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CC ABNEGAȚIE, CU DEVOTAMENT

PENTRU OBIECTIVUL NOSTRU COMUN

MESAGERI Al GÎNDULUI Șl VOINȚEI COLECTIVE

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Prin munca
patriotică

Oamenii muncii raportează înfăptuirea planului semestrial

roți in plus 
obținuți co

Foto; O. PLECAX

DE CE 25 DE LUNI
I

PENTRU REALIZAREA UNUI
OBIECTIV ZOOTEHNIC ?

SA CONSTRUIM REPEDE, IEFTIN, DURABIL

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CINCINALUL IN
PATRU AN! Șl JUMĂTATE /

Județul Ialomița
Mobilizați de importantele evenimente pe 

care întregul nostru popor se pregătește sâ le 
întîmpine — Conferința Națională a partidului 
și cea de-a XXV-a aniversare a Republicii — 
oamenii muncii din industria județului lalo^ 
mița au realizat planul producției globale și 
marfa pe semestrul I, cu 8 zile înainte de ter
men.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al 
P.C.R., tovarâșului Nicolae Ceaușescu, de câtre 
Biroul Comitetului județeâh Ialomița al P.C.R. 
se spune : Vâ informăm, iubite tovarășe secre
tar general, câ pînă la sfîrșitul lunii iunie a.c., 
colectivele de muncă ialomițene vor realiza 
peste plan o producție suplimentara în va
loare de 75 milioane lei, materializata în 360 
tone hîrtie, 1 600 mc prefabricate din beton, 
confecții textile în valoare de 16,5 milioane lei 
150 tone ulei comestibil, 900 tone conserve de 
legume și fructe, 21 000 tone nutrețuri combi
nate și alte produse.

Grupul industrial pentru foraj-ex- 
tracție Ploiești

Sondorii Grupului industrial pentru foraj-ex- 
tracție din Ploiești, ale cărui instalații funcțio
nează în mai multe zone petroliere din fără,

înscriu noi și importante succese în întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a partidului. Ast
fel, colectivul șantierului de foraj Moreni a 
îndeplinit cu aproape o lunâ mai devreme 
sarcinile ce-i reveneau pe prima jumâtate a a- 
nului. Cei peste 3 000 de metri fon * 
fațâ de prevederile la zi au fost < 
urmare a creșterii indicilor de utilizare a insta
lațiilor și a productivifâții muncii, acest din 
urmâ indicator atingînd de pe acum nivelul 
prevâzut pentru finele anului în curs.

Rafinăriile centralei industriale a 
prelucrării țițeiului

Petroliștii rafinăriilor Centralei industriale a 
prelucrării țițeiului — ale câror instalații lu
crează în flux continuu — au îndeplinit, luni, 
sarcinile de plan pe primele șase luni ale anu
lui la principalii indicatori. Potrivit calculelor 
preliminare, rafinorii vor livra în plus econo
miei naționale, în primul semestru, produse pe
troliere în valoare de peste 27 milioane lei.

în acest an, rafinorii și operatorii centralei 
au realizat circa 60 de sortimente și produse 
noî — benzine cu cifre octanice ridicate, ule
iuri minerale și alte derivate din țiței — cu ca
racteristici tehnice si funcționale competitive 
pe piața mondială.

Uzina „ELECTROPRECI- 
ZIA“-SĂCELE. Pentru uce
nici demonstrațiile practice 
făcute de instructori sînt întot
deauna interesante, și tocmai 
de aceea, urmărite cu aten

ție.
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VĂ PREZENTĂM, ÎN CONTINUARE, CHIPURILE ALTOR TINERI 
INVESTIT! CU ÎNALTA CINSTE SI RĂSPUNDERE DE A FI DELE

GAȚI LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

RADI PAUL PĂUNESCU, TEODORA lAlilȘ

Succesele constructorilor
brașoveni dovedesc că și un an 

este prea mult!
inginer la Uzina ele mașini elec

trice București.
studentă la Institutul de Construcții — Bucu

rești.
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în baza unui plan de dezvol
tare a zootehniei județului, anul 
trecut, la: Feldioara a fost am
plasat un complex pentru creș
terea și îngrășarea porcilor, la 
Cața o fermă pentru îngrășarea 
a 30 000 de miei, la Rîșnov un 
complex avicol, iar la Homorod 
un complex pentru îngrășarea 
intensivă a tineretului taurin. 
După paisprezece luni de activi
tate, șantierele acestor obiective 
și-au restrîns considerabil peri
metrul, făcînd loc producției 
piopriu-zise. La Feldioara, de 
pildă, se află în faza de finisare 
și halele avînd termen de pre
dare sfîrșitul anului viitor, la 
Rîșnov au fost populate adăpos
turile ce aveau termen scadent 
31 decembrie a.c., de la Cața a 
fost valorificată la export prima 
producție de miei cu doi ani 
mai devreme, iar la Homorod, 
avansul la construcții este de 
aproape opt luni. Și, pe șantiere

ritmul de lucru este alert. Tim
pul scurt în care se realizează 
aici investiția, calitatea lucrări
lor și economiile mari înregis
trate la capitolul cheltuieli, de 
altfel elemente-cheie ale unei 
înalte eficiențe, ne-au atras pe 
șantierele acestor obiective pen
tru a cunoaște și prezenta o ex
periență valoroasă.

— Impulsionînd ritmul inves
tiției este numai și numai în fo
losul producției, dă amănunte to
varășul Gheorghe Comunici, di
rector general adjunct la Direc
ția județeană agricola. Inițial se 
stabilise ca fiecare dintre aceste 
obiective să se realizeze în circa

GH. BRAD
(Continuare în pag. a IlI-a)
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PROFIL MINER Șl PE
TROLIER VĂ AȘTEAPTĂ 
— informații, note des

pre rețeaua școlarâ, 
despre condițiile de 
admitere, drepturile 
elevilor, monografii 
profesionale etc.

• Convorbire cu tov. prof, 
dr. docent V. IANO- 
VICI, prim adjunct al 
ministrului minelor, pe
trolului și geologiei pe 
tema :

MECANIZATORUL — ME
SERIE CU PROFIL NOU ÎN 
INDUSTRIA MINIERĂ.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„Băiat bun, caut
post de șef“!

Specificul muncii în colectiv 
constă tocmai în faptul că toți 
membrii săi muncesc cot la cot, 
împărțindu-și eforturile, greu
tățile și bucuriile, avînd un sin
gur scop — binele colectiv. Cî- 
teodată însă, se întîmplă ca unul 
sau altul dintre membrii colecti
vului să uite că binele său per
sonal, decurge din binele tuturor.

De obicei acest lucru se întîmplă 
cînd, cu sau fără motiv, acel 
„unu“ începe să-și supraevalueze 
calitățile pretinzînțl că instituția, 
colectivul de muncă, pentru a-l 
merita și pentru a-l păstra, tre
buie să-i acorde un anumit trata
ment preferențial. Deși mascate, 
aceste pretenții răbufnesc pînă la 
urmă, adevăratul scop al unor

demersuri care păreau să dove
dească existența unei nemăsura
te seriozități se relevă frust: 
dacă vreți să rămîn alături' de 
voi, pentru că vedeți că aveți 
nevoie de mine, găsiți modalita
tea legală sau nu, să mă „apre-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuate în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit luni după-amiază, în 
stațiunea Neptun, pe scriitorul 
și editorul italian Giancarlo 
Vigorelli, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a fost de față

tovarășul Dumitru Popescu,’ 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Cu acest prilej, între tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
oaspetele italian a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

CUVÎNTARE LA CONFERINȚA 
EXTRAORDINARĂ A ORGANIZAȚIEI 

DE PARTID A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Iar mersul lucrărilor pe șantierele
Teleormanului demonstrează că

larghețea termenelor încurajează
lipsa de răspundereI

La Direcția de investiții din
I cadrul M.A.I.A.A., tovarășul in

giner Anton Dundaru ne infor
mează : „Am fost în județul Te
leorman. împreună cu un co
lectiv. pentru a controla sta
diul lucrărilor pe șantierele 
unor complexe zootehnice. Si
tuația este deosebit de critică. 
La toate obiectivele se constată 
întîrzieri îngrijorătoare. Pînă la 

j jumătatea lunii iunie se reali
zaseră doar 13 procente din pla
nul anual. La complexele de

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a HI-a)

Cum văd actorii 
personajele pe care 

le-au interpretat 
în această stagiune

Teatrele au promis în stagiunea aceasta sâ dea prioritate 
dramaturgiei românești, sâ punâ în scena piese din reperto
riul clasic, dar, mai ales, sâ descopere, sâ promoveze, piesa 
nouâ, piesa cu o tematicâ actuala, dramaturgia care sâ 
reflecte marile probleme ale societății noastre. Promisiunile 
au fost acoperite numai în ceea ce privește reprezentarea 
mai frecventâ a pieselor clasice românești și a reluârii unor 
lucrâri originale (reluări adesea excesive) ; promisiunile n-au 
fost însâ acoperite în privința pieselor noi care, în anul 
teatral curent, au înregistrat un numâr extrem de redus de 
premiere. Dar oricît de puține ar fi fost, spectacolele cu 
aceste piese noi au prilejuit actorilor contactul cu spiritul noii 
dramaturgii. Despre realizarea rolurilor, despre partiturile 
diverse ce li s-au încredințat, despre dramaturgia naționala 
în relația cu actorii și, bineînțeles, cu publicul, protagoniștii 
noilor piese românești din actuala stagiune își spun pârerea 
în ancheta de fațâ.

IN PAGINA a 4-a
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• Lucrâri în valoare 
de 120 milioane lei

Bilanțul realizărilor obținu
te de oamenii muncii din ju
dețul Timiș, în cadrul activi
tății patriotice capătă de la o 
lună la alta noi dimensiuni. 
Astfel în incintele sistemelor 
de desecări, ce se construiesc 
în diferite zone inundabile 
din cuprinsul județului, au 
fost dislocate prin muncă pa
triotică peste 850 000 m.c. 
pămînt, reprezentînd mai 
mult de 75 la sută din anga
jamentul pe întregul an. Tot
odată, unitățile agricole din 
comunele Banloc, Cenei, Cea- 
cova, Găvojdia, Boldur, Be- 
linț și din numeroase alte a- 
șezări ale județului au fertili
zat mai mult de 46 000 ha 
pășuni. In diferite localități 
rurale au fost construite noi 
școli, cămine culturale, dis
pensare și case de nașteri, re
țele pentru alimentarea cu 
apă și alte obiective. Au fost, 
de asemenea, asfaltate și mo
dernizate numeroase drumuri 
și șosele, au fost amenajate 
baze sportive și zone de a- 
grement, spații verzi si alte 
obiective a căror valoare se 
ridică la peste 120 milioane 
lei, reprezentînd aproape ju
mătate din angajamentul 
anual majorat în cinstea Con
ferinței Naționale a partidu
lui și a celei de a XXV-a a- 
niversări a republicii.
* Execută lucrări a- î 

gricole de sezon
Elevii Liceului pedagogic 

din București participă în 
cadrul acțiunilor patriotice la 
executarea unor lucrări agri
cole de sezon, pe ogoarele 
I.A.S. Mihăilești, județul Ilfov. 
Pînă în prezent, ei au recol
tat peste 80 tone de cartofi 
și legume, au întreținut cul
turi pe mai bine de 50 de 
hectare și au executat prima 
lucrare specifică pe lotul de 
hibridare de o sută de hec
tare.

Cei 350 de elevi ce au îm
brăcat haina muncii sînt ho- 
tărîți ca în perioada urmă
toare să-și înzecească efortu
rile astfel îneît la sfîrșitul zi
lelor de practică, bilanțul 
muncii lor să cuprindă rea
lizări care să le onoreze tra-

I
I
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| diția.

de MIHAI STOIAN

VIRTUȚILE
TINERILOR

Afirmă unii sociologi occidentali câ tineretul din ziua de 
astăzi și-a pierdut, global, candoarea. Mă rog... fără „imix
tiuni în afacerile interne" respective. Dar, în ceea ce ne 
privește, si pe temeiul cunoașterii mai multor grupuri de 
tineri, pretutindeni în țară, susțin contrariul. Majoritatea 
tinerilor, Ia noi, dovedesc — în felul cum muncesc, în 
felul cum învață, în felul cum înțeleg sâ-și întemeieze fa
miliile pe criterii de cinste și de iubire reciprocă — că 
dispun de resurse minunate, de prospețime și de energie 
creatoare.

