fi recu
perate cu ajutorul unor instalații 
de purificare a apelor. Instalații 
existente se dovedesc nu numai 
ecologic pozitive, dar permit și 
obținerea unor profituri de 5/1. 
în aceeași ramură industrială și 
din aceleași reziduuri se obțin 
cantități importante de alcool 
industrial.

O centrală termoelectrică utili- 
zind bioxidul de carbon captat 
în cocseriile de fum a produs 
pînă la circa 1 000 de tone acid 
sulfuric industrial în 24 de ore.

O altă realizare interesantă a 
fost obținută prin transformarea 
resturilor provenite din trestia 
de zahăr și paiele de orez Intr-un 
nutreț foarte bogat în proteine.

Cel puțin la fel de spectaculoa
să ca recuperarea reziduurilor 
industriale este și utilizarea de
șeurilor casnice, a gunoaielor. O 
privire de ansamblu în acest do
meniu relevă tendința de predi
lecție a cercetătorilor de a le 
recupera prin folosirea, lor ca 
materiale de construcții. Și aici 
imaginația se simte la ea acasă : 
de la proiecte ce vizează utili
zarea deșeurilor la construirea 
terenurilor de sport, a pistelor 
de schi artificiale pină la utili
zarea cu succes, după o tratare 
chimico-economică. în constru
irea șoselelor și a autostrăzilor.

Principiul de bază al recuperă
rii deșeurilor vizează ..reintegra
rea ace«tora in circuitul tehno
logic." în acest mod ,aproape 
nimic nu se pierde, totul se 
transformă in favoarea omului, 
am putea spune parafrazind u- 
nul din principiile fundamentale 
ale conservării materiei. Dome
nii deschise tuturor posibilități
lor și constituind o garanție a 
viitorului, problemele mediului 
înconjurător constituie o sursă 
generoasă de reflecții optimiste 
într-o bogată gamă de soluții 
viabile.

LIVIU BRADEANU
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tural valorile materiale se îm
pletesc cu cele spirituale, chiar 
dacă fiecare din aceste două 
grupuri de valori se disting în
tre ele, civilizația nu poate fi 
nici începutul și nici apusul cul
turii, ci expresia aceleiași ca
pacități creative a umanității, 
care se manifestă in aceste două 
categorii de valori.

în sfirșit, este discutabilă și 
distincția potrivit căreia civili
zația este cultura în actu, căci 
nu există valori culturale care 
să nu aibă această caracteris
tică. Desprinsă de oameni, 
de societate nu există nici 
un fel de cultură ; conside
rarea culturii ca o virtualitate 
ce devine realitate prin civili
zație nu întîmpină mai puține 
dificultăți în explicarea feno
menului cultural decît aceea a 
opoziției de natură, de esență, 
așa cum apare la alți gînditori.

Denigrarea civilizației, a teh
nicii, a științei, a industrializă
rii, a criticii sociale, a materia- 

r lismului și a accentului pus pe 
raționalitate, a ireligiozității — 
considerate de unii filozofi bur
ghezi ca fiind specifice civiliza
ției — vizează, mai mult sau mai 
puțin camuflat, forțele înaintate 
ale societății contemporane — 
clasa muncitoare, lupta și orga
nizarea ei, concepția sa despre 
lume, noua cultură pe care o 
promovează. Nu încape îndoială, 
există o legătură între mersul 
înainte al societății spre socia
lism, între crearea premiselor 
trecerii la socialism și construi
rea lui și atitudinea unor gîndi
tori burghezi față de tehnică, 
uneori și față de știință, pe care 
adesea o includ între elemen
tele civilizației, față de mate
rialism și ireligiozitate, între fe
nomenele de criză ale societății 
capitaliste contemporane și pre
dica pentru întoarcerea la vre-

|.—g=l MUNCA FIZICĂ Șl INTELECTUALĂ
• STELUȚA NAZARIE — muncitoare 
din Timișoara : „Se vorbește tot mai 
mult despre accentuarea procesului de 
apropiere dintre munca fizică și mun
ca intelectuală. Aș vrea să știu care 
este conținutul acestui proces ?“

tipul de producă- 
tor socialist îngemă
nează funcții social- 
istorice noi. generate 
atit de factorii care 
țin de sfera relațiilor 
socialiste de produc
ție (muncitorului re- 
venindu-i și atribu
ții de organizare și 
participare efectivă 
la conducerea pro
ducției de nivel local 
sau național) cit și 
de evoluția științei 
pusă în slujba omu
lui, de legăturile ei 
tot mai directe cu 
producția care soli
cită astfel forței de 
muncă caracteristici 
cu mult mai com
plexe decît cele pre
tinse de începuturile 
sistemului producției 
industriale (funcții 
strict executive, de 
natură tehnico-ma- 
terială).

Apărută mai întâi 
ca diviziune profe
sională a muncii, se
parația dintre mun
ca fizică și cea inte

lectuală se transfor
mă in contextul in- 
tîiei orânduiri — cro
nologic vorbind — 
bazată pe proprieta
tea privată intr-o a- 
devărată opoziție de 
clasă, lncepind prin 
a acționa ca un fac
tor al progresului, 
coexistența celor 
două forme de ma
nifestare a muncii a 
continuat prin a 
condamna la repaus 
intelectual, forțat, pe 
majoritatea omeni
rii. masele legate de 
funcțiile strict exe
cutive. de munca cu 
brațele.

Transformând a- 
eeastă uriașă forța a 
muncii manuale in 
proprietari ai mij
loacelor de produc
ție. socialismul a 
anihilat baza econo
mică a oricăror opo
ziții antagonice de 
clase. Rămîn insă in 
continuare sarcini a 
căror rezolvare vi- 
zind ștergerea trep

tată a deosebirilor 
esențiale existente 
între munca fizică și 
intelectuală solicită 
un timp îndelungat.

Deosebirea dintre 
munca fizică și inte
lectuală se desci
frează in prezent a- 
tit in cadrul creat de 
sistemul socialist al 
economiei naționale, 
care unește astăzi 
clasa muncitoare, ță
rănimea și intelec
tualitatea. fără a pu
tea încă anula acele 
deosebiri ee provin 
din raporturile lor 
față de mijloacele de 
producție, din for
mele de organizare 
socială, din diferen
țele existente încă in 
aplicarea sistemului 
de retribuire a mun
cii, cit și din acțiu
nea in practică a 
unor indicatori ca : 
raportul dintre mun
ca productivă șj cea 
neproductivă, nive
lul de cunoaștere și 
instrumentele cu
noașterii, raportul 
dintre energia mus
culară și cerebrală 
consumate in cadrul 
celor două forme de 
manifestare a mun
cii. adaptarea omu

lui la mașină sau in
vers. Efectele pro
gresului economic : 
schimbări profunde 
in caracterul și con
ținutul procesului 
propriu-zis al mun
cii ca urmare atit a 
revoluționarii con
dițiilor tehnice ale 
producției și a ins
trumentelor ei teh
nice. a pregătirii 
profesional-tehnice a 
muncitorilor. înțe
leasă cit mai aproa
pe de pregătirea 
tehnico-inginereaacă. 
ca și dezvoltarea cu
noștințelor și a unei 
concepții economice 
a muncitorului pot 
constitui premise re
ale ale apropierii 
muncii fizice de cea 
intelectuală numai 
prin crearea relații
lor de producție so
cialiste și mai apoi 
comuniste, prin mo
dificări adecvate in 
diviziunea socială și 
cea profesională a 
muncii.