Și, ca un simbol al calităților amintite mai sus, am văzu’ 
recent, în sala Teatrului „Țăndărică", o „scenă" de-a drept- 
tul emoționantă, îneîntătoare. La spectacolul de după- 
amiază, cu copiii, în sală, alături de părinții sau profesorii 
însoțitori, chiar lîngâ mine, se aflau do: tineri în jur de 
20 de ani, o tînâră și un tînâr. Nu priveau spectacolul din 
bătaia reflectoarelor, ci... spectacolul din jurul lor : urmă
reau rîsul nemaipomenit al copiilor, cascadele de voie 
bună, dinții strălucind de veselie, bucuria generală. Faptul, 
ca atare, m-a intrigat, bănuiam că am de-a face cu doi 
studenți la artele plastice, dornici să descopere fel de fel 
de expresii, de genul acesta, ale micilor spectatori. Nici 
vorbă ! Erau, cei doi — cuplul învecinat — niște artiști în 
felul lor, dar — surpriză I — studiau fizica. După propria 
lor mărturisire, din pauză, de cîte ori se simt obosiți de 
prea multă învățătură, de „ariditatea" schemelor sau for
mulelor, ori chiar după un necaz mai mare sau mai mic, 
vin aici, în sala plină de copii și fac, după expresia lor, 
„o baie de rîs". Se simt apoi liniștiți, mai siguri de ei, mai 
puri, mai buni, mai puternici, gata să se ia la trîntâ cu 
orice greutăți, cu orice dificultăți, inerente vîrstei.

în partea a doua a spectacolului mi-am permis să-i 
urmăresc eu acum, relativ discret, pe tinerii de lîngâ mine. 
Setea lor de puritate, de comunicare cu o vîrstă pe care 
alții, depășind-o, o desconsideră, era captivantă. Mai cu

(Continuare în pag. a IV-a)
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în școlile profesionale cu profil miner 
ți petrolier se pot prezenta pentru în
scriere tineri care, pînâ la 31 decembrie 
a.c., nu depășesc virsta de 18 ani, care au 
promovat clasa a Vlll-a sau absolvenți ai 
școlilor generale do 10 ani.

Pentru meseria de mecanizator miner se

împliniți la data d< 
înscrierile se pot 

iulie a.c., dată la 
de admitere la se.

la virsta de 20 de ani 
i mai sus.
face zilnic, pînâ la 5 

care încep examenele 
diul școlii sau al în

treprinderii unde ti nărui dorește eă 
muncească după absolvirea școlii.

CE ACTE SÎNT NECESARE LA ÎNSCRIERE

— cerere de înscriere ;
— certificat de naștere în original și 

copie ;
— adeverință de promovare a clasei 

a Vlll-a sau certificat de absolvire (în 
original) a școlii generale de 10 ani;

— fișa medicală, eliberată de școala

generală, sau un certificat medical eli
berat de circumscripția medico-sanitară 
la care candidatul este luat în evidență ;

— buletin de analiză a sîngelui și re
zultatul examenului radiologie pulmonar. 
Acestea trebuie eliberate eu cel mult trei 
luni înainte de concurs.

Concursul de admitere va fi precedat 
de examinarea medicală a candidoților, 
care se va efectua cu 1—3 zile înainte 
de începerea probelor scrise.

ȘCOLILE PROFESIONALE TȘI AȘTEAPTĂ CANDIDAȚII LA EX AMENUL DE ADMITERE CARE VA ÎNCEPE PESTE CÎTEVA 
ZILE. ZECI DE MII DE TINERI DIN ÎNTREAGA ȚARA AU LUAT DEJA O DECIZIE : VOR DEVENI MUNCITORI CALIFICAȚI 
ÎN RAMURI HOTĂRÎTOARE ALE ECONOMIEI. PREZENTÎND AMĂNUNTELE CUVENITE LE ADRESAM ÎNDEMNUL :

TINERI, ȘCOLILE CU
PROFIL MINER Șl fa :(

PETROLIER VA AȘTEAPTA!

UNITĂȚILE ȘCOLARE 
DIN REȚEAUA MINISTERULUI 

MINELOR, PETROLULUI
Șl GEOLOGIEI

— Grupul școlar miner Cîm- 
pulung, județul Argeș, Șoseaua 
Națională nr. 108, telefon 563.

— Școala profesională mi- 
neră Zlatna, județul Alba, str. 
Tudor Vladimirescu nr. 121.

— Șcaola profesională mine
ri Anina, județul Caraș-Seve- 
rin, str. 1 Mai nr. 5, telefon 1.

— Școala profesională mine
ri Moldova Nouă, județul Ca- 
raș-Severin str. N. Bălcescu 
nr 119.

— Grupul școlar miner din 
orașul Motru, județul Gorj, te
lefon 88.

— Grupul școlar miner din 
comuna Criscior-Gura Barza, 
județul Hunedoara, telefon 592.

— Școala profesională mine
ri Lupeni. județul Hunedoara 
str. Viitorului nr. 27, tel. 210.

— Grupul școlar miner Pe
troșani, județul Hunedoara 
str. M. Eminescu nr. 4, tele
fon 1575.

— Grupul școlar miner Baia 
Mare, județul Maramureș str. 
Victoriei nr. 154, telefon 2868.

— Școala profesională mine- 
ră din Filipeștii de Pădune, ju
dețul Prahova, str. 1 Mai nr. 3, 
telefon 14.

— Școala profesională mine- 
ră din Iacobeni, județul Sucea
va, str. Minelor nr. 2, telefon 6.

— Grupul școlar de petrol 
Pitești, județul Argeș str. Sta
dionului nr. 10.

— Grupul școlar de petrol 
Moinești, județul Bacău, str. 
Eminescu nr. 1.

— Grupul școlar de petrol 
Moreni, județul Dîmbovița, 
str. V. I. Lenin nr. 38.

— Grupul școlar de petrol 
Tîrgoviște, județul Dîmbovița, 
B-dul Castanilor nr. 70.

— Grupul școlar de petrol 
Cîmpina, județul Prahova, str. 
Griviței nr. 91, telefon 23 65.

— Școala profesională de 
petrol Teleajen, județul Pra
hova, Prelungirea Mihai Bravu 
nr. 217.

— Grupul școlar de petrol 
Mediaș, județul Sibiu, str. A. 
Șaguna nr. 12.

— Modernizarea indus
triei miniere din țara 
noastră impune, fără în
doială, modificări cores
punzătoare ale structurii 
forței de muncă din punct 
de vedere calitativ. Care 
sînt preocupările minis
terului dv. pentru reali
zarea acestui deziderat?

— Intr-adevăr, în ultimii ani, 
în subteran, lucrările miniere 
s-au modernizat substanțial. Cu 
titlu informativ, amintesc me
canizarea transportului în pro
porție de 100 la sută, introdu
cerea unor procedee moderne 
de săpare, susținere și extrac
ție, folosirea la frontul de lucru 
a unor utilaje de mare produc
tivitate, cu un înalt nivel de 
tehnicitate. Exemplele sînt nu
meroase. De pildă, utilajele fo
losite în carierele de lignit de 
Ia Rovînari. Firește, moderniza
rea trebuie privită în contextul 
organizării științifice a produc
ției. al procesului general de 
concentrare a unităților miniere, 
fenomen specific al unei activi
tăți dinamice de sistematizare 
pentru mineritul din tara noas
tră.

Obiectivul principal al preo
cupărilor noastre s-a îndreptat 
astfel spre asigurarea unei cali
ficări eficiente a muncitorilor 
în meseriile de profil minier (lă
cătuși de mină, electricieni de 
mină, sondori de mină, mineri 
în general și mecanizatorul mi
nier, în special).

Pentru că in ramura minieră 
activitate^ de bază se sprijină 
în principal pe mineri, s-au de
pus însemnate eforturi spre a 
asigura cadre care să aibă un 
nivel de cunoștințe cit mai com
plet. atît din punct de vedere 
profesional, cît și din punct de 
vedere al culturii generale. Toc
mai acesta s-a dovedit a fi „me
canizatorul miner". In condițiile 
nivelului tehnie avansat din sub
teran un astfel de muncitor este 
posibil de format din rîndul ab
solvenților școlilor generale de 
8 și 10 ani.

Evident, preocupările noastre 
au avut în vedere în aceeași 
măsură și celelalte meserii cu 
profil minier, astfel ca procesul 
de învățămînt să favorizeze for
marea unor muncitori de înaltă 
calificare, conform cerințelor e- 
fective pe care le are în vede
re specificul industriei noas
tre miniere Aș dori să subliniez 
că preocupările noastre în pri
vința formării muncitorilor din 
activitatea de bază în sensul ce
lor arătate, a condus la rezul
tate favorabile nu numai în ce
ea ce privește îmbunătătrea ca
litativă a structurii forței de 
muncă, ci și a influențării sta
bilității acesteia, ca una din pro
blemele de mare actualitate în 
industria minieră.

— V-am ruga sS ne dați 
cîteva informații in legă
tură cu dinamica școlari-

Convorbire cu tov. prof. dr. docent V. IANOVICI
prim adjunct al ministrului minelor, petrolului ți geologiei

PE TEMA

zării
precedent si in

MECANIZATORUL — MESERIE CU PROFIL NOU 
IN INDUSTRIA MINIERA.
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— In perioada 1966—1970. 
școlile profesionale miniere 
absolvit circa 8 900 muncitori 
calificați, iar in perioada 1971— 
1975 se prevede să se promoveze 
prin acest mijloc de pregătire 
circa 11 000 de muncitori. Aceas
ta înseamnă că se vor pregăti 
cu circa 25 la sută mai mult de
ci t în cincinalul precedent.

De asemenea, prin ucenicie la 
locul de muncă se prevede cali
ficarea a 10 000 muncitori, an 
volum apreciabil în raport cu 
perioada precedentă. Este inte
resant de observat că școlariza
rea prin școlile orofesionale mi
niere a înregistrat o dinamică 
remarcabilă șl în anul școlar 
1971'1972 numărul de -elevi și ib-/ 
solvenți fiind di 
anul școlar 1964 19»

— O asemenea dinamică 
presupune existența unei 
baze materiale școlare co
respunzătoare. Cum s-a 
dezvoltat ea in ultima 
vreme ?

— Intr-adevăr, baza materia
lă a școlilor profesionale a cu
noscut o dezvoltare rema rcabilâ, 
proporțională cu creșterea volu
mului de școlarizare Cîteva 
cifre sînt semnificative în a- 
ceastă ordine de idei. In limita 
celor 77 milioane lei cît s-a in
vestit în cincinalul precedent, 
pentru școlile cu profil minier, 
s-au dat tn funcțiune 106 săli de 
clasă. 3 000 locuri în internate. 
4 300 locuri in cantine, 265 locuri 
în atelierele școală. S-au orga
nizat apoi 11 laboratoare dotate 
modern, săli de gimnastică și de 
festivități etc. Adevărate com
plexe școlare ș-au dat în func
țiune la Motru. Bălan și în alte 
centre miniere care, deși erau 
foarte izolate, nu aveau școli 
proprii. Față de anul școlar 
1964—1965, rețeaua proprie de 
învățămînt s-a dublat, concomi
tent cu modernizarea ei S-au a- 
chiziționat astfel mobilier șco
lar adecvat, utilaje moderne 
pentru atelierele școală și la
boratoare, mobilier nou pentru 
cantine 
cuvinte 
întregii 
aceasta 
valoare _. __ _  __ _
cifră mult superioară celei din 
perioada 1961—1965.

Dezvoltarea bazei materiale, 
modernizarea ei au asigurat ti
nerilor din școlile noastre con
diții dintre cele mai bune pen
tru însușirea cunoștințelor pre
date și, în același timp, au permis

Iu față

și internate. în puține 
- o dotare intensivă a 
baze materiale. Pentru 
s-au acordat fonduri în 
de peste 22 milioane lei.

Pasiunea pentru tehnică—un 
atribut esențial al profesiei
inginerești

OVIDIU BANCIU, din promoția 72, 
se confesează

— Sîntem mineri din tatâ-n 
fiu și n-aș schimba mineritul 
pentru nimic în lume. Tata este 
miner la o exploatare bihorea- 
nă. Vine săptămînal acasă și 
vrea ca meseria lui să prindă 
rădăcină în neamul nostru. De 
aceea și dorește ca eu să con
tinui această tradiție.

— Și cum ți-ai clădit drumul 
întoarcerii ?