Există la unii au
tori nemarxiști opi
nia, motivată ideolo
gic. conform căreia 
pentru ridicarea la 
nivelul de pregătire 
tehnic și ingineresc 
ar subscrie suficient

simpla pasiune pro
fesională, îndreptată 
spre cunoaștere, a 
indivizilor umani, 
negindu-se rolul 
schimbărilor radi
cale în însăși baza 
tehnico-materială a 
producției, schimbări 
obiective in funcțiile 
sociale ale clasei 
muncitoare premer- 
gind realizării con
dițiilor unei partici
pări plenare la acti
vitatea de decizie e- 
eonomică.

In sistemul relații
lor socialiste de pro
ducție din țara noas
tră creatorul tuturor 
valorilor materiale 
și spirituale este 
proprietar al mijloa
celor de producție. 
Aceasta este o con
diție care stimulează 
din plin interesul 
muncitorului de a 
realiza și perfecționa 
chiar el tehnici no
vatoare cu puternice 
urmări in autoper- 
fecționarea lui con
tinuă. Orânduirea so
cialistă a formulat 
ca obiectiv principal 
valorificarea forței 
umane in găsirea 
celor mai proprii 
măsuri de integrare 
a individului în pro

ducție și in viața so
cietății. O nouă ati
tudine față de mun
că. față de grupul 
social in care mun
cește. democrația' so
cialistă care apropie 
tot mai mult atribu
țiile de conducere de 
cele de execuție, im
pulsul responsabil 
spre ridicarea nive
lului de calificare, a 
culturii generale și 
tehnice, sint factori 
hotărâtori in proce
sul amplu de apro- 
piere a muncii fizi
ce de munca intelec
tuală.

Modern.zarea pro
ducției in condiții
le societății noastre, 
slujind unui scop a- 
dinc uman, determi
nă mutați- impor
tante in caracterul 
fizic al muncii, apro
pie mult etapa in 
caie efortul material 
al producției va că
dea in sarcina tehni
cii viitorului, omului 
rever: indu-i spre re
zolvare numai pro
bleme ce ț in ce efort 
creativ. concepție, 
comandă și coordo
nare.

DORINA TUBCU

ENCICLOPEDIA „SCÎNTEII TINERETULUI**

* 25 iunie se împlinesc 22 de mi de la în
ceperea războiului din Coreea, război in 
cursul căruia poporul coreean, tăcînd do

vada unui înalt spirit de sacrificiu și eroism, a 
dat lovituri hotăritoare agresorilor americani, 
apărîndu-și pământul patriei, dreptul de a 
stăpân pe propriul destin.

Iu anul 1945, imediat după eliberare, dup* o 
îndelungată luptă dusă cu abnegate 
dominației străine, poporul coreean a început 
in partea de nord a patriei sale, opera de: refa- 
cere a economiei, de făurire a unei vieți noi, 
libere. Trei ani mai târziu era proclamată Repu
blica Populară Democrată Coreeană, pumndu-se 
in acest mod bazele trainice ale statului socialist. 
Darin iunie 1950, munca pașnică a poporului co
reean a fost întreruptă de agresiunea imperialiști
lor americani și a aliaților lor. 1 000 de zile a durat 
încleștarea de forțe. în ciuda unei uriașe ma
șini de război — Statele Unite au mobilizat o 
treime din forțele terestre, 20 la sută din avia
ție, principalele flote militare — Republica 
Populară Democrată Coreeană n-a putut fi în- 
frîntă. Deși intervenționiștii au distrus sute de 
orașe și sate, provocînd daune materiale și uma
ne incalculabile, poporul eroicei Corce, sub con
ducerea Partidului Muncii, avîndu-1 în frunte pe 
tovarășul Kim Ir Sen. s-a ridicat ca un singur 
om, ca o singură voință, apărindu-și cu dîrzenie 
patria, obligând inamicul la semnarea armisti
țiului de la Panmunjon.

După acest act R.P.D. Coreeană s-a dedicat 
luptei pentru refacere economică, pentru ridica
rea țării pe noi trepte ale construcției socialiste. 
In prezent, acest stat socialist oferă vizitatorilor 
imaginea unei economii în Plin progres, cu în
făptuiri remarcabile în domeniul științei și teh
nicii, a culturii, cu un nivel de 
și spiritual în continuă creștere.

Succesele dobândite de poporul 
construcția socialismului constituie___
un sprijin pentru lupta forțelor democratice și 
progresiste din Coreea de sud, împotriva repre
siunilor, pentru realizarea aspirațiilor de unifi
care pașnică șî democratică a țării,

In ultimii ani, lupta forțelor patriotice din Co
reea de sud împotriva terorii declanșate cu săl
băticie de regimul lui Pak Cijan Hi a cunoscut 
o amploare fără precedent. Continuu, autorită
țile sud-coreene sînt confruntate cu demonstrații 

I antiguvernamentale, cu răscoale țărănești : largi 
■ pături ale populației participă la ample mișcări 
I revendicative vizind retragerea trupelor străine, 

democratizarea vieții politice și economice. Un 
detașament puternic în cadrul acestei mișcări 

k sud-coreeană. în repe-
__________, ,____ _ stăvili valul protestatar 
al studenților și elevilor, au fost trimise efective 
însemnate ale poliției, armatei terestre și 
aviației.

Republica Populară Democrată Coreeană a 
prezentat numeroase propuneri menite a ușura 
procesul de apropiere între cele două Părți *le 
țării, în vederea unificării pașnice. In progra
mul în opt puncte adoptat de Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene, în cuvântarea 
tovarășului Kim Ir Sen din august anul trecut
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[ și in mesajul de Anul Nou, precum și in cadrul 
j interviului acordat ziarului japonez „Yomiuri 

Shlmbun" sint avansate propuneri concrete pen
tru negocieri politice nord-sud și pentru înche
ierea unui acord de pace. Rezultatele pozitive 
ale convorbirilor preliminare între Societățile 
de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de sud, încheiate recent la Panmunjon sint urr 
marea eforturilor neobosite ale R.P.D. Coreene. 
Aceste rezultate au demonstrat că dacă există 
dorința reală de negocieri, sinceritate și bună
voință, pot fi depășite cel puțin parțial, barie
rele care despart cele două părți ale peninsulei 
de aproape 30 de ani.

Poporul roman, tînăra generație a României 
socialiste, și-a manifestat întotdeuna solidarita
tea internaționaliști și a acordat sprijinul său 
moral și material Republicii Populare Democrate 
Coreene. In perioada grea a războiului mii de 
copii ai Coreei luptătoare au regăsit pe pămin- 
tul nostru ospitalier cea de a doua lor patrie. Cu 
sentimente frățești am urmărit și sprijinit efor
turile întreprinse de poporul coreean pentru li
chidarea rănilor adinei provocate de război, bu- 
curîndu-ne sincer de realizările obținute pe dru
mul progresului și prosperității. Țara noastră 
sprijină cu hotărire aspirațiile legitime ale po
porului coreean îndreptate spre unificarea inde- 

i pendentă, pașnică și democratică a patriei: se 
! pronunță pentru retragerea trupelor americane 
, din Coreea de sud, pentru respectarea dreptului 
; sacru al poporului coreean de a-și decide singur 
j viitorul, fără nici un amestec din afară.