— După ce, acum cinci ani, 
am terminat Liceul din Beiuș, 
i-am mărturisit tatei că voi 
merge la Timișoara să învăț 
mecanica, la o facultate, după 
cum știți, cu faimă. Poate nu 
eram prea cdnvîns. poate a în
vins respectul pentru părintele 
meu sau poate altceva, dar am

dat admitere la Institutul de 
mine din Petroșani. I-am făcut 
voia dar nu regret pentru eă 
însușirea profesiei pe care O 
am azi n-a însemnat o simplă 
„acomodare* cu un domeniu, ci 
o adevărată dragoste care a 
început în prima vacanță de 
vară. Mergeam la lucru, la 
cîmp... așa este la țară, vara... 
In sfîrșit, treceam pe cărarea 
ce urma cursul unui rîu | m-am 
aplecat și mi-am trecut mîna 
prin apă ; am observat frag
mente de fier cărora, atunci, 
nu le-am dat o prea mare în
semnătate. Totuși, undeva ta 
memorie s-a retnaa un glndsî 
timp de un an el revenea ain 
cînd în cînd la lumină, urmă
rind prelegerile de geologie și

mineralogie. Vara următoare 
am refăcut drumul ț aveam o 
oarecare instrucție de speciali
tate și im privit cu alți ochi. 
Mergînd pe urmele aflorimen-. 
tulul am găsit gura unei vechi 
galerii, pe care timpul n-a as
tupat-o pentru că devenise o 
vizuină de vulpe. Dădusem 
peste o exploatare minieră de 
fier, veche de pe la anul 1200 
Primele mele informații aduse 
Ia cunoștința profesorilor din 
institut n-au prea fost luate în 
seamă. Totuși, mă interesa, mă 
pasiona chiar prea mult această 
„descoperire* pentru a descu
raja | de aceea n-am abandona- 
ț-o. Am continuat să cercetez. 
Unele documente ale întreprin
derii miniere Bihor vorbeau 
despre denumiri mai vechi ale 
localităților, care etimologic a- 
minteau de „fier*, de vechi în
deletniciri miniere și siderurgi
ce. Un bătrîn localnic păstra o 
scrisoare primită în tinerețe de 
la o cunoștință mai vîrstnică 
pe atunci, care folosise acele 
denumiri arhaice ale locurilor. 
De asemenea, am aflat că mîna 
fusese închisă pe ia 1850. în ur
ma dezvoltării mai puternioe

de către Habsburgi a mineritu
lui în Banat. Dar nimeni de pe 
atunci nu mai trăia, și doar 
vreo legendă va fi mărturisit 
mai mult din adevărurile locu
rilor. Am comunicat aceste ob
servații Institutului de prospec
țiuni și explorări geologice din 
Cluj. Era prima „comunicare" 
oficială, de natură științifică 
din viața mea de pe urma că
reia m-am ales cu satisfacția 
de a se deschide, datorită mie. 
un front de investigație geolo
gică. A doua — a fost la sesi
unea cercurilor științifice stu
dențești — unde am primit un 
premiu și o poreclă. „Puștiul de 
fier" mi-au spus cu simpatie 
colegii de orin toată țara pre- 
zențî acolo.

— Ce reprezintă însă institu
tul în această frumoasă poveste 
studențească ?

— Ați observat — momentul 
ei rațional Esențialul adică. Și 
mult mai mult deoît atît i o 
minunată justificare oficială 
pentru „rătăcirile" mele știin
țifice, locul din ale cărui labo
ratoare am admirat cel mai des 
panorama orașului seara și, to
tuși, locul celor mai constante

— Afluența 
spre o anumită 
sau spre o anumită mese
rie depinde întotdeauna 
și de perspectivele care i 
se asigură acestuia atît 
din punct de vedere pro
fesional cît și material. 
Din multitudinea celor 
care sînt specifice indus, 
triei miniere, vă rugăm să 
ne dați cîteva detalii pri
vind perspectivele cele 
mai evidente.

—După părerea mea. această 
Droblemă comoortă două as
pecte : unul este aceia la care 
vă referiți dv . ea privire ’.a 
oersoectivele tineretului ta in
dustria minieră și uni’ care a- 
na-tre nermjJoct de prie-urea 
șoferi ooalâ.

M!-îreru: -est-a a -tiZuat.
tn toți acest: ani. mi’.ttn’.e cil 
de informare a ttneietuTu*. ta 
snecial a celui să-1 numesc așa. 
din bazinele miniere, asuora 
drepturilor materiale și a pers- 
oectivelor de dezvoltare tn ci-

tineretului 
ramură

zul în care optează pentru me
seriile cu profil minier. Așa de 
exemplu, trebuie să menționăm 
avantajele materiale de care se 
bucură elevii pe timpul școla
rizării (cazare și hrană substan
țială, rechizite, manuale șco
lare, haine de stradă și de pro
tecție — toate gratuit) pregătire 
școlară asigurată de specialiști 
în condițiile unui proces modern 
de predare ; după absolvi
rea școlii — integrare profesio
nală în sectoare de muncă cu 
grad mare de mecanizare și au
tomatizare și salarizare net su
perioară altor ramuri din eco
nomia națională. Acest lucru 
este foarte important pentru ca 
tinerii să-și facă o imagine reală 
asupra meseriei pe care doresc 
că o îmbrățișeze. în industria 
noastră sînt asigurate toate con
dițiile spre a fi redus sensibil 
efortul fizic și spre garantarea 
securității muncit

Este apoi vorba de condițiile 
pe care noi le asigurăm pentru 
o perfecționare continuă, prin 
diverse forme de pregătire, in
clusiv prin școlile de maiștri. In 
sfirșit, este cunoscut faptul că. 
la ora actuală se experimentează 
cu socces pcoga-aul de faera de 
f ore. es perspeerive certe de 
ger>eraLzare fa viitorul apropiat

Iată. deci, numii cîteva din 
m altitudinea de avantaje șf 
pe. spec ti ve care stau în fata 
tinerilor.

I

I

DE REJINUT

• Întreprinderile în care 
absolvenții vor lucra după 
terminarea școlii asigură 
muncitorilor cazare în con
diții corespunzătoare, sala
rizare avantajoasa și, după 
cum am arătat mai sus, 
condiții optime de lucru.

• Tinerii care au absolvit 
școala generală de 10 ani 
beneficiază de o reducere 
a duratei de școlarizare de 
la 3 la 2 ani, iar în cazul 
preparatorilor, durata se re
duce de la 2 ani la un an 
și două trimestre.

• In procesul de învăță
mînt, se acorda o agenție 
deosebită pregătirii profe
sionale, elevii pot să-și dez
volte aptitudinile literare, 
artistice și sportive, partici- 
pînd la diverse activități și 
competiții organizate de 
școala.

priviri ocrotitoare ; poate punc
tul cel mai îndepărtat de locul 
concret al profesiei mele de 
unde am văzut-o însă cel mai 
aproape.

— Cu ce candidezi la diploma 
de inginer ?

— „Studiul tehnico-economic 
privind introducerea unor noi 
metode de rambleere* sper să 
mă recomande bine și pentru 
a încheia o etapă și pentru a 
debuta în alta. Și mai sper că 
va ilustra cum se cuvine dorin
ța mea de a subordona produc
ției orice efort de investigare, 
de înnoire și modernizare. Aș 
vrea să fie crezul profesional 
cu care pășesc și pe care să-1 
păstrez în inginerie.

— Acum poți aprecia obiec
tiv : care este adevărata disci
plină de specialitate în Faculta
tea de mine ?

— Practica ! Am fost în ex
ploatări din Valea Jiului și din 
alte zone ale țării. In toamnă 
am stat două săptămîni la Lu
peni. Nu, n-am făcut o practi
că inginerească, dar tocmai de 
aceea a fost mai convingătoa
re : ea ne-a arătat cît de bărbă
tească este meseria de miner, o 
meserie care nu admite greșea
lă, o meserie pentru care disci
plina, colaborarea și ajutorul 
camaraderesc sînt adevărate legi 
ce țin în cumpănă nu numai 
regulile muncii, dar și ale vie
ții însăși. Acolo, jos, în mină, 
ordinea, disciplina se cere să 
fie exemplare i acolo se mun
cește greu, eu precauție la fie
care pas, în zgomot și praf. Dar 
oamenii nu aduc asperitățile 
meseriei și la suprafață. Ei știu 
că trebuie să n-o facă. Se îm
bracă curat, elegant chiar, și își

Si

DREPTURILE ELEVILOR
— Școlarizare gratuită ;

! — hrana în limita alocației legale ;
— cazare în internate, pentru elevii ai căror părinți sau susți

nători legali au domiciliul în altă localitate decît aceea în care 
se găsește școala;

— articole de igienă corporală (numai pentru elevii interni) ;
— manuale școlare în folosință ;
— costul integral al transportului dus-întors în și din vacanță ;
— echipament (pufoaică, pantaloni vătuiți, bluză și pantaloni 

de doc. salopetă, bocanci etc);
— 20—30 la sută din plata cuvenită pentru munca efectiv 

prestată pe timpul practicii în întreprindere.
Drepturile după absolvire.
— După terminarea școlii, absolvenții vor fi încadrați, potrivit 

noului sistem de salarizare, ta funcție de categoria unității în 
care s-au angajat și de alte criterii legale. Un singur exemplu : 
un absolvent de școală profesională care va lucra ca miner me
canizator ta subteran, la exploatările miniere din Valea Jiului, va 
primi la angajare 67 lei pe post, iar după îndeplinirea unui stagiu 
de 3 hun 76 lei pe post

Absolvenții școlilor profesionale vor putea, după un stagiu de 
cel puțin 3 ani in meserie, in cazul în care sînt încadrați în 
ultima sau penultima categorie de salarizare, să urmeze, la pro
punerea întreprinderii, școala de maiștri sau alte școli similare.

Ei vor putea urm, de asemenea, cursurile serale ale liceelor 
de culturi generală sau ale liceelor industriale. Absolvenții șco
lilor profesionale se pot înscrie direct în anul HI al liceelor in
dustriale — cursuri serale — după susținerea unor examene de 
diferență, iar după obținerea diplomei de bacalaureat, vor putea 
să se înscrie la un institut de învățămînt superior.

aleg cu grijă prietenii șl cuvin
tele Acolo, spre miezul pămlo
tului se face o școală a com
portamentului. Credeți-mâ însă 
că sînt lucruri pe care o discu
ție „la suprafață*. ori cit de sin
ceră, nu le poate releva ta a- 
devărata lor esență. Și mine
rii au un autentic cult al ade
vărului, al realului Sînt extrem 
de sobri. Poate chiar aspri. Lor 
nu prea le place să discute ori- 
cînd și oricine despre munca și 
viața lor. Numai cine-i cunoaș
te. Cumva eu îi cunosc. Și prin 
tata. Sper că voi reuși să mi-i 
apropii tot mai mult.

— Cum ?
— Ințelegîndu-le gîndurile. 

Ei stat preocupați să munceas
că bine, cu spor, temeinic, ști
ind ce valoare socială are con
tribuția lor, sâ cîștige bine, să 
asigure familiei un trai fără 
griji. Este o meserie în care 
contează enorm starea spiritua
lă, psihică a omului. Concentra
rea cerută de muncă nu lasă 
loc decît pentru relaxare în pri
vința problemelor personale 
Altfel îl pasc primejdiile.

— Ești foarte tînăr, vei face 
o meserie prin care trebuie să-ți 
asumi răspunderi mari — uma
ne și economice. Este firesc să 
speri ca oamenii cu care vei lu
cra, minerii, să aibă încredere 
in dumneata.

— Voi face totul pentru a 
cîștlga și menține încrederea 
lor. Minerii ti respectă mult pe 
cei ce-i conduc, pe ingineri. Mă 
voi strădui să mă încadrez în 
efortul comun pe care specifi
cul mineritului îl presupune. De 
altfel o conlucrare strînsă ou 
minerii, cu toți cei ce lucrează 
în subteran poate condiționa

«

succesul producției noastre, al 
modernizării ei. Laolaltă tre
buie să valorificăm experiența 
și pregătirea tehnico-științifică 
existentă în colectivul de mun
că pentru soluționarea optimă 
a sarcinilor de înaltă răspunde
re socială, economică, morală 
ce revin domeniului nostru de 
activitate. Pentru noi, absol

MECANIZATOR MINER. 
Meseria, cu o poziție cu to
tul deosebită printre celelal
te profesiuni din industria 
minieră, a apărut în anii din 
urmă. Cel care o posedă ex
trage cărbunele din abataje 
prin metode electromeca
nice. Mecanizatorul deserveș
te mașini și utilaje de mare 
productivitate : haveze, com
bine, pluguri, complexe me
canizate de abataj $. a.

ELECTRICIAN DE MINA, 
întreg parcul de mașini și 
utilaje din subteran ori de la 
suprafață trebuie bine între
ținut de către muncitori cu 
cunoștințe solide. Avînd în 
vedere gradul înalt de me
canizare a procesului de ex
tragere a cărbunelui cine al
tui decît electricianul de 
mină este chemat să asigu
re buna funcționare a între
gului echipament electric, a 
mașinilor și utilajelor ? Dar 
el nu este singur.

lăcătuși de mina. 
Cunoștințele pe care trebuie 
să le posede un astfel de 
muncitor sînt deosebit de 
complexe. Noțiunile de me
canică, electro-tehnică, stu
diul materialelor, mașini mi
niere — toate dobindite pe 
parcursul procesului de în- 
vățămînt din școala profe
sională — îl ajută să răs
pundă cu competență, din 
punct de vedere mecanic, de 
parcul de utilaje si instalații 
necesare extragerii cărbune
lui.

PREPARATORUL. Cărbu
nele n-ar fi... cărbune dacă 
pe parcurs n-ar exista pre
paratorul miner. El este un 
continuator al muncii începu
te în subteran. Este el un in
termediar ? Desigur, dar un 
mijlocitor de care nu te poți 
dispensa pentru că, slujin- 
du-se de procedee tehnice 
din cele mai noi, prin ,,mîna“ 
lui trece minereul brut. Pen
tru a-1 livra curat, bun de 
întrebuințare, preparatorul 
trebuie să știe chimie multă, 
mecanică, electrotehnică, teh
nologia materialelor $. a.