Vizita din vara anului trecut a delegației de 
partid și guvernamentale române, condusă de 

J tovarășul Nicolae Ccaușescu, convorbirile pur
itate cu tovarășul Kim Ir Sen, au marcat un m°- 
iment de excepțională însemnătate in relațiile 
\iintre partidele, țările și popoarele noastre, 
Constituind, totodată, o contribuție de importanță 
primordială la întărirea prieteniei frățești româ- 
i .o-coreene, la cauza generală a socialismului și 
liăciî. Cu acest prilej a fost evidențiat cursul 
tiscendent al legăturilor politice, economice, 
ti-hnico-științifice și culturale, posibilitățile largi 
existente pentru adîncirea și intensificarea aces
tor relații fructuoase. La baza legăturilor multi
laterale româno-coreene se situează atașamen
tul ambelor partide și țări la principiile mar- 
xiism-leninismului și internaționalismului prole- 
tajr, ale respectării independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, respectului reciproc și 
întrajutorării tovărășești.

Intre 25 iunie — data începerii războiului din 
Coreea — șl 27 iulie — ziua semnării armisti
țiului — au loc manifestări în cadrul „lunii de 
luptă comune** pentru retragerea din Coreea de 
sud a trupelor americane, de afirmare a solida
rității cu cauza dreaptă a poporului coreean. 
Aniversarea a 22 de ani de la începerea războiu
lui din Coreea, ne oferă prilejul reafirmării soli
darității noastre depline cu lupta poporului co
reean, a încrederii ferme în victoria cauzei sale 
drepte.

I. T1MOFTE
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ȘCOALA DE 10 ANI
(Urmate din pag. I)

care inspectoratul nostru le-a 
luat în studiu, totuși, cîteva mi 
se par esențiale.

Tinerii, îndrumați de părinții 
lor, caută astăzi școala care le 
dă și o profesie. A încuraja 
o asemenea orientare este nu 
numai o atitudine conformă cu 
realitățile contemporane, dar și 
un mod de a înțelege nevoile 
de forță de muncă prezente și 
de perspectivă ale economiei 
naționale. Partidul a atras a- 
tenția școlii în nenumărate rin
duri asupra sarcinii de a pre
găti tineretul pentru muncă. De 
altfel, ultimele măsuri privind 
activitatea tehnico-productivă a 
elevilor reflectă orientarea șco
lii de a forma mai complet 
elevii săi. In acest context și 
în ultimele clase ale școlii ge
nerale elevii desfășoară o sub
stanțială activitate tehnico-pro
ductivă. Și mai departe ce se 
îhtîmplă? Cum se valorifică 
pentru ei și pentru societate 
acești doi ani de învățătură, de 
dobîndire nu a unor deprinderi 
practice generale, ci a unora 
legate nemijlocit de o profe
sie ?

— Un calcul simplu a- 
rată că elevul in școala 
generală efectuează 52t 
ore de practică in timp ce 
un tinăr care frecventează 
cursul de calificare cu o 
durată de 3 luni lucreațză 
doar 443 de ore efectiv. 
Prin compensație s-ar pu
tea acorda și elevului a- 
testatul de muncitor cali
ficat. Acesta e răspunsul 
la întrebările dv. ?

— Nu chiar acesta dar de 
aceeași natură. In condițiile in 
care generalizăm școala de 10 
ani. trebuie să reconsiderăm în
vățăm! ntul profesional. Absol
ventul școli: generale de 10 ani 
n-ar mai trebui să susțină con
cursul pentru a ajunge eiev al 
școlii profesionale: devenirea 
sa ca muncitor calificat ar urma 
să se producă într-un timp mai 
scurt, foiosi: cel puțin cu ace
eași eficiență, ca cei 2—3 ani 
riți sytt necesar: pentru școla- 
r-zarea prezentă. Dar asta pre
supune implicit buna așezare a 
orelor de activitate practică în 
școala generală, dotarea cores
punzătoare a acestora, existența 
unor stabile locuri de practică 
— in atelierele școlare sau in 
unități productive — corelarea 
meseriilor cu necesarul forței 
de muncă din județ. Poate și 
alte masuri.

— E de presupus că pe 
această linie ați mers în 
județul dv...

— în ceea ce a depins de 
noi, da. întrucît școala de 10 
ani a stat în atenția permanentă 
a comitetului județean de par
tid. La indicația acestuia, mer
sul școlii a fost analizat în șe
dințe de birou, în comitetul exe
cutiv, in sesiuni ale deputaților, 
cu primarii și secretarii comi
tetelor de partid din comune.

Bineînțeles analizele s-au sol
dat cu măsuri pentru sprijini
rea școlilor, pentru cuprinderea 
unui număr mereu mai mare 
de tineri care nu învață în șco
lile post-generale. Aș cita din
tre acestea stabilirea rețelei șco
lare în mod judicios, crearea 
unor condiții avantajoase ele
vilor pentru o frecventare zilni
că. necostisitoare și neobositoare 
a cursurilor (întrucît circum
scripțiile școlare s-au micșorat, 
mulți elevi fac naveta), o mai 
bună dotare a laboratoarelor și 
atelierelor, corelarea profilului 
practicii cu profilul unităților 
economice locale.

Dar sînt încă destule aspecte 
care depășesc posibilitățile noas
tre. O dotare corespunzătoare a 
laboratoarelor și atelierelor nu 
se poate realiza numai pe plan 
local. Ne lipsesc mașini elec
tricei stații de radio-emisie și 
radio-receptie. truse electro
magnetice. aparate optice, dife
rite tipuri de motoare.

In perspectiva generalizării 
scolii generale de 10 ani ar tre
bui puse la punct și alte lu
cruri. Nu esre precizată încă 
limita superioară de vîrstâ pinâ 
la care să existe obligativitatea 
frecventării cursurilor. Cum este 
antioedagogic să grupăm elevi 
de 15 ani cu tineri între 17 și 
20 :n prezent peste 9 la suta 
'ir.t din această grupă de .îr- 
stă). poate ar trebui să se de
termine o limită, iar pentru cei 
care au depășit-o să funcțio
neze un sistem de promovare a 
școlii generale fără frecvență.

O altă problemă — și nu exa
gerez ridieînd-o la rang de pro
blemă — este cea a fetelor. Din 
cauza unor măsuri restrictive 
impuse fetelor la admiterea în 
învățămîntul profesional — doar 
nu e secret pentru nimeni că 
la cele mai multe unități sînt 
admiși numai băieți, sau sînt 
Îireferați cu prioritate — clase- 
e a IX-a și a X-a sînt compuse 

în majoritate din fete. Daca mă 
servesc din nou de o cifră este 
pentru că vreau să conving ; în 
acest an școlar, din cei 1699 
elevi care au frecventat ulti
mele clase, 1315 au fost fete, 
adică peste 77 la sută. O di
recție pentru rezolvarea proble
mei ar fi admiterea fetelor, fără 
Î»rejudecăți, la meserii pe care 
e pot exercita cu același suc

ces ca și băieții, iar alta, con
ceperea claselor a IX-a și a 
X-a. din punctul de vedere a! 
preprofesionalizării elevilor, pe 
scheletul unor meserii specifice 
fetelor. în concordanță cu sec
toarele economice care au ne
voie de această forță de muncă.

Convingerea mea fermă este 
că școala de 10 ani și-a dove
dit viabilitatea și are toate șan
sele să ocupe un loc distinct în 
formarea tineretului pentru 
viață. Pe această bază noi nu 
ne vom precupeți eforturile 
pentru succesul generalizării ei. 
Dar, ea orice lucru nou și ac
tualele formule și practici sînt 
perfectibile. în acest sens con
verg propunerile și observațiile 
multor slujitori ai școlii făcute 
cu prilejul unor întîlniri jude
țene ori la nivel republican.

(Urmare din pag. I) <

FRUMOASELE 
CÎMPURI

șî rumenea pe cimp spicele, săgeți grete de bronz. înHm- i 
plarea a fdeut să cobor cu el în oceeași gara pentru ca i 
peste cîteva zile sâ-i fac o vizitâ; acolo în cîmp, la < 
capdt de lan își aliniase pentru ora de începere a cam- i 
paniei combinele, secerâtorile și tractoarele ; împreuna cu i 
citi cîtiva tineri făcea ultimele probe de încercare. Ima- i 
gine prezentă, de altfel, azi pretutindeni în imensitatea i 
cimpiilor. Despre frumusețea ei putem vorbi și de la o < 
fereastră de tren, desigur, dor dincolo de aceasta există < 
altceva : o frumusețe mai grea, mai dură și adesea isto- i 
vitoare pe care numai ei, lucrătorii pămîntului, o țin și o < 
trăiesc în întregime; fiindcă numai ei, după ritmul și ,i 
calendarele lor de campanie, în amînare de odihnă și <
adesea de nopți lungi nedormite dau o fața deplină și i
ultimă cîmpurilor; pentru ca în scurt timp sâ se reia de la <
capăt, nou, și asta de cîteva ori pe an într-un ciclu <
obsedant, așa încît frumoasele cîmpuri mari și frumoasele < 
cimpuri din* aceste zile de după solstițiu sînt și oglinda < 
sufletului lor pasionat, sînt ei în întregime așa cum știu ( 
să viseze și să prefacă visul în rod. (

Miliardele și miliardele de spice peste care plutesc 1 
sînt tot atîtea cosmice salve de salut trase în onoarea < 
muncii și a sufletului lor. <



Prietenie trainică, 
solidaritate 

militantă
P

rezența pe pă- 
mintul Români
ei socialiste a 
prințului Noro
dom Sianuk, șe
ful statului Cam

bodgia. președintele Frontu
lui Unit National al Cambod
giei, a prilejuit o puternică 
afirmare a sentimentelor de 
profundă prietenie ale po
porului român față de încer
catul popor cambodgian. Căl
dura cu care oaspeții cani- 
bodgieni au fost întîmpinați 
reflectă deplina solidaritate 
a cetățenilor patriei noastre 
cu lupta dîrză, eroică a po
porului cambodgian, care cu 
spirit de sacrificiu își dăru
iește forțele cauzei nobile a 
redobîndirii independenței și 
suveranității naționale, apă- 
rîndu-și demnitatea, dreptul 
Ia o viața liberă. însuflețită 
primire făcută de locuito
rii Bucureștiului, atmosfera 
caldă a mitingului prieteniei 
româno-cambodgiene, ospita
litatea arătată reprezentan
ților poporului cambodgian 
în toate locurile pe care le-au 
vizitat, tălmăcesc cu expresi
vitate sentimentele profund 
internaționaliste ale poporu
lui român, sprijinul activ pe 
care-1 acorjdă consecvent 
ferm, popoarelor angajate în 
apriga bătălie pentru liber
tate și independență. împo
triva tentativelor de a le răpi 
dreptul la o dezvoltare de 
sine stătătoare. A fost un pri
lej deosebit de a exprima 
sprijinul față de poporul 
Cambodgiei, țară îndepărtată, 
situată pe un alt continent, 
clar pe ai cărei locuitori îi 
simțim apropiați prin idea
lurile comune ale păcii, drep
tății și progresului social.

Vizita în România a prin
țului Norodom Sianuk a pri
lejuit întîlniri și convorbiri cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
desfășurate într-o atmosferă 
cordiala, de prietenie și înțe
legere reciprocă. Schimbul de 
păreri de la București — con
tinuare firească a întîlnirii 
desfășurată cu un an în ur
mă la Pekin — a permis a- 
bordarea unor probleme de 
interes comun. Pe prim plan 
s-a situat informarea reci
procă asupra preocupărilor 
actuale ale popoarelor român 
și cambodgian. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înfăți
șat activitatea intensă pe care 
poporul nostru, condus de 
partid, o desfășoară pentru 
înfăptuirea amplului program 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. La rîndul său. prințul 
Norodom Sianuk s-a referit 
la cursul evenimentelor din 
Cambodgia reliefînd lupta 
neabătută și fără compromis 
dusă de poporul cambodgian 
și de forțele sale armate 
populare sub conducerea 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și Guvernului 
Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei împotriva in- 
tervenționiștilor americani și 
a marionetelor lor de la Pnom ■ 
Penh pentru restaurarea su
veranității și integrității te
ritoriale a țării, pentru edi
ficarea unei Cambodgii inde
pendente. pașnice, neutre, de
mocrate și prospere.

Evoluția situației de pe 
fronturile din Cambodgia de
monstrează forța invincibila 
a poporului cambodgian care 
s-a ridicat CU arma în mină 
în apărarea năzuințelor sale 
la libertate. In prezent zo
nele eliberate cuprind pește 
opt zecimi din teritoriul na
țional pe care trăiesc șapte 
zecimi din locuitorii țării. 
Intervenționiștii americani, 
mercenarii de Ia Saigon și 
trădătorii de la Pnom Penh 
se găsesc într-un grav im
pas militar și politic. Forțele 
populare acționează în mod 
strălucit, pătrunzînd chiar în 
interiorul capitalei, lovind 
fără cruțare inamicul. Suc
cesele obținute de patrioții 
cambodgieni, capacitatea lor 
de a iniția acțiuni ofensive 
în orice punct al frontului, 
mobilitatea de care dau do
vadă. potențialul în creștere 
continuă sînt strîns legate de 
sprijinul larg, neprecupețit, 
pe care întregul popor îi a- 
cordă eroicilor săi luptători 
pentru libertate. După cum 
se arată în documentul pu
blicat la încheierea convor
birilor româno-cambodgiene. 
Frontul Unit Național al 
Cambodgiei și Guvernul Re
gal de Uniune Națională au 
denunțat și resping cu fer
mitate toate manevrele care 
încearcă să dea o aparență 
de legalitate grupului de 
mercenari al lui Lon Nol- 
Sirik Matak-Son Ngoc Thahh, 
deniascînd tentativele câre 
vizează prelungirea și inten
sificarea războiului do agre
siune dus de imperialiști în 
Cambodgia și în întreaga Pe
ninsulă indochineză.