SONDORUL DE MINA. O 
industrie minieră avansată 
are în chip firesc un sector 
de prospecțiuni și forare ge
ologică pe măsură. Meseria 
ca atare este spectaculoasă, 
de un romantism molipsitor. 
Sondorul este cel care, folo- 
sindu-se de utilaje perfec
ționate, determină noile ză
căminte de minerale utile, 
estimează rezervele, contri
buind la orientarea dezvoltă
rii industriei miniere.

SONDOR MECANIC FO- 
RAJ-EXTRACȚIE. La fel ca 
cel de mină, sondorul de 
petrol ajută la descoperirea 
bogățiilor subsolului. Dibă
cia Iui, perspicacitatea, buna 
stăpînire a meseriei fac ca 
petrolul ori gazele să țîșneas- 
ră de la miri adinei mi și să 
pătrundă in viața noastră, a 
tuturor, sub nenumăratele 
lor forme și întrebuințări.

OPERATOR MECANIC Ia 
extracția, transportul, trata
rea țițeiului și gazelor. Tî- 
nărul care se pregătește spre 
a-și însuși această meserie 
trebuie, în final, să știe a 
executa toate operațiile le
gate de extragerea substan
țelor minerale fluide din ză-, 
cămînt, să știe a le separa de 
impurități, să lucreze Ia in
stalațiile de pompare, de co
lectare și distribuire. Opera
torul este chemat să măreas
că indicatorul de utilizare 
extensiva a sondelor și să 
reducă pierderile de produse. 
Școala profesională ii oferă 
toate condițiile pentru însu
șirea temeinică a meseriei,

LĂCĂTUȘ MECANIC foraj, 
extracția țițeiului și a gaze
lor. O întrerupere în proce
sul de producție atrage după 
sine importante pierderi pe 
planul economiei naționale. 
Dar ele pot fi prevenite de 
către lăcătuș. Tot școala pro
fesională este cea care îi o- 
feră din plin cunoștințe pen
tru ca ti nărui ce îmbrățișea
ză această meserie să se o- 
cupe cu toată răspunderea 
de întreținerea echipamentu
lui de foraj.

ELECTRICIANUL IN PE
TROL. Alături de lăcătuș, el 
asigură continua funcționare 
a tuturor instalațiilor care 
servesc la extragerea țițeiului 
și gazelor.

venții, o primă cerință, este for
mulată de racordarea rapidă la 
cerințele producției, la specifi
cul locului de muncă. Eu ddresc 
mult să lucrez la o mină din 
ținuturile natale. Dar cum va fi 
oare dacă voi merge chiar în 
mina unde lucrează tata ?

GEORGETA RUȚĂ

Atmosfera abatajului e în stare să captiveze imaginația oricărui 
adolescent.
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TOATE SARCINILE

țească dovedește că ingineria a 
cîștigat-o definitiv. „Suflet de 
poet", a descoperit însă cu u- 
șurință, dincolo de ecuații și 
formule matematice, frumusețea 
dialogului cu oamenii. Și astfel, 
odată cu pregătirea pentru pro
fesie, munca politică a devenit 
o preocupare statornică a Teodo
rei Labiș. Din februarie 1971 ea 
își reprezintă colegii în condu
cerea U.A.S.R.

Colegii o îndrăgesc și o sti
mează atît pentru rezultatele 
Dune la învățătură cit și pen
tru activitatea sa pe tărîm obș
tesc. Vrea să facă oare carieră 
politică ? Nu, nu s-a gîndit nici
odată la așa ceva. Are convin
gerea că vocației ei este profe
sia pe care și-a ales-o. Dar as
tăzi — se întreabă Teodora La
biș — poate cineva să-și înde
plinească exemplar obligațiile 
profesionale într-o specialitate 
tehnică detașîndu-se de preocu
pările politice ? Este convinsă că 
nu. Și argumentează :

— Sîntem în pragul Conferin
ței Naționale a P.C.R. Apropie
rea acestui important eveniment 
ne determină să ne gîndim mai 
mult la realitățile țării, să chib
zuim cu mai multă maturitate 
asupra tuturor resurselor noas
tre și să dovedim o înaltă răs
pundere, noi toți cei care trăim 
în această țară,, fața de cerin
țele și exigențele progresului e- 
conomic, ale prosperității între
gului popor. Intr-un asemenea 
climat de efervescență politică 
am înțeles cu toții importanța 
efortului pe care ni-1 cere parti
dul pentru a realiza în 4 ani și 
jumătate ceea ce ne propusesem 
să înfăptuim în cinci ani. între
gul popor s-a angajat să ducă la 
îndeplinire acest obiectiv. Este 
expresia unei atitudini politice 
înaintate. Și este o dovadă con
cretă că scopurile politice înalte 
stimulează activitatea practică. 
Este cert că un viitor inginer 
trebuie sa înțeleagă bine țelurile 
politicii partidului, să înțeleagă 
realitățile țării, să înțeleagă care 
sînt cerințele dezvoltării noastre 
economice. In funcție de toate 
acestea se va forma modul său 
de acțiune, atitudinea sa față de 
profesie.

Simple gînduri ? Mai mult de- 
cît atît : o concepție de viață, 
un mod de a trăi. Teodora Labiș, 
care are cinstea de a reprezenta 
studențimea la apropiata Con
ferință Națională a P.C.R., în
țelege să-și facă datoria fiind 
mereu în frunte. O dovedesc re
zultatele ei la învățătură. O do. 
vedește premiul obținut la ulti
ma Conferință pe țară a cercu
rilor științifice studențești pen
tru comunicarea „Un pod pe 
bolți continue executat pe Valea 
Sărățel — Deda". O dovedește 
pasiunea cu care muncește pe 
tărîmul vieții politice studen
țești.

fică înaintată privind sporirea 
eficienței economice, pe care am 
propus-o spre studiu și genera
lizare și în cadrul lucrărilor 
Conferinței extraordinare a Or
ganizației municipale de partid 
București. Cîteva domenii de a- 
plicare, cu foarte bune rezulta
te, le-am descoperit chiar în 
uzina noastră. îmi este, totoda
tă, viu în memorie, îndemnul 
secretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — rostit la recenta 
Conferință pe țară a inginerilor 
și tehnicienilor — ca noi, spe
cialiștii, să fim înflăcărați pro
motori ai tehnicii noi. să no si
tuăm in primele rinduri ale lup
tei pentru modernizarea produc
ției și a procesului de fabrica-
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AL TEHNICII NOI

CARE NE STAU IN FATA
• HUNEDOARA

• O producție marfă suplimentară în valoare 
de 200 milioane lei • Vor fi produse peste pian : 
3 000 tone fier în minereu marfă, 20 000 tone 
fontă, 25 000 tone oțel, 25 000 tone laminate in
termediare și finite, 120 milioane Kwh energie 
electrică.

confecții, tricotaje. La export vom livra
■ plus mărfuri în valoare de 3 milioane lei va

lută, iar la fondul pieții produse în valoare de 
55 milioane lei. Toate. aceste depășiri se vor 
obține prin folosirea mai bună a capacităților 
de producție, a timpului de lucru, reducerea 
duratei de execuție a investițiilor, valorificarea 
superioară a materiilor prime, ridicarea perma
nentă a nivelului calitativ al produselor.

în aceste zile, cînd întregul nostru pqpor, cu
prins de un puternic avînt și entuziasm colectiv

Marea întrecere care se desfășoară în acest 
an a creat o bază solidă pentru ridicarea la cote 
mai înalte a climatului de angajare pe frontul 
muncii creatoare, al activității polit ico-ideolo- 
gice și cultural-educative La nivelul județului 
planul producției industriale a fost depășit în 
.primele cinei luni, cu 128,5 milioane lei. Aceste 
rezultate, experiența acumulată, capacitățile de 
producție create, dăruirea caracteristică comu
niștilor, oamenilor muncii hunedoreni se vor 
transpune într-o contribuție și mai plenară a 
județului în grandioasa operă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. Anul 
acesta economia națională va primi suplimentar 
din partea județului, o producție marfă fabri
cata în valoare de 200 milioane lei, cu 50 mili
oane lei peste angajamentul inițial. Printr-o 
acțiune susținută de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție se vor obține beneficii 
peste plan în valoare de 50 milioane lei. Se vor 
realiza în plus 3 000 tone fier în minereu marfă 
20 000 tone fontă, 25 000 tone oțel, 25 000 tone 
laminate intermediare și finite, 120 milioane 
kwh energie electrică și alte produse. Vom de
păși livrările de produse la fondul pieții cu cel 
puțin 4 milioane lei. Prin raționalizarea consu
murilor specifice se vor economisi 3 000 tone 
?ocs metalurgic, 3 500 tone metal, 15 000 tone 
combustibil convențional, 10 milioane kwh ener
gie electrică. La export se vor livra peste plan 
produse în valoare de 7,8 milioane lei valută

în cadrul activității de investiții, vor fi date 
în folosință înainte de termen cinci obiective 
industriale importante.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că hotărîrea comuniștilor, a mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor de pe aces
te străbune plaiuri românești este ca județul 
Hunedoara să se -situeze în permanență în pri
mele rînduri ale eforturilor generoase ale eroi
cei noastre clase muncitoare, ale poporului, de 
a îndeplini cu succes sarcinile pe acest an și de 
q. pregăti temeinic planul pe 1973, în vederea 
realizării înainte de termen a actualului cinci
nal, de a contribui la creșterea într-un ritm mai 
intens a avuției naționale și a venitului națio
nal.

• DOLJ
• Industria județului va produce peste plan : 

aparataj electric în valoare de 45 milioane lei, 
o loaomotivă electrică de 5100 Kw, 50 mw mo
toare electrice, 150 mvolți transformatoare de 
foiță, s» Fabrica de transformatoare mici de la 
Filiași va fi dată în funcțiune cu patru luni mai 
devreme. • Producțiile planificate pentru agri
cultură vor fi depășite cu 10 000 tone grîu și 
secară, 5 000 tone orz, 9,5 milioane ouă.

k Integrîndu-se în entuziasmul general cu care 
întregul nostru popor întîmpină apropiata Con
ferință Națională a partidului și cea de-a 25-a 
aniversare a proclamării Republicii, puternic 
mobilizați de comuniști, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderi și-au concentrat 
eforturile creatoare pentru înfăptuirea mărețe
lor sarcini ce le revin, pentru a realiza planul 
cincinal în patru ani și jumătate, sau chiar mai 
devreme

Făcîndu-se ecoul voinței unanime a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii din județ, par
ticipanții la conferință au hotărît suplimenta, 
rea angajamentelor inițiale, dînd o producție 
marfă, la sfîrșitul anului, de 380 milioane lei, 
beneficii suplimentare de 40 milioane lei, iar 
prin reducerea consumurilor specifice vom rea
liza economisirea a 2 275 tone metal, 870 mc. 
material lemnos, 25 000 tone combustibil con
vențional. Oamenii muncii din industria jude, 
țului vor produce peste plan aparataj electric 
în valoare de 45 milioane lei, o locomotivă e- 
lectrică de 5100 kw. 50 mw mott^re electrice, 
150 mvolți transformatoare de forță, 7 800 tone 
zahăr. 5 200 tone ulei comestibil, 20 tone unt. De 
asemenea printr-o mai judicioasă folosire a 
timpului de lucru, vom pune în funcțiune cu 
patru luni mai devreme Fabrica de transforma
toare mici de la Filiași. Livrările peste plan 
pentru fondul pieții și serviciile către populație 
vor însuma cel puțin 14 milioane lei.

în agricultură, printr-o mai bună organizare 
a muncii, vor fi depășite producțiile planificate 
cu peste 10 000 tone grîu și secară, 5 000 tone orz, 
1 000 hl lapte de oaie și 9,5 milioane ouă.

Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoas . 
tră personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom mobiliza toate eforturile 
materiale și umane de care dispunem, vom 
lupta cu dăruire și întregul devotament, pentru 
înfăptuirea sarcinilor și angajamentelor asu
mate, pentru a întîmpină Conferința Națională 
i Partidului Comunist Român cu noi și însem
nate succese, pentru a răspunde astfel cu în
suflețire mobilizatoarei chemări pe care ați 
idresat-o întregului popor de a îndeplini cinci
nalul înainte de termen.

• ARAD
• Produse peste plan : 20 de vagoane marfă 

echivalente, 20 de strunguri, 1 000 m.c. cherestea 
fag. • La fondul de stat se va livra peste plan : 
6 000 tone sfeclă de zahăr, 3 600 tone legume, 
450 tone floarea soarelui.