Poporul român urmărește 
cu viu interes și adincă sim
patie lupta poporului cam
bodgian. dă o înaltă apreeiere 
-acțiunilor întreprinse'de Gu
vernul Regal de Uniune Na
țională, sub egida F.U.N.K.» 
își exprimă profunda convin
gere că justa cauză a poporu
lui Cambodgiei va triumfa. 

România susține ferm pro
clamația în 5 puncte a prin
țului Norodom Sianuk și pro
gramul politic al Frontului 
Unit Național al Combodgiei. 
Partea română se pronunță 
pentru respectarea neabătută 
a independenței și suverani
tății Cambodgiei. a neutra
lității și integrității sale te
ritoriale — drepturi funda
mentale garantate prin acor
durile de la Geneva din 1954 
— pentru încetarea interven
ției, a celorlalte acte de a- 
gresiune ale imperialiștilor 
împotriva acestei țări. Româ
nia, care consideră Guvernul 
Regal de Uniune Națională 
ca singurul și unicul guvern 
legitim și legal al Cambod
giei, este hotarîtă să sprijine 
și în viitor poporul cambod
gian pentru victoria cauzei 
sale. „Ne permitem să rele
văm, încă o dată, sprijinul 
venit din partea unei țări 
care simbolizează voința de 
independență, de libertate, 
voința de a apăra cu orice 
preț cauza dreaptă a popoa
relor asuprite, a popoarelor 
victime ale agresiunii, care 
simbolizează voința de echi
tate și dreptate, de a face 
să triumfe cauza dreptății. 
Această țară este România" 
Cuvintele rostite de prințul 
Norodom Sianuk dau expre
sie profundelor sentimente 
de recunoștință ale poporu
lui cambodgian față de Ro
mânia socialistă.

Convorbirile româno-cam
bodgiene au evidențiat con
vingerea comună a celor 
două țări că tendința domi
nantă a epocii actuale o 
constituie consolidarea și in
fluența crescîndă a forțelor 
păcii, democrației și progre
sului social. Cele două părți 
și-au exprimat convingerea 
că dreapta cauză a popoare
lor din Indochina va birui 
pentru că în zilele noastre 
nu există forță capabilă să 
înfringă un popor care-și a- 
pără cu eroism dreptul la 
libertate și independență. In 
comunicatul comun se sub
liniază că cele două părți se 
pronunță în modul cel mai 
energic și militează cu fer
mitate pentru a se pune ca
păt cit mai grabnic războiu
lui din Vietnam și din în
treaga Indochina, pentru în
cetarea bombardamentelor și 
anularea măsurilor de esca
ladare militară luate în ulti
mul timp de S.U.A., pentru 
retragerea tuturor trupelor 
americane și ale aliaților lor 
din Peninsula indochineză și 
asigurarea condițiilor nece
sare pentru ca popoarele 
cambodgian, vietnamez, și 
laoțian să-și poate rezolva 
singure problemele interne, 
fără nici un amestec din a- 
fară. .

. Pe agenda convorbirilor 
dintre conducătorii celor 
două țări s-au aflat nume
roase probleme ale actuali
tății internaționale printre 
care evoluția europeană, si
tuația din Orientul Apropiat 
etc. Exponenții celor două 
popoare s-au pronunțat cu 
hotărîre pentru ca^ relațiile 
dintre state să se întemeieze 
trainic pe principiile inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc, ale renunțării 
la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței, pentru lichi
darea practicilor imperialiste 
de dominație și dictat in re
lațiile internaționale. Com
plexele realități internaționa
le ale prezentului impun par
ticiparea directă și activă a 
tuturor statelor lumii — 
mari, mijlocii și mici — la 
soluționarea marilor proble
me care preocupă umanita
tea.

Vizita în România a prin
țului Norodom Sianuk, con
vorbirile sale cu conducăto
rii români, înscriu o nouă 
filă în cronica prieteniei ță
rilor noastre, deschid noi 
perspective relațiilor dintre 
popoarele român și cambod
gian, dintre Partidul Co
munist Român și Frontul 
Unit Național al Cambod
giei. Adresîndu-se înaltu
lui oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Noi a* 
pfeciem că vizita pe care ați 
făcut-o în țara noastră, con
vorbirile pe care le-am avut 
vor constitui un moment im
portant din istoria relațiilor 
dintre popoarele noastre, că 
ele contribuie atît la dezvol
tarea solidarității în lupta 
împotriva imperialismului, 
dar, în același timp, pun și 
bazele colaborării viitoare în 
domeniile dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriilor noas
tre".

Eveniment remarcabil, des
fășurat sub semnul unei pri
etenii sincere, al solidarită
ții militante, vizita prințului 
Norodom Sianuk ne-a oferit, 
o dată mai mult, prilejul de 
a exprima încrederea noas
tră deplină în triumful cau
zei nobile pentru care luptă 
poporul cambodgian. în îm
plinirea aspirațiilor sale de 
libertate, independență și 
progres social.

M. RAMURA

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
SEMICENTE

NARULUI U.T.C. 
ÎN TANZANIA

C
u ocazia ani
versării Semi
centenarului U- 
niunii Tineretu
lui Comunist, la 
Dar-Es-Salaam, 

capitala Republicii Unite 
Tanzania au foit organiza
te mai multe manifestări. 
La o întîlnire care a avut 
loc la sediul central al or
ganizației de tineret, Tanu 
Youth League (T.Y.L.) și la 
care au participat membri 
și reprezentant! ai Ț.Y.L., re
prezentanți ai mișcărilor de 
eliberare, tineri tanzanieni, 
ziariști, reprezentanți ai am- 
baladelor țărilor socialiste, 
a luat cuvîntul ambasadorul 
României în Tanzania, care 
a evocat cele mai impor
tante momente ale luptei, și 
muncii desfășurate de Uniu
nea Tineretului Comunist 
din România de-a lungul 
celor 50 de ani de existentă. 

Cu aceeași ocazie a avu! 
loc vernisajul expoziției 
„U.T.C. la cea de-a 50-a a- 
niversare" și au fost prezen
tate filmele documentare 
românești „înflorim și noi 
cu tara" și „Nuntă țără
nească". Acțiunile organi
zate s-au bucurat de o bună 
apreciere din partea celor 
prezenți.

JANOS PETER DESPRE RELAȚIILE
Noi exproprieri de latifundii 

în Chile
CU ROMÂNIA

Luind cuvîntul în cadrul lu
crărilor Adunării de Stat a R.P. 
Ungare, Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe, a subliniat că 
realizările economice obținute în 
anul 1971 au servit intereselor 
tării și, în același timp, au in
fluențat favorabil asupra situa
ției internaționale a acesteia.