Delegații la conferința extraordinară a Co
mitetului județean de partid, exprimînd voința 
tuturor celor ce muncesc din județul Arad au 
hotărît în unanimitate, suplimentarea angaja
mentelor asumate în întrecerea socialistă, ast
fel încît să realizăm peste prevederile planului 
o producție de 154 milioane lei concretizată în 
20 vagoane marfă echivalente, 20 de strunguri, 
1000 m.c. cherestea fag, mobilă în valoare de 
15 milioane lei, însemnate cantități de țesături,

pregătește să întîmpine Conferința Naționa- 
a partidului și în anul aniversării unui sfert 
veac de la proclamarea Republicii. lucrăto- 
ogoarelor județului, mecanizatorii, specialiș- 

.„ și țărănimea cooperatistă, s-au angajat să 
livreze peste plan la fondul de stat 6 000 tone 
sfeclă de zahăr, 3 600 tone legume, din care 
10Q0 tone la export, 450 tone floarea-soarelui. 
De asemenea, se vor livra în plus 300 tone carne 
de pasăre, 600 tone carne de porc și 3 milioane 
bucăți ouă.

încredințăm conducerea partidului, pe dum
neavoastră personal, stimate tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii de pe meleagurile 
arădene, în frunte cu comuniștii, nu vor pre
cupeți nici un efort, își vor dărui toată puterea 
brațelor și minții, cunoștințele și priceperea, 
întreaga capacitate de muncă îndeplinirii sar
cinilor planului cincinal înainte de termen, 
conștienți că prin aceasta contribuie la progresul 
multilateral al României Socialiste.

de 
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< IAȘI
• Depășirea planului cu 208 milioane lei la 

firoducția marfă industrială și 34 milioane lei 
a producția agricolă. • Se vor realiza în plus : 

6.500 tone țevi și profile îndoite de oțel, 1 060 
tone mase plastice prelucrate, 140 mii m.p. de 
țesături diverse, mobilă în valoare de 4 mili
oane lei.

Apropiata Conferință Națională a partidului 
și sărbătorirea, unui sfert de veac de ia procla
marea Republicii sînt întîmpinate și de locui
torii județului nostru într-o atmosferă deose
bită de entuziasm și emulație. Studiile efectu
ate în multe întreprinderi industriale și agricole, 
în celelalte unități economice, evidențiază im
portante rezerve, prin folosirea’ cărora oamenii 
muncii din județ sînt hotărîți să răspundă la 
chemarea conducerii partidului de a îndeplini 
actualul plan cincinal în 4 ani și jumătate.

Angajamentele cu care întimpinăm Conferin
ța Națională a partidului, prevăd obținerea 
peste pian a unei producții marfă industrială 
de 208 milioane lei, produse agricole în va
loare de 34 milioane lei, depășirea prevederilor 
Ia export cu 7,7 milioane lei valută, reducerea 
cheltuielilor cu 15 milioane lei și obținerea unor 
beneficii suplimentare de 80 milioane lei. Vom 
realiza peste plan 6 500 tone de țevi și profile 
îndoite din oțel, 1 060 tone mase plastice prelu
crate, 140 mii m.p. de țesături diverse, confecții 
textile în valoare de 6 milioane, mobilă în va
loare de 4 milioane lei și multe alte produse.

Totodată, studiile preliminare efectuate pînă 
în prezent evidențiază posibilitatea depășirii 
prevederilor din planul cincinal pentru anul 
1973 cu aproape 500 milioane lei, ceea ce consti
tuie o garanție elocventă că și în județul nostru 
cincinalul va fi îndeplinit înainte de termen.

Participanții la conferință. în numele comu
niștilor, al tuturor locuitorilor județului, apro
bă întrutotul politica internă și externă a par
tidului, laborioasa activitate desfășurată de 
conducerea partidului, de dumneavoastră per
sonal mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru dezvoltarea și înflorirea multilaterală a 
patriei noastre socialiste, pentru sporirea pres
tigiului ei în lume.
. Vom milita permanent în vederea îmbunătă

țirii continue a activității organelor și organi
zațiilor de partid, a cultivării atitudinii respon
sabile, combative în muncă și viață, a spiritu
lui de dăruire., asigurînd participarea conștientă 
a maselor largi de oameni ai muncii la ridicarea 
României pe trepte tot mai înalte de progres 
și prosperitate.

• COVASNA
i

Pe șantierul viitoarei fabrici de utilaj terasier de la Buzău. 
Foto: PAVEL T1NJALĂ

— îl cunosc de 15 ani, de pe 
vremea cind era elev la profe
sională și-și făcea practica șco
lară in uzină, în secția scu- 
lărie. în secția noastră s-a și 
anagajat ca muncitor matrițer. 
Noi. comuniștii acestei secții, 
pentru meritele sale deosebite 
l-am primit în rindurile parti
dului ; din această secție, pen
tru aceleași merite și cu ajuto
rul acelorași tovarăși de mun
că a reușit să meargă mai de
parte să studieze, revenind a- 
poi specialist. Și acum, ca și 
atunci, cînd cineva îmi cere o 
părere despre el, mi-o exprim 
cu statornică convingere : este 
un tînăr cu multe calități, dar 
ceea ce l-a caracterizat dintot- 
deuna a fost și rămîne pasiunea 
pentru studiu, dorința de a afla 
mereu ceva nou, de a descoperi 
el ceva nou șl de a se zbate 
ca acest nou să devină un cîștig 
pentru întregul colectiv, pentru 
producție.

Cuvintele, lapidare dar însoți
te de o emoție netăgăduită, a- 
parțin maistrului Ion Radu, șe
ful secției sculărie de la Uzina 
de mașini electrice din Bucu
rești. Ele se constituie într-o 
sumară, dar esențială, schiță de 
portret, pe care un comunist 
vîrstnic o face, cu căldură de 
dascăl și răspundere de clasă, 
unui comunist tinăr — iar între 
anii de cunoaștere apropiată, ca 
între două borne de referință, 
se înscrie evoluția unei persona
lități ; de la ucenicul matrițer 
la inginerul de astăzi. Numele, 
ca și faptele lui Radu Paul 
Păunescu —- căci despre el este 
vorba — sînt cunoscute în în
treaga uzină. De numele lui se 
leagă cite va contribuții însem
nate aduse — într-un răstimp 
de nici patru ani — la îmbună
tățirea proceselor tehnologice, 
dezvoltarea capacităților de 
producție prin reorganizarea 
locurilor de muncă și ex
ploatarea mai bună a utilajelor. 
O inovație purtînd semnătura 
lui — Turnarea capacelor de la 
motoarele eleotrice în cochilii 
de fontă" — aflată în prezent 
in fază experimentală, asigură, 
pe lingă economii importante, 
o calitate superioară pieselor, 
productivitate mărită și o sub
stanțială reducere a consumului 
de materiale. Consemnăm unul 
din gîndurile sale, în întâmpina
rea Conferinței Naționale :

— Mă preocupă, în ultimul 
timp, problema analizei funcții
lor și costurilor, metodă științi-

ție, pentru dezvoltarea mișcării 
de inovații și raționalizări, pen
tru afirmarea noului în produc
ție, în tehnică, imi voi consa
cra întreaga forță a brațelor și 
minții atingerii acdstui înalt de
ziderat.

I. ANDREIȚA

NĂZUINȚA
DE A FI MEREU

PRINTRE
CEI DINȚII

Stau de vorbă cu o tînără ex
trem de emoționată. Peste două 
ore Teodora Labiș va trăi ulti
mul momen-t- al studenției sale : 
examenul de stat... Dar nu sîn- 
tem la „Litere". Sora poetului 
Nicolae Labiș și-a dorit să în
țeleagă literatura de pe poziția 
omului preocupat de științele e- 
xacte. Și s-a înscris Ia Construc
ții. Media 9,70 rezultată după 
cinci ani de activitate studen- A. VASILESCU

• Se va livra suplimentar la fondul de stat: 
36,5 tone carne, 4 000 tone cartofi de toamna, 
900 tone sfeclă de zahăr, 200 tone orz și or
zoaica.

actualul cincinal în patru ani și jumă- 
chiâr mai devreme, oamenii muncii din 
Covasna vor realiza planul cu 185 zile 
de termen, și-au suplimentat angaja-

salariat, sa realizeze 10 milioane 
peste plan, să reducă cheltuielile 
industrie cu 781 mii lei, să econo- 
tone metal, 180 metri cubi mate-

Oamenii muncii din județul Covasna depun 
în aceste zile eforturi sporite pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii. Analizînd cu răspun
dere comunistă posibilitățile de care dispun și 
răspunzînd la înflăcărată dumneavoastră chema
re pe care ați adresat-o întregului popor de a 
realiza 
tate, și 
județul 
înainte
mentele luate inițial în întrecerea socialistă la 
producția marfă industrială de la 25 milioane 
lei la 50 milioane lei, au hotărît să sporească 
productivitatea muncii cu 2,4 la sută, respectiv 
2 786 lei pe 
lei beneficii 
materiale în 
misească 126
rial lemnos, și alte materii prime și materiale, 
să dea la export mărfuri peste plan în valoare 
de 750 mii lei valută.

Lucrătorii ogoarelor din județul Covasna se 
angajează să livreze suplimentar în fondul de 
stat 36,5 tone carne, 4 000 tone cartofi de toam
nă, 900 tone sfeclă de zahăr. 200 tone orz și or
zoaica.

în îndeplinirea vastului program elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului și aplicarea în 
viață a importantelor hotărîri pe care le va a- 
dopta Conferința Națională, vom depune efor
turi sporite, vom face totul ca fiecare om al 
muncii să răspundă cu promptitudine îndatori
rilor și sarcinilor mari încredințate de partid.

DE CE 25 DE LUNI PENTRU
REALIZAREA UNUI OBIECTIV ZOOTEHNIC

SUCCESELE 
CONSTRUCTORILOR 

BRAȘOVENI

(Urmare din pag. I)

decît se prevăzuse inițial, cîști- 
gîndu-se pentru piață 1 500 tone 
carne de porc. Și, revenind la 
întrebare, trebuie să spun că încă 
ne aflăm — chiar și cu aceste 
masive reduceri de termene — 
cam cu 4—5 luni sub nivelul 
mondial de execuție al construc
țiilor zootehnice, ceea ce trebuie 
să recunoaștem se repercutează 
în chip nedorit asupra timpului 
de recuperare al investiției și în 
mod deosebit asupra înscrierii 
complexelor respective în circui
tul productiv.

— Aveți o bogată experiență, 
de aceea vă și întreb: de ce 
această situație ?

— în primul rînd pentru că 
nu avem unități constructoare 
cu sectoare specializate în con
strucția obiectivelor agrozooteh
nice. Pe șantierele noastre se în- 
tîlnesc aceleași echipe de con
structori care realizează blocurile 
de locuințe din orașe, halele in
dustriale ale fabricilor sau obiec
tivele social-culturale. Nu este 
posibilă o specializare a oame
nilor, permanentizarea lor; sînt 
folosite aceleași utilaje. De aici 
și o productivitate scăzută, o or
dine prioritară defavorabilă o- 
biectivelor din agricultură. Apoi, 
această situație se explică prin
tr-o nefiresc de slabă colaborare 
între unitățile agricole beneficiare 
și întreprinderile constructoare, 
piin aprovizionarea cu materiale 
îngreunată de necunoașterea de 
către proiectant a posibilităților 
existente de a asigura pe plan 
local o bună parte dintre aces
tea, prin concepția învechită a 
unora potrivit căreia „lucrul bun 
nu se face grăbindu-te“. Anul 
acesta noi, la Brașov, am încer
cat — cu bune rezultate — să 
spargem aceste tipare. De aici 
înainte nu vom accepta o medie 
mai mare de opt ore timp ca- 

. lendaristic investit pentru reali
zarea unui loc în complexele zoo-

25 de luni. „De ce atît de mult?u 
am replicat noi. „Pentru. că în
tr-un asemenea interval de timp 
se realizează în țară construcții 
de genul acesta**, ni s-a răspuns. 
Explicația nu ne-a mulțumit Ș’ 
nici n-am considerat-o paravan 
pentru o prelungire în timp a 
șantierului. Împreună cu con
structorul — Trustul de con
strucții miniere, un partener con
venabil — am fixat de comun 
acord termene mult mai scurte 
de execuție; o seamă de lucrări 
angajîndtt-ne, noi, beneficiarul, să 
le realizăm. Din unitățile agricole 
asociate am concentrat aici nu 
numai mina de lucru calificată, 
dar și circa 50 de cooperatori 
care să execute muncile necalifi
cate. S-a trecut apoi la înlocui
rea unor materiale procurable 
doar prin repartiții cu altele asi
gurate pe plan local, cîteva uni
tăți, prin secțiile anexe, producînd 
întregul necesar de cărămidă 
tîmplărie. La execuția acestor 
obiective, permanent au funcțio
nat șantiere locale ale tinere
tului.

— Cu cît au fost scurtate ter
menele de execuție?

— In medie cu un an de zile. 
Cred că s-ar fi putut construi și 
mai repede dacă am fi lucrat 
în același ritm susținut și în pri
mele două-trei luni după deschi
derea șantierului. .

— In comparație cu obiective
zootehnice similare, realizate în 
țări dezvoltate, în județul Bra
șov cum s-ar putea aprecia rit
mul în care sînt executate aceste 
investiții? ........ ........r____ ...

_  Aceste ultime construcții tehnice de orice fel. Dacă încă 
zootehnice au fost ridicate destul din anul acesta am fi reușit un 
de repede. Nici nu trecuseră cinci ........... J------
luni de la deschiderea șantieru
lui și la Complexul Cața au fi 
fost valorificați primii zece mii 
de miei îngrășați, producție rea
lizată cu 14 luni mai devreme. 
De asemenea, halele complexu
lui avicol de la Rîșnov au fost 
populate cu 17 mii de găini mat 
devreme cu opt luni, ceea ce 
permite valorificarea încă din 
acest an a unei producții supli
mentare de ouă și de carne în 
valoare de aproape un milion de~ 
lei, iar la Feldioara cele două 
etape de dezvoltare a complexu
lui s-au comprimat într-una... 
Astfel că șantierul își va închide 
porțile mai repede cu 12 luni

astfel de ritm de lucru, coloarea 
producției realizată suplimentai 
ar fi fost nu de zece milioane 
de lei, cit vom reuși, ci aproape 
dubla...

RĂMÎNERI IN 
URMA PE ȘANTIERELE 

TELEORMANULUI

(Urmare din pag. I)

porcine de la Vitănești și Smîr- 
dioasa încă n-au fost definiti
vate unele soluții tehnico-con- 
structive; de pe șantierul Corn*

plexului avicol Drăgănești-Vlaș- 
ca, constructorul și-a rotraș 
forța de muncă și utilajele deși 
încă două hale sînt nerecepțio
nate, la Scrioaștea, nici acum, 
după șase luni de la expirarea 
termenului limită, lucrările nu 
sint încheiate, iar la Videle, 
complexul avicol dovedește con
siderabile rămîneri în urmă"

Am pornit în căutarea expli
cațiilor pentru o situație atît de 
critică. Oprim ia Complexul a- 
vicol din Videle.

— Sîntem într-o situație dis
perată, se destăinuie inginerul- 
șef de lot Andrei Anastasia 
Practic o treime din , lucrare 
trebuie s-o executăm în două 
săptămîni. Este imposibil.

— De ce ?
— Pentru că nu s-a lucrat 

serios de la început. Pînă acum 
o săptămînă sau două, șantie
rul acesta era considerat „ba
talion disciplinar", tot ce a fost 
mai răd în cadrul trustului nos
tru județean de construcții a 
fost transferat aici. S-a lucrat 
de mîntuială, mai mult fără pro
iecte în față. De aceea, cîteva 
sute de mii de lei ne costă 
numai remedierile. într-un an 
de zile s-au perindat pe aici trei 
șefi de lot, patru maiștrii și 
de aproape cinci ori numărul 
mediu al muncitorilor. Neasigu- 
rîndu-le front de lucru aceștia 
au plecat și după numai o zi 
de la angajare.

Intrăm în halele care la 1 
iulie ar fi trebuit să primească 
prima serie de pui. Pereții, a- 
coperișul și podeaua sînt bur
dușite... în zid se taie noi spații 
pentru instalarea tablourilor e- 
Iectrice și se încarcă cele lă
sate de zidari. Cîțiva oameni 
stau do două zile pentru că „s-a 
pierdut planșa pentru pupitrele 
de joasă tensiune și la F.P.T.E. 
Alexandria nu se pot executa, 
iar cei de aici „nu au idee unde 
și cum vor fi amplasate". La 
clădirea transformatorului nu se 
lucrează „pentru că cei de la 
I.J.E.E. au pretenții absurde", 
deși obiecțiile lor de specialiști 
în materie își găsiseră deja re
zolvare pe planșeta proiectanți- 
lor. Instalația electrică neexe
cutată pentru că lipsește ca
blul ; instalația de hrănire doar 
schițată, ventilatoarele neinsta
late, bateriile de încălzire nein
stalate și încă neaduse pe șan
tier. în plus, conducta de apă, 
în lungime de aproape un kilo
metru, trebuie complet refăcută 
din cauza superficialității ma
nifestată la realizarea sa.

O situație asemănătoare am 
întîlnit la Complexul porcin de 
la Scrioaștea. Termenul de exe
cuție a fost depășit cu 6 luni; 
la două hale stadiul lucrăriloi 
prevestind o întîrziere de încă 
cel puțin 2—3 luni, poate chiar 
mai mult dacă socotim după 
cît pot face cu zece oameni cîți 
au mai rămas pe șantier. Și

Materiale există, întîrzieri (dar 
nate în acte. Ce poate face. însă, 
plexul avicol Videle).

numai catalogul remedierilor 
cuprinde 30 de repere, unele 
foarte grave : elemente de be
ton armat prefabricat cu .fisuri 
și montate defectuos, poziționări 
incorecte ale bateriilor de în
călzire, dulapi din beton armat 
nesudați de stilpii de susținere, 
coridoare realizate fără panta 
necesară pentru scurgerea apei, 
ventilatoare greșit amplasate, 
grătare montate denivelat etc.

— Toate acestea, cu ce efect 
asupra producției ? l-am între
bat pe Ladislau Czimbolmoș. 
directorul complexului ?

— Cu o pagubă de peste un 
milion de lei la producția marfă 
a acestui an. Și cu un efect 
aproape similar pentru anul 
viitor. 400 tone de carne nerea
lizată în acest an, și alte 400 
de tone spor în greutate ne
atins de animale din cauza aglo
merației în hale, a zgomotului 
și a condițiilor neigienice de 
cazare.

— Cine plătește ? Din buzu
narul cui se recuperează pa
guba ? am întrebat.

— Păi cine să plătească ? 
După opinia mea, constructorul 
— T.C.M. Teleorman — este 
vinovat pentru toată această în- 
tîrziere. Practic acestei unități 
îi lipsește capacitatea necesară 
pentru contractarea unor lu
crări de genul complexului nos
tru. Nu are asigurate cadrele de 
specialiști și maiștrii, iar mun
citorii calificați pe șantierul 
nostru niciodată n-au depășit 
proporția de unu la zece. Nu 
mai spun de calitatea sub orice 
critică la care este realizată 
construcția. Tn multe privințe 
proiectul a rămas doar un do
cument de arhivă. Și noi sîn- 
tem cei care tragem ponoasele. 
O dată că nu putem popula la 
vreme halele, apoi că fiecare 
porc este adus la greutatea de 
livrare cu un consum de furaje 
superior celui normal cu cel 
puțin 10 kilograme. Acest lucru 
presupune 11 vagoane de furaje 
combinate transportate în plus 
de la Fetești și de la București,

ce întîrzieri ?) — sînt consem- 
un singur om pe șantier (Com- 

Foto: GH. CUCU

adică bani și muncă irosită.
...La Videle și Scrioaștea, a; 

celași constructor, deficiențe și 
întîrzieri în execuție. Cauzele 
pot fi sintetizate în- cîteva 
puncte :

• pe plan județean nu a exis
tat o preocupai*e permanentă 
pentru consolidarea rapidă a 
întreprinderii nou create, cum 
este Trustul de construcții- 
montaj Teleorman, unitate în 
registrele căreia figurează pen
tru activitatea ultimului an, 
pagube de peste 23 milioane de 
lei;
• formalism în activitatea de 

materializare a contractelor în
cheiate, o dovadă constituind-o 
și neasigurarea echipamentelor 
electrice pentru complexul avi
col de la Videle, deși furnizor 
este o întreprindere chiar din 
județ dar căreia „s-a pierdut 
din vedere să i se lanseze co
manda" ;
• nu s-a desfășurat o acți

une de perspectivă pentru re
crutarea și . pregătirea cadrelor 
de meseriași ;

• între constructor, proiectant 
și beneficiar n-a fost întronată 
o colaborare laborioasă, ci dim
potrivă... ;
• nu s-a depus nici un efort 

pentru cunoașterea și asimila
rea experienței pozitive dobîn- 
dită în alte județe ale țării;

• între diferitele șantiere ale 
întreprinderii s-a stabilit o or
dine prioritară fără a se mai 
ține seama de baza juridică a 
unor contracte.

Ne manifestăm încrederea că 
prezentarea acestei situații a- 
larmante organelor competente, 
va determina măsuri care să 
asigure impulsionarea ritmului 
de lucru, îmbunătățirea cali
tății de execuție. Pentru că nu 
este o noutate pentru nimeni, 
în aceste complexe se investesc 
bani nu de dragul de a avea 
complexe, ci cu un scop pre
cis : să producem mai multe 
produse zootehnice și la pre
țuri cît mai scăzute.
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I
n actuala stagiune 
prima scenă a ță
rii n-a fost și pri
ma care să ofere 
publicului satisfac
ția de a vedea un 
spectacol cu o nouă piesă 

românească; după montarea 
unor texte deja jucate ale 
dramaturgiei noastre contem
porane, Naționalul bucureștean a 
prezentat, abia către încheierea 
anului teatral, o lucrare origi
nală, de dată într-adevăr re
centă, „IADUL ȘI PASAREA" 
de Ion Omescu. Spectacolul a 
fost regizat de maestrul Al. 
Finți ; iată opinia IRINEI RA- 
CHIȚEANU-ȘIRIANU : „Omes
cu încearcă de data aceasta să 
sondeze condiția creatorului de 
artă, structura lui psihologică 
deosebită, raporturile sale cu cei 
din jur. Prin intermediul artis
tului, autorul pune de fapt în 
discuție valori etice cu un 
caracter mult mai general 
— răspunderea față de cei
lalți, răspunderea față de 
sine. Personajul meu trebuie 
să țină echilibrul dintre aceste 
mari responsabilități printr-o 
dublă, reciprocă determinare. 
Deși rolul este interesant, prin 
investiția spirituală pe care-l 
solicită, nu mă pot opri să observ 
cu acest prilej că încă n-am ju
cat marele rol al carierei mele 
intr-o piesă românească. Dra
maturgii noștri n-au realizat 
pînă acum portretul complex al 
femeii contemporane ; există, e 
drept, :___ ” : ‘
Everac. Lovincscu dar universul 
femeii JL —2_ __2_ 2__ 22
dezvăluit în adevăratele lui di
mensiuni, Nu s-a scris aproape 
nimic despre femeile-activiste, 
n-a fost cercetată cu sinceritate 
viața și activitatea lor — forța, 
capacitatea și dăruirea comunis
tei de astăzi. Aștept o asemenea 
piesă scrisă de Ecaierina Oproiu 
sau Nina Cassian ; după cum 
aștept in continuare piese de 
Horia Lovinescu și de alți dra
maturgi consacrați sau încă ne- 
descoperiți. Aștept ca tinerii 
d-amaturgi să facă investigații 
adevărate în universul genera
ției actuale — privită insă cu 
cinste și înțelegere din interior 
— nu fals și opac, din afară. 
Aștept ea dramaturgia nouă, să 
fie mai bine promovată și mai 
generos primită : critibile necru
țătoare, pretențiile excesive care 
apar imediat ce se pune în sce
nă o piesă românească nu mi se 
par totdeauna oportune și nici 
încurajatoare. Exigența este fi
rește necesară cînd privește acu
ratețea ideologică a operei de 
artă, dar intoleranța super-este- 
ților față de tot ceea ce vede lu
mina rampei nu poate fi o con
tribuție la creșterea patrimoniu
lui dramaturgie național".

Patrimoniul care, orice s-ar 
spune, se îmbogățește mereu ca 
arie tematică și ca forme de ex
primare. între altele și prin pie
sa scurtă, reprezentată acum sce
nic numai la Teatrul Nottara : 
„VINOVATUL" de Ion Băieșu. 
Experiența acestei reprezentații 
l-au condus pe Mircea Anghe- 
lescu către concluzii semni
ficative : Unul dintre avan
tajele incontestabile ale mon
tării pieselor originale este 
colaborarea actorului și a re
gizorului cu scriitorul, care be
neficiază și el de avantajul de 
a-și verifica scenic textul, de a-și

încercări în opera lui
de astăzi nu este încă

desăvîrși arta. Dar pentru ca 
aceste beneficii să funcționeze 
trebuie ca piesele dramaturgilor 
noștri să fie jucate. Nu înțeleg 
de ce teatrele preferă vodeviluri 
fără importanță, piese fără va
loare găsite în repertoriu] străin, 
„piesulițe" deficitar traduse în 
secretariatele literare, în timp ce 
lucrările originale își așteaptă 
zadarnic rindul. După o- 
pînia mea, regizorii au în acea
stă privință o mare parte de 
v iă ; ei, și, din păcate, cei de o 
reală valoare, ocolesc aproape 
sistematic piesa originală, nu vor 
să-și asume riscul montării unui 
text care nu Ie oferă cele mai

sonaj pozitiv, de data aceasta in
telectual, dar din păcate, con
strucția tipului respectiv a fost 
realizată cam firav. Pentru că 
ultima scenă să aibă amploare, 
pentru ca vehemența timidului 
Bocioacă să fie credibilă trebuia 
in primul rind ca el să participe 
permanent la acțiune. Dar textul 
n-are în această privință conti
nuitate, iar eroul pozitiv rămîne 
pozitiv mai ales în intenții, ne- 
justifieîndu-se prin fapte. Cu si
guranță că acest personaj s-ar fi 
detașat mai puternic în specta
col dacă ar fi avut cel puțin a- 
ceeași consistență dramatică, a- 
ceeași forță cu care sînt descriși 
eroii negativi. Deși e gîndit ca 
un tip structural diferit celor
lalți, Bocioacă apare totuși lipsit

garea unei probleme cu concluzii 
educative mai ales pentru pu
blicul tânăr".