Ministrul s-a referit apoi Ia 
conferința în problemele secu
rității și colaborării pe conti
nent și la relațiile externe ale

Declarație

de protest a M.A.E. 

al R. D. Vietnam

O dată cu continuarea minării 
și blocării porturilor maritime 
alt? R. D. Vietnam, aviația S.U.A. 
a bombardat și mitraliat, la 21 
iunie, împrejurimile orașului 
Haifong, precum și regiuni.dens 
populate din numeroase provin
cii ale R. D. Vietnam.

într-o. declarație de protest, 
dată publicității la Hanoi, do 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, se arată că a- 
ceste noi acte de război ale Ad
ministrației S.U.A. împotriva 
securității și suveranității R. D. 
Vietnam constituie grave încăl
cări ale normelor dreptului in
ternațional și o sfidare la adresa 
opiniei publice mondiale. M.A.E. 
al R. D. Vietnam cere-cu vigoare 
încetarea imediată a blocării și 
minării porturilor R.D. Vietnam, 
a bombardamentelor și a tutu
ror acțiunilor ilegale îndreptate 
împotriva R.D. Vietnam.

O sută de bombardiere „B-52" 
— jumătate din efectivul total 
al octoreactoarelor strategice a- 
mericane in Pacific — au luat 
parte, vineri, la cea mai inten
să serie de raiduri de bom
bardament efectuate asupra zo
nelor eliberate de la ^limita sep
tentrională a Vietnamului de 
sud — provinciile Quang Tri și 
Țhua Thien — informează agen
țiile Associated Press și Reuter.

AVIAȚIA AMERICANA 
A BOMBARDAT 

HANOI-UL
La 23 iunie a.c., ora 17,00 avia

ția Statelor Unite a lansat ra
chete asupra unor cartiere, rezi
dențiale, . precum și a unor sub
urbii ale capitalei R.D. Vietnam, 
provocînd victime în rîndul 
populației civile . — anunță 
agenția V.-N.A.'

Aspect de la aeroportul din Munchen în timpul recentei greve a piloților de linie.

Idlelpest elhotare
Tovarășul

Emil Bodnaraș 
a vizitat firme britanice

Contiriunîndu-și vizita •• neofi
cială în Marea Britanie, tovară
șul Emil Bodnaraș.-vicepreședin
te al Consiliului de Stat. însoțit 
de academicianul Henri Coandă, 
ministru, consilier la Consiliul 
de Stat, a fost, joi, oaspetele 
Companiei Dowt.v din Cheltam 
firmă specializată în agregate și 
accesorii pentru industria aero
nautică, precum și in utilaj hi
draulic și minier, unde au fost 
întîmpinați de vicepreședintele 
Companiei, S. Hinchliff. în a- 
ceeași zi, a fost făcută o vizită 
la Centrala atomoelectrică Old
bury on Severn, din apropierea 
orașului Bristol, unde cuvîntul 
de salut a fost adresat de vice
președintele Consiliului energe
tic național, H. Fenton.

In cursul zilei de vineri, pe 
agenda vizitei.au figurat Uzine
le de motoare din Bristol, apar- 
ținînd Societății „Rolls Royce" 
(1971) LTD. în întîmpinarea 
oaspeților români au venit dr. 
Stanley Hooker, directorul tehnic 
al Companiei, și alți membri ai 
Consiliului de administrație. în
aceeași localitate s-au vizitat 
uzinele societății Brittisii

R. P. Ungare. Sîntem convinși, 
a spus el, că în prezent există 
toate premisele pentru colabo
rare și consolidarea securității 
și că o conferință în aceste pro
bleme ar fi încununată de 
succes.

Vorbind despre relațiile Unga
riei cu țările vecine, Janos Pe
ter a subliniat, printre altele, 
că „un factor pozitiv al dezvol
tării relațiilor cu România a 
fost semnarea tratatului de 
prietenie"*

întrevederile lui 
NICOLAE M. NICOLAE 

LA BONN
Nicolae M. Nicolae, ministru 

secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, a fost pri
mit joi de vicecancelarul și mi
nistrul de externe Walter 
Scheel, de ministrul colaborării 
și cooperării economice Erhard 
Eppler și a avut convorbiri cu 
Sigismund von Braun, secretar 
de stat în M.A.E. al R.F.G. In 
cadrul convorbirilor, au fost a- 
bordate aspecte ale colaborării 
și cooperării economice, precum 
și alte probleme de interes re
ciproc.

SESIUNEA CONFERIN
ȚEI INTERNAȚIONALE 

A MUNCII

■La Geneva continuă lucrările 
celei de-a 57-a sesiuni a Confe
rinței Internaționale a Muncii, 
atît în plenară, cit și în comisii
le de lucru. în comisia de rezo
luții, unde se dezbat proiectele 
de documente care vor fi pre
zentate apoi, plenarei, au fost a- 
doptate două rezoluții importan
te : ..Contribuția Organizației in
ternaționale a Muncii la protec
ția mediului de muncă și a me
diului înconjurător, la. care este 
coautor și reprezentantul sindi
catelor din România și ..Progra
mul de activități industriale al 
O.I.M.".

Comisia de automatizare a e- 
xaminat un proiect de rezoluție 
privind repercusiunile sociale ale 
automatizării și ale progresului 
tehnic, care va fi supus plenarei 
Conferinței spre adoptare. Co
misia pentru vîrsta minimă dez
bate problema angajării tinerilor 
în procesul de producție, în spe
cial, sub aspectul necesității ela
borării unor noi instrumente in
ternaționale menite să asigure o 
dezvoltare și o formare cores- 
pun2ătoare a tineretului.

Aircraft -Corporation (B.A.C.), 
unde directorul A. Milson a pre
zentat asamblarea avionului' 
supersonic, „Concorde",

întilnirile cu conducătorii fir
melor vizitate, cu specialiștii, 
desfășurate într-o atmosferă 
cordială, de lucru, au prilejuit 
convorbiri utile pentru adân
cirea cooperării existente între 
întreprinderile românești și fir
mele britanice. La convorbiri a 
participat, de asemenea, amba
sadorul României • la Londra* 
Vasile; Pungan,

• DELEGAȚIA primarilor ro
mâni, aflată în Statele Unite la 
invitația Organizației Naționale 
a Primarilor Americani, a vizi-’ 
tat orașul Lincoln din statul Ne
braska, clădirea Congresului, 
principalele puncte de interes 
economic, comercial și turistic, 
precum și o fermă agricolă din 
apropierea orașului.

In Chile au fost expropriate 
noi latifundii însumi nd o supra
față de 96 000 hectare — anunța 
agenția France Presse, citind 
surse oficiale. Terenurile expro
priate au fost date în folosința 
țăranilor care au format coope
rative agricole de producție. O 
parte a acestor terenuri alcătu
iesc loturile individuale.

De Ia aplicarea reformei agra
re, în noiembrie 1970, guvernul 
Unității Populare a expropriat 
2 946 latifundii, care totalizează 
o suprafață de aproximativ 10 
milioane hectare.

Subsecretarii de stat de la 15 
ministere și toți guvernatorii 
provinciilor chiliene au demisio
nat, în bloc, la 22 iunie, pentru

ORIENTUL 
APROPIAT
Libanul a cerut convocarea 

unei reuniuni a Consiliului de 
Securitate. anunțat vineri 
seara, la Beirut, ministrul liba
nez al afacerilor externe, Khalil 
Abu Hamad, — informează a- 
genția France Presse.