Cîteva lucrări dramatice pre
zentate în ultima stagiune re
flectă efortul lăudabil al scriito
rilor de a realiza portretul omu
lui contemporan, al comunistu
lui epocii noastre. Paul Everac, 
de pildă, a încercat în ,.APE ȘI 
OGLINZI", piesă montată la 
Teatrul Mic, să propună tipul 
reprezentativ al activistului de 
astăzi, prin însușiri noi care 
anunță tipul comunistului de 
mîine. VASILE GHEORGHIU, 
actorul care a interpretat acest 
personaj, are opinii relevante : 
„Ape și oglinzi", categoric o pie
să valoroasă, a fost dificil de 
lansat ca spectacol în planul

stimabilă, n-a avut, însă, și 
acoperirea artistică necesară. Cu 
toate acestea, personajul-portret 
a cîștigat încrederea unora dintre 
interpret! și mai ales a actoru
lui protagonist ION MANTA, 
care ne spune : „Piesa a fost 
criticată cu o asprime ue- 
meritată : „Simfonia" n-a vrut 
să fie decît portretul unui 
erou contemporan, realizat in 
culori luminoase. Din păcate, 
piesa a fost eiopîrțită, revizuită 
-ț a trebuit să învăț patru va
riante de text, dar chiar așa, 
cum se prezintă acum, spectaco
lul are, după părerea mea, multe 
momente emoționante și e inves
tit cu valoare edueativă. Noi 
vrem neapărat s-o probăm : la 
toamnă vom prezenta „Simfonia

CUM VĂD ACTORII PERSONAJELE
PE CARE LE-AU INTERPRETAT

IN ACEASTA STAGIUNE
depline certitudini. Din această 
pricină publicul devine Ia rîn- 
dul Iui neîncrezător în spectaco
lul cu piesa de actualitate : ezi
tările teatrelor și ale regizorilor 
izbutesc pînă la urmă să-1 în
depărteze nejustificat de arta 
teatrală originală**.

Observațiile de mai sus sînt în 
bună parte îndreptățite, minus, 
poate, îndepărtarea publicului de 
teatru, mai ales atunci cînd pe 
scenele noastre se prezintă co
media românească. Cel mai ca
tegoric succes au înregistrat în 
stagiunile anterioare comediile 
lui Aurel Baranga. Anul acesta 
însă, el ne-a oferit nu o comedie, 
ci o farsă-tragică, INTERESUL 
GENERAL. în dorința de a 
atrage atenția asupra celor ce 
perpetuează moravuri reproba
bile, scriitorul n-a adus în prim 
plan și personaje în stare să 
contracareze eroii negativi. Ac
torul MIHAI PALADESCU, care 
a interpretat la Teatrul de Co
medie eroul pozitiv, are cîteva 
observații revelatoare, credem, 
despre noua partitură dramatică.

„în farsa-tragică, semnata de 
Baranga, dețin rolul pozitiv, in
terpretând unicul personaj opus 
escrocilor din jur, unicul perso
naj situat în afara mizerabilelor 
lor mașinații. Autorul a vrut 
ca Bocioacă să fie un Spi
ridon Biserică evoluat, un per-

de vigoare, descoperit, fragil în 
fața unor tipuri excelent scrise 
de autor și remarcabil interpre
tate de actori".

în afară de comedie, publicul 
e atras de piesa polițistă — spe
cie modernă, frecventată asiduu 
în stagiunea actuală. O lucrare 
în acest gen, „OMUL CARE...“, 
a adus autorului, Horia Lovi- 
nescu, premiul pentru dra
maturgie. iar protagonistului 
din spectacolul Teatrului Npt- 
tara, ION DICHISEANU. pre
miul pentru interpretare. „O- 
mul care..." sacrifică totul 
pentru un nobil ideal, omul de 
știință valoros și totodată comu
nistul exemplar este un erou pe 
care-I așteptam de mult — spu
ne actorul. Prin acest personaj 
am realizat împlinirea vechii 
mele dorințe de a aduce în sce
nă personajul contemporan, 
precum și posibilitatea de a-mî 
înnoi mijloacele artistice".

Piesa polițistă este abordată 
nu numai ele dramaturgi încer
cați, care vor să-și exerseze 
pana, ci și de debutanți. Sta
giunea actuală a înregistrat de
butul unui tânăr dramaturg, 
Tudor Negoiță, lansat de Tea
trul „Ion Vasilescu", tot cu o 
lucrare polițistă : „CÎND RE
VOLVERELE TAC". „Aportul 
nostru regizor-actori — afirmă 
CORNEL GÎRREA - s-a gre- 
fat pe un materia] dramatic va
loros, pe un text, în general, bine 
scris (replică vioaie, inteligentă) 
și mai ales epurat de șabloanele 
„genului polițist". Negoiță adu
ce inovații în gen, renunță la 
suspansul facil pentru a face din 
spectatori participanți la dezle-

ideilor. „Ape și oglinzi" nu e o 
piesă „realistă" : tema ei por
nește de la un eveniment real — 
inundațiile — pentru ca apoi să 
pună în evidență mai multe po
sibilități, prin intermediul unor 
personaje simbolice. Această ca
racteristică a piesei n-a apărut 
cu evidență în spectacol. Sin
gurul personaj real este Timotei. 
comunistul, care se apropie de 
oameni, încearcă să-i înțeleagă, 
acumulează din fiecare confrun
tare, ascultă și reflectează. Comu
nistul din această piesă n-are so
luții prefabricate și nici explica
ții de-a gata. El tace adesea, nu 
pentru că n-are răspuns, sau 
pentru că nu există unul conve
nabil, ci pentru că judecă totul, 
judeeîndu-se întâi pe sine. Tă
cerea aceasta a fost însă inter
pretată ca o lipsă de decizie șj 
acum- personajul se prezintă 
oarecum modificat ca reacții. 
Defectul dramaturgiei lui Eve
rac rămine însă discursivi
tatea, excesul de cuvinte 
și mai ales repetarea abuzivă 
a ideilor. Nu e vorba de perso
najul meu, dar în „Ape și 
oglinzi" există cîteva idei abso
lut remarcabile, de o reală gra
vitate și adincime care, excesiv 
reluate, se pierd »ntr-un material 
stufos.Totuși, cred că piesa Iui 
Everac este cea mai profundă 
dintre toate lucrările scrise re
cent. O tentativă similară—por
tretul comunistului exemplar — 
înregistrăm și în noua piesă a 
lui Nelu Ionescu. jucată tot la 
Teatrul Mic, „SIMFONIE PEN
TRU DESTINUL MEU", 
cercarea autorului,

pentru destinul meu" în fața ti
nerilor muncitori, a uteciștilor 
cu care vom discuta Ia încheierea 
reprezentației. Teatrul Mic inten
ționează să întreprindă un son
daj larg privind opinia publicu-

lui față de piesă și spectacol".
In stagiunea actuală s-a pre

zentat în București și un spec
tacol dedicat aniversării semi
centenarului U.T.C., după o piesă 
originală, „N-A FOST ÎN ZA
DAR", dramatizare de Al. Miro- 
dart după romanul lui Al. $i- 
perco. ROMEO STAVAR, care 
a deținut aici rolul principal, 
ne comunică următoarea opinie: 
„Dramatizarea lui Al. Mi- 
rodan după romanul cu ace
lași titlu de Al. Șiperco — reali
zată sub orice nivel — n-a făcut 
în primul rînd nici un serviciu 
temei : piesa ar fi trebuit să 
evoce — omagiind — lupta eroi
că a uteciștilor ilegaliști. Mon
tarea ei în anul aniversării semi
centenarului U.T.C. trebuia să 
oblige la o mai mare răspunde
re și, în orice caz, la seriozitate. 
Teatrul „Ion Creangă", singurul 
care a pus în scenă o piesă dedi
cată acestui eveniment, și-a vă
zut, însă, intențiile compromi
se : autorul n-a acceptat să re
vină asupra unui text realizat 
acum șase ani. iar neîmplinirile 
dinainte, cunoscute n-au putut fi 
acoperite. Piesa și spectacolul 
n-au conving și n-au emoționat 
pe nimeni. De pildă. Andrei 
Raicu. utecistuj militant, eroul 
principal pe care m-am străduit 
să-I fac cît mal convingător, nu 
se justifica în nici un fel prin 
acțiunile sale. Textul era plat, 
banal și punea în împrejurări 
extrem de cunoscute și în relații 
cu totul lipsite de tensiune pe 
un tânăr care ar fi trebuit să fie 
model de dăruire și de 
credință în cele mai înalte idea
lul — exprimate prin fapte nu 
numai prin afirmații. Sper 
că dramaturgii îmi vor oferi 
ocazia să revin asupra unui erou 
asemănător ; în acest caz, pledez 
pentru o maximă atenție, serio
zitate, exigentă în realizarea tex
tului și. bineînțeles, a punerii 
Iui în scenă, dată fiind impor
tanta educativă a pieselor și 
spectacolelor de acest gen".

• CRONICI • CRONICI •

Băiat bun, caut
post de șef66I

(Urmară din pag. I)

ciați** mai substanțial, altfel gă
sesc eu pe alții să mă aprecie
ze**. Totul se reduce în fapt la 
pretenția nerostită a unora de a 
nu da mai mult decît socotesc ei 
că se cuvine și de a căpăta în 
schimb cît mai mult... Cu o ast
fel de mentalitate și cu o parte 
a consecințelor pe care ea le 
poate determina am făcut cu
noștință nu de mult, la Bacău.

Acum 3 luni, Vasile Foamete, 
tânăr strungar la întreprinderea 
de industrie locală ,^3 August'*, 
din localitate, ajunsese un fel de 
erou... local. în secția prelucrări, 
al cărui secretar U.T.C. era, un 
maistru permisese prip atitudi
nea sa tolerantă față de obice
iurile unor lucrători mai vîrst- 
nicl, care monopolizau toate lu
crările rentabile și, toate sculele 
repartizate atelierului, ca tinerii 
să fie nedreptățiți. Atunci a în
ceput să se facă auzită propune
rea secretarului organizației: 
„Vom înființa un schimb al ti
neretului, vom dovedi că dacă 
ne sînt asigurate lucrări de cate
gorii corespunzătoare pregătirii 
noastre, precum și scule, nu nu
mai că ne vom realiza, dar ne 
vom și depăși planul**.

„Schimbul tineretului** a fost 
înființat. Eforturile și priceperea 
secretarului i-a ajutat efectiv pe 
tineri să izbutească- Despre V.F., 
strungar apreciat și înainte, în
zestrat cu calități recunoscute și 
pînă atunci, a început să se vor
bească, dintr-odată, numai în su
perlative. (Chiar dacă la urma 
urmei el rămînea același om, 
care dincolo de meritele recunos
cute, refuzase propunerea de a-și 
continua studiile, de a se pregăti 
în vederea unui examen pentru 
școala de maiștrii). Poate că nu 
era momentul să i se amintească 
tocmai atunci de așa ceva. Cople
șit de laude, V. F. se autointi
tulează „șeful schimbului tinere
tului**. Din păcate, însă, cauze 
obiective (o bună parte dintre bă
ieți au plecat în armată, lăsînd 
schimbul 2 și 3 descompletat, 
iar cei rămași aveau deocamdată 
categorii mici, mai ales 2 și 3) au 
făcut imposibilă menținerea 
schimbului și, bineînțeles și a... 
șefului său. Totuși tdeea a fost 
reținută și s-a precizat că va fi 
pusă îh aplicare in toamnă, cînd.

o dată cu darea în folosință a 
noii hale, se vor face și noi anga
jări. Toată lumea s-a arătat 
mulțumită de soluția propusă, în 
afară de V.F., cel rămas fără 
postul de șef... „Se poate, nu se 
poate, spunea el, schimbul tre
buie să existe, pentru că eu tre
buie să fiu șef. Așa că, ori mă 
faceți șef (cu salariu de șef) ori 
îmi dați transferul".

Surpriza cu transferul a fost 
mare pentru toți, tânărul își pă
răsea dintr-o ambiție nefondată 
tovarășii de muncă, colectivul în 
ca*e se formase ca meseriaș 
destoinic.

Eroul de ieri aț întreprinderii, 
furios că nu i se fac concesii 
pentru că e secretar U.T.C. și are 
categoria 5-a începe să-și dea a- 
rama pe față: „Acum nu mă mai 
interesez de nimeni. Faceți cu 
cine vreți schimbul ăla, pe mine 
n-ați știut să mă apreciați. Am 
să plec să lucrez în altă parte, 
unde o să fiu plătit mai bine și 
o să fiu făcut și șef de schimb**.