BEIRUT. — Agențiile Associa
ted Press, Reuter și France 
Presse informează că avioane 
israeliene au pătruns vineri în 
teritoriul libanez, unde a bom
bardat și mitraliat tabere ale or
ganizațiilor palestiniene de re
zistență, omorînd și rănind mai 
multe persoane. Un purtător de 
cuvint-al armatei .libaneze, men
ționat de agențiile Reuter și 
United Press International, a 
declarat că artileria israeliană a 
lansat vineri dimineața un vio
lent atac de artilerie asupra 
satului Debein din sud-estul Li
banului. S-au semnalat victime 
în rindurile populației.

TEL AVIV. — Aviația israe
liană a atacat, vineri după-amia- 
ză, o tabără a organizațiilor pa
lestiniene de rezistență, situată 
in localitatea Dir El Assayer, la 
30 km în interiorul Libanului, în. 
zona de ai ord-est a muntelui 
Hermon, a declarat un purtător 
militar de cuvint al armatei 
israeliene reluat de agențiile 
France Presse și Reuter.

Din surse oficiale israeliene, 
s-a confirmat-că orașul Kiryat 
Shmona, situat fn Galillea su
perioară, a fost bombardat în 
noaptea de 22 iunie cu obuze 
lansate de pe teritoriul Libanu
lui. Artileria*israeliană a ri
postat,

laminarea 
de distincții 

românești unor 
specialiști sovietici
La Ambasada română din 

Moscova a avut loc, la 23 iunie, 
solemnitatea înmînă-rii de dis
tincții ale Republicii Socialiste 
România unui grup de specia
liști sovietici, care și-au adus 
contribuția la punerea in func
țiune a laminorului pentru la
minat benzi de oțel la cald de 
la Combinatul siderurgic Ga
lați •La solemnitate au participat 
M. S. Morozov, vicepreședinte 
al Comitetului pentru relațiile 
economice externe, reprezen
tanți ai unor ministere și orga
nizații economice, funcționari 
superiori din M. A. E. al 
U.R.S.S.. reprezentanți ai con
ducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române.

înmînind înaltele distincții, 
ambasadorul Gheorghe Badrus 
a relevat prețuirea de care se 
bucură în România realizările 
U.R.S.S. în domeniul economic, 
în știință și tehnică, atenția a- 
cordată de partidul și statul 
nostru dezvoltării prieteniei și 
colaborării româno-sovietice.

în numele celor decorați, aț 
mulțumit D. V. Kocetkov, ingi
ner principal de laminoare.

a permite o reorganizare a admi
nistrației de stat a țării —• anunță 
agenția France Presse, citind 
surse oficiale din Santiago de 
Chile.

Aceste demisii intervin la nu
mai cîteva zile după remanierea 
guvernamentală efectuată de pre
ședintele Salvador Allende.

Henry Kissinger 
și-a încheiat vizita 
în R. P. Chineză

• HENRY KISSINGER, con- 
silier special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale, care, potrivit 
înțelegerii intervenite între gu
vernele chinez și american, a 
făcut o vizită în China pentru 
consultări concrete cu conducă
torii chinezi în vederea norma
lizării pe mai departe a rela
țiilor dintre R.P. Chineză și 
Statele Unite, a părăsit vineri 
Pekinul.

La aeroport, Kissinger și per
soanele care l-au însoțit au fost 
conduși de Ci Pîn-fei, ministrul 
afacerilor externe, Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului afa
cerilor externe și alte persoane 
oficiale chineze.

România la
Tîrgul internațional 

„lncheba-1972"
MINISTRUL comerțului exte- 

rior al R. S. Cehoslovace, An- 
drej Barcak, a deschis, vineri 
după-amiază, Tîrgul internațio
nal de produse chimice „Inehe- 
ba-72".

Industria chimică românească 
este și de această dată larg re
prezentată. Din punct de vede
re al suprafeței deținute, Româ
nia se numără printre principa
lii participanți.

Curs fluctuant al 
lirei sterline

• GUVERNUL britanic a fă
cut vineri cunoscută hotărîrea 
sa de a institui un curs fluc
tuant al lirei sterline, măsură 
temporară concepută, potrivit 
diriguitorilor politicii financiare 
britanice, să contribuie la res
tabilirea încrederii în această 
monedă.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
au fost lansați, la 23 iunie, doi 
sateliți artificiali ai Pămîntului 
— „Cosmos-494" și „Cosmos-495", 
în vederea efectuării unor cerce
tări științifice în spațiul extra
terestru.

După cum relatează agenția 
TASS, aparatele de la bordul sa
teliților funcționează normal.

La Berlin a avut Ioc o șe
dință a Comitetului R.D.G. 
pentru pregătirea celui de-ai 
X-lea Festival mondial al ti
neretului și studenților, care 
va avea loc în vara anului 
viitor în capitala R. D. Ger
mane — informează agenția 
A.D.N. Lucrările ședinței au 
fost deschise de Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele co
mitetului. Gunther Jahn, 
prim-secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Liber German,- a prezen
tat un raport referitor la sta
diul pregătirilor ce se fac în 
R.D.G. în vederea festivalu
lui.

Novosibirskului
în U.R.S.S. se sârbă-

y

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

lej de trecere în revistă 
a realizărilor tineretului 
din țara prietenă.

toreșie tradiționala zi a 
tineretului sovietic, pri-

nul dintre obiec
tivele care urmau 
să fie vizitate în 
orașul Novosibirsk 
era Institutul de

Energie Electrică, o auten
tică citadelă a științei și în- 
vățămînlului în inima Sibe
riei. încă de la Moscova, Ia 
întîlnirea cu conducerea 
Comsomolului, ni s-a vorbit 
despre acest institut, despre 
bogata și multilaterala acti
vitate a studenților săi, ac
tivitate de studiu, cercetare, 
producție, politică și educa
tivă, despre puternica per
sonalitate a acestei instituții 
în viața orașului.

Firește, ca toate celelalte 
realizări de seamă pe plan 
economic și 
și Institutul

social-cultural, 
_______  de Energie E- 

lectrică este o creație a pu
terii sovietice. Însăși orașul 
de pe Obi, de altfel, a apă
rut o dată cu Marea Revo
luție Socialistă din Octom
brie. Printre construcțiile 
sale noi și moderne, însă, 
mai supraviețuiesc din loc 
în Ioc casele în stil siberian, 
ridicate din trunchiuri ro
tunde de brad, cu ramele 
ferestrelor vopsite în al
bastru, cu mușcate dincolo 
de geamuri, minuscule oaze 
din satul de altădată peste 
care s-a întins orașul.

Nici institutul, precum nici 
celelalte edificii ale Novosi
birskului, nu se impune prin 
arhitectura sa — simplă dar 
elegantă. Nimic n-a fost.con
struit aici cu prețiozitate, 
totul avînd un caracter 
strict funcțional. De-abia vi- 
zitîndu-l — măcar parțial 
— îți întregești impresia că 
te afli de fapt într-un imens 
și ultra modern lăcaș desti
nat formării în cele mai 
exigente condiții, a cadre
lor de specialiști în di
verse domenii ale tehni
cii. Intr-adevăr, dispu- 
nind de zece facultăți di
ferite, Institutul de Ener
gie Electrică pregătește ingi
neri, fizicieni, matematicieni, 
chimiști, geofizicieni, hidro- 
energeticieni etc., care vor 
putea acoperi cu competen
ța lor în specialități variate, 
nevoile științei, tehnicii și 
economiei Siberiei. Ne inte
resăm în această idee de 
repartițiile pe care le-au 
primit absolvenții de anul 
trecut a celor zece facultăți. 
Rectorul precizează că cei 
mai mulți lucrează în cen
tralele electrice și atomo- 
electrice, în industria con
structoare de avioane și ve
hicule spațiale.

Numai la cursurile de zî 
ale institutului învață aproa
pe zece mii de studenți, 
echivalentul populației unui 
orășel. La seral și fără frec-

în legătură cu programul 
francez de experiențe nucleare 

in Oceanul Pacific
• Primul ministru al Austra

liei, William McMahon, a expri
mat, ia 20 iunie, ambasadorului 
Franței în Australia, dezaproba
rea guvernului australian in le
gătură cu programul francez de 
experiențe nucleare în Oceanul 
Pacific. „Australia — a declarat 
William McMahon, va continua 
să acționeze pentru a determina

Luare de poziție

la Lima in favoarea 

normalizării 

relațiilor cu Cuba

Confederația generală a 
muncitorilor din Peru 
(C.G.T.P.) — cea mai puter
nică organizație sindicală din 
tară — a dat publicității o 
declarație în care își expri
mă satisfacția pentru anun
țarea, de către președintele 
Juan Velasco Alvarado, a a- 
propiateî reluări a relațiilor 
diplomatice cu Cuba — in
formează agenția Prensa La
tina. Aceasta, subliniază de
clarația, va semnifica încu
nunarea luptei duse de gu
vernul peruan pentru a rupe 
blocada impusă împotriva 
Cubei șî reafirmarea dreptu
lui suveran al Perului de a 
duce o politică internațională 
independentă și a voinței 
sale ferme de a stabili și a 
menține relații cu toate sta

tele lumii. 

vență învață șase mii de ti
neri — muncitori și tehni
cieni — din industria meta
lurgică, construcții de ma
șini, ușoară și alimentară ja 
orașului. Planul de învăță- 
niînt pentru anul 1975 preve
de cuprinderea în institut a 
circa douăzeci de mii de 
studenți, creștere spectacu
loasă, impusă de dezvoltarea 
extrem de rapidă a indus
triei siberiene în actualul 
cincinal. Dar nu prin numă
rul lor mare se impun cu 
atîta prestigiu studenții No
vosibirskului în viața orașu
lui lor. Nu există nici o ac
tivitate obștească de am
ploare, nici o activitate ciil- 
tural-artistică sau sportivă 
în care ei să nu se situeze în 
primele rinduri. Reputația 
institutului și a studenților 
săi a fost cîștigată prin va
loarea cadrelor formate aici, 
prin înalta ținută științifică, 
prin noutatea și importanța 
descoperirilor lor. Mii de lu
crări științifice,— după 
ne informează conduce» 
institutului, au fost elaborate 
numai în ultimii zece ani de 
studenți și profesorii lor. Fa
cem cunoștință cu tînărul 
C. Kazanțev, care după nu
mai patru ani de la termi
narea institutului a obținut 
— prin lucrarea : „Metode 
electro-fizice de prelucrare a 
metalelor și prelucrarea su
prafețelor" — titlul de can
didat în științe.

Institutul de Energie oferă 
condiții dintre cele mai bune 
pentru studiu și cercetare. 
Laboratoarele sînt dotate cu 
aparatură modernă. Ni se 
prezintă o sală de autoexa- 
minare. Orice student iși 
poate verifica cunoștințele 
în fața unui computer. Nu 
numai atît. Computerul este 
în măsură să răspundă cu o 
repeziciune uimitoare la toa
te eventualele nelămuriri de 
la cursurile predate în ulti
mul timp. Procesul de învă- 
țămînt este și el automati
zat, studenții și profesorii 
pot nici să nu se intîlnească 
în amfiteatre pentru că ori
ce curs, demonstrație, expe
riențe se transmit prin tele
viziune cu circuit închis, și 
pot fi, astfel, urmărite din 
săli cOmode, din bibliotecă, 
din cabinete. Totul se înre
gistrează pe peliculă și se 
trimite în sălile de medita
ție, unde mulțimea televi
zoarelor pot" reda de cîte ori 
este nevoie, expunerile și 
lucrările pe care unii stu
denți nu le-au înțeles sufi
cient de bine la prima vizio
nare.

Rezultatele la învățătura 
sînt pe aceeași măsură. In 
existența sa, institutul a dat 
peste 40 de savanți. Mulți 
dintre ei sînt azi profesori, 
tot aici, sau în alte centre 
universitare, mulți lucrează 
la vreo 60 de km. de Novo- 
sibirk, în orașul Academicie
nilor — filiala Academiei dc 
Științe a Uniunii Sovietice 
pentru Siberia, spre car£< 
privesc cu justificate spe® 
ranțe și ambiții, studenții dc 
azi.

ROMULUS LAL

guvernul francez să renunțe Ia 
acest program".

• John Marshall, primul mi
nistru al Noii Zeelando, aflat în
tr-o vizită in Australia, a decla
rat că o modalitate eficientă și 
practică în vederea realizării 
unui acord cuprinzător de inter
zicere a experiențelor nucleare 
ar fi ca întreaga opinie publică 
mondială să se ridice împotriva 
acestora și să le condamne cu 
hotărîre. „Noua Zeelandă, a 
afirmat John Marshall, va acțio
na neabătut în acest sens".

• Roferindu-se Ia afirmația 
purtătorului de cuvint francez, 
potrivit căreia. în planul expe
riențelor nucleare franceze in 
Pacific nu a intervenit nici o 
schimbare, ministrul canadian de 

■ externe, Mitchell Sharp a expri
mat în Parlament regretul gu- 

• vemului său pentru faptul că 
aceste experiențe vor avea loc 
,„în pofida opoziției manifestate 
de Canada și de alte țări". „Nu
trim speranța, a adăugat Mitchell 
Sharp, că guvernul francez va 
reveni asupra hotăririi sale și va 
pune capăt tuturor experiențelor 
nucleare".

O delegație a Comitetului 
Național finlandez „Pentru 
recunoașterea R. D. Germa
ne" a făcut o vizită președin
telui țării, Urho Kekkonen, 
pentru a-i înmîna o scrisoare 
în care este relevată necesi
tatea relațiilor diplomatice 
între Finlanda și R. D. Ger
mană.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scîntetî"« Tel. 17.60.10, 17.69.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale ți dîfuzorit din întreprinderi ți instituții.
Iii!;!!!!!; Pentru străinătate abonamente prin „RQMPRESF1ÂATEMA* Serviciul ImporGExport Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — „Box 2001". — Tiparul: Combinatul poligrafic *,Casa Scînteii"

vizitei.au