Iar în încheiere, V. F. nu uită 
să adauge. „Vă rog să mă înțe
legeți omenește**. De fapt, sub 
învelișul acestui apel la înțelege-

re se ascunde tocmai dorința sa, 
de a nu fi cu adevărat înțeles, de 
a nu i se înțelege mobilurile mes
chine, în balanța cărora, intere
sele tovarășilor săi de muncă erau 
menite să folosească doar la a 
i le înscrie pe ale sale în prim 
plan. Din motive lesne de înțeles, 
lui V. F. i-a fost refuzat transfe
rul. încăpățînat, tânărul și-a de
pus demisia, Că va pleca sau nu 
din întreprindere, nu are măre 
important^. De muncit se poate 
munci oriunde, peste tot e ne
voie de strungari. Dar întâmpla
rea de la „23 August** ar trebui 
să fie înțeleasă în profunzimea 
sensurile sale. V. F. și alții ca el 
trebuie să înțeleagă că nu au nu
mai drepturi, că au și datorii față 
de colectiv, că în aprecierile 
muncii tale se includ și alte a- 
precieri, ca OM și acestea nu pot 
fi vorbe goale, ci se adună cu 
greu, pe baza faptelor săvîrșite. 
Căci, îndeobște, prețul, valoarea 
adevărată adică, nu e cea pe 
care ți-o stabilești tu însuți, ci 
cea pe care ți-o recunoaște co
lectivul. Judecîndu-te după toate 
faptele și meritele tale și nu 
doar după pretențiile afișate.

Opinia actorului profesionist despre repertoriul pe care-l 
joacă nu este lipsită de importanță. Experiența, profesionalis
mul oferă actorului criterii de apreciere de care dramaturgia 
originală are nevoie. Din păcate registrul tematic și artistic 
al repertoriului actualei stagiuni a fost relativ sărac. O co
medie, două piese polițiste, cîteva piese inspirate de actuali
tate. Este desigur foarte puțin, mai ales față de promisiuni și 
de angajamente. Un sondaj de opinie printre interpreții re
centei stagiuni oferă, cum se poate constata, o perspectivă 
destul de critică asupra efortului de a procura scensi romă; 
nești piese de actualitate și de succes la public. Deși actorii 
pledează pentru înțelegerea unor încercări de a crea piese 
cu teme și subiecte contemporane, observațiile lor critice vi
zează atît construcția, cit și lipsa de relief a pieselor sau, 
uneori, neglijența cu care se înaintează scenei texte imper
fect realizate. O concluzie sigură se impune : actorii doresc să 
joace piese cu subiecte și eroi contemporani, dar ceea ce li 
se oferă nu satisface nici pe departe dorința lor de a vorbi 
oamenilor din sală despre fapte și evenimente pe care aceștia 
le doresc comentate scenic. Numai cu piese, cu o arie tema
tică limitată, desuete uneori ca factură, cu piese polițiste sau 
încercări bineintenționate, dar insuficient realizate artistic, nu 
se poate susține o stagiune și nici aviditatea publicului de a 
fi conectat, prin intermediul scenei, la circuitul intens al pro
blematicii contemporane. De aceste lacune răspund, desigur, 
și dramaturgii, dar este cazul să ne întrebăm dacă numai ei 
sînt într-adevăr răspunzători de palida prezență a dramatur
giei originale pe scena românească. Teatrul este o instituție 
complexă și toți factorii care-l compun trebuie să înțeleagă 
necesitatea de a promova și de a sprijini o dramaturgie a 
prezentului pe care scena, așa cum o arată și opiniile de aici, 
o reclamă.

Anchetă realizată de 
VIORICA TANASESCU

Foto; EMANUEL TAN) ALACopiii sînt și astăzi fermecați de poveștile humuleșteanului.> • •
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bun râspuns dat prea pesimiștilor sociologi 
(poate, în ceea ce-i privește, și pentru anumite 
dreptatea lor). Oricum, m-a cucerit și faptul câ 
tri, indiferent de cariera pe care o urmeazâ, 
calitățile prețioase, de început. Și m-am gîndit,

VIRTUȚILE 
TINERILOR

seamă după ce aflasem că se numără printre studenții unei 
facultăți „exacte*, viitori oameni de știință dedicați cerce
tărilor stricte, mi-am zis că amîndoi reprezintă cel mar 

occidentali 
situații» au 
tinerii noș- 
nu-și pierd 

...__ evident, la
„Micul Prinț", la cuvintele autorului sau : „De unde sînt ? 
Sînt din copilăria mea. Sînt din copilăria mea, la fel cum 
sînt dintr-o tară. Deci, cînd eram copil..."

Angajați deplin pe drumul complex al maturizării, al 
cunoașterii, tinerii noștri — indiferent de domeniul în 
care activează sau vor activa — își păstrează nealterate 
virtuțile copilăriei, așadar capacitatea de a te minuna în 
fața vieții, de a iscodi și dezvălui noi și noi aspecte ale 
acesteia, de a căuta și găsi soluții, forța încrederii în 
ceilalți, a aragostei și a completei dăruiri.

• • • •

TIMIȘOARA

dar crucea de război și rana 
primită pe viu, chiar de el și 
nu de un altul plătit pentru 
asta, îl va împinge spre o anu
me independență și această in
dependență il va arunca în 
moarte.

I, CINEMATECA }
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RISCURILE MESERIEI
Noel Schoudler, eroul princi

pal al filmului Marile Familii, 
este un miliardar, un bătrîn 
miliardar francez din a doua 
jumătate a secolului nostru. La 
vîrsta lui majoritatea oamenilor 
și-au încheiat socotelile cu lu
mea și așteaptă cu resemnare 
ultimul drum, Noel însă, nu se 
poate retrage și, nu numai atît, 
el nici nu vrea să iasă la pen
sie, iar cînd fiul său îi suge
rează fie și pe departe așa ceva 
băt'rînul reacționează violent. 
Stilul de muncă al bătrînului 
este învechit, concepțiile sale 
sînt perimate, nici o schimbare 
nu se vădește în atitudinea lui 
față de familia pe care o con
duce și, cu toate astea, cu tot 
acest imobilism revoltător, bă- 
trînul vulpoi are întotdeauna 
dreptate. El nu poate fi păcălit, 
la el nu merg șantajele de 
bursă sau lacrimile de familie i 
pe el nu-1 poți îngenunchia, nici 
jigni, nici contrazice. A adunat 
miliarde și deci poate să facă 
orice. Dreptatea îl va însoți 
pretutindeni.

Francois, miliardarul noului 
val, numit în batjocură de bă- 
trînul lui tată „politehnicianu", 
își va trage un glonț în cap la 
prima lovitură, lovitură pusă la 
cale de propriul părinte pentru 
a-1 învăța ce înseamnă viața. 
Francois nu va putea să înțe
leagă cum unchiul său bun, acel 
Maublanc decrepit și excentric, 
nu numai că nu îi este rudă 
dar îi este în primu] rînd duș
man. Pentru el familia este 
ceva sfînt, iar rudele nu pot 
fi decît niște prieteni devotați 
și sinceri care te ajută de cîte 
ori ai nevoie. Tînărul naiv nu 
își poate însuși lecția dură a 
vieții, el nu poate învăța me
seria de miliardar. A trăit în 
umbra tatălui, protejat și co
coloșit, iar în timpul războiu
lui și-a obținut medalia într-un 
batalion de fii de bani gata;

Romanul lui Maurice Druon 
ca și filmul inspirat din el al 
lui Denis de la Patellire vor
besc de o lume care privită din 
afară poate să pară unora mi
nunată, lumea castelelor și a 
acelor mașini care nu se mai 
numesc „Rolls Royce" ci „Rolls 
Royce (1971) LTD", lumea bo
nelor venite de dincolo de Ca
nalul Mînecii și a marilor doc
tori membri ai Academiei Fran
ceze unde a ajuns acum și 
Maurice Druon.

Iar în această lume familia 
nu există, mai mult, ea devine 
și un nonsens cîtă vreme acea
stă familie are bani, mulți, 
foarte mulți bani.

Rătrînul Noel, acest prinț al 
industriei și rege al finanțelor, 
acest părinte atotștiutor care 
cheamă doctorul la prima tuse 
a nepotului său și organizează 
mezalianțe absurde de dragul 
onoarei clanului, acest om în 
fond blînd atunci cînd își dea
pănă amintirile, se dovedește și 
se descoperă în cele din urmă 
drept ucigașul propriului să'J 
fiu. Dar, după ce ai jucat o 
viață întreagă Ia bursă nu te 
mai poți retrage și Noel nu se 
va retrage nici în fața morții, 
el va face din nou același joc 
perfid și rapace, Victoria îi 
va aparține căci moartea lui 
Franpois i-a facilitat o specu
lație la eare nici nu vise De 
unde se vede că pînă și mese
ria de miliardar are riscurile 
ei căci cumplita putere 
nului îi transformă pe 
luîndu-Ie și bruma de 
tate pe eare o mai au.

Ne reîntâlnim în film
mari actori : Jean Gabin 
Pierre Brasseur despre ale 
ror merite actoricești ni 
pare inutil să mai amintim.

a ba- 
oaineni 
morali

cu dol
«i

el
se

ȘTEFAN STOIAN

MUZICĂ Și acum,
utilitatea dezbaterilor!

...în ultimii ani, în presa de 
tineret, în presa muzicală, la 
posturile de radio și televiziune 
au avut loc ample dezbateri des
pre educația muzicală școlară. 
Specialiști de notorietate națio
nală au subliniat necesitatea re
considerării programelor școlare, 
necesitatea luării unor masuri o- 
perative pentru ca în școala de 
cultură generală, elevii să dobân
dească nu numai elemente de 
gramatică muzicală, (incapabilă 
ae altfel să deschidă drumul în
țelegerii marii muzici) ci în pri
mul rînd criterii de judecată es
tetică, elemente temeinice de is* 
to ria muzicii, de cultură muzica
la...

...în urmă cu 7 luni a avut loc 
sub auspiciile Institutului de Is
torie a Artei a Academiei de 
Științe Sociale și Politice o am
plă dezbatere pe tema relațiilor 
„Muzică — Public**.

Cercetători în domeniul este
ticii, sociologiei, compozitori, mu
zicologi, critici, organizatori ai 
vieții artistice, s-au angajat în- 
tr-o interesantă discuție menită 
să ducă nu numai la clarificarea 
unor categorii dar și la găsirea 
unor metode de influențare a 
conștiinței sociale și prin inter
mediul artei.

Au fost abordate in această 
dezbatere diverse aspecte ale re
lațiilor dintre creatori, țnterpreți 
și public, ale accesibilității mesa
jului artistic, ale rolului criticii 
în formarea publicului și în spe
cial ale activităților pe care tre
buie să le organizeze filarmoni- 
cile, teatrele muzicale, instituțiile 
de difuzare a muzicii, școlile de

cultură generală, pentru dezvol
tarea capacităților de receptare 
ale tinerilor, pentru formarea în 
rindul tineretului a unor criterii 
judicioase de apreciere a fenome
nului artistic.

în urmă cu cîteva luni a a- 
vut loc sub auspiciile revistei 
„Presa noastră** o nouă dezbate
re cu privire la critica muzicala, 
dezbatere în care au fost criti
cate cu severitate diletantismul 
și lipsa de principialitate ale u- 
nor critici, dezbateri care au sub
liniat sarcinile deosebite ce stau 
în fața criticii muzicale pe linia 
îmbunătățirii coeficientului ei de 
profesionalism, ridicării ei la ni
velul cerințelor vieții noastre ar
tistice.

Așadar, numai în cursul urwi 
an cîteva dezbateri serioase, 
torizate și competente. Nu ne 
mine decît să întrebăm : ce -eco
uri au avut sau au aceste dezba
teri la Ministerul învățământului 
și Educației ? Cum au fost ele 
„înregistrate** de instituțiile noas
tre ?

Ce măsuri speciale au fost 
luate care să asigure că în vii
toarea stagiune vom asista la o 
suită de manifestări corespunză
toare comandamentelor educa
tive ?

In aceste dezbateri au fost îm
părtășite experiențe de incontes
tabilă valoare științifică și ele nu 
pot avea nici un fel de eficiență 
dedt în condițiile în care con
cluziile lor vor fi traduse în via
ță de instituțiile avizate.

IOSIF SAVA

Laurealii concursului
cultura!- artistic al elevilor

2. FORMAȚII DE INSTRUMEN
TE î Premiul I — Școala prof. 
C.F.R. Oradea jud. Bihor.

3. FANFARE î Premiul H — 
Școala prof. U.M.T. Timișoara — 
jud. Timiș. — Premiul III — Grup 
șeolar minier Lupeni — jud. Hu
nedoara. Mențiuni — Grup școlar 
Cugir — jud. Alba. — Școala prof. 
Oțelul Roșu — jud. Caras-Severin.

4. GRUPURI FOLCLORICE : Pre
miul I — Școala prof. M.I.U. Ora
dea — jud. Bihor.

5. FORMAȚII DE

LICEE
1. FORMAȚII CORALE : a) Co

ruri mixte (voci egale). Premiul I
— Liceul nr. 1 „I. Slavici" Arad — 
jud. Arad. Premiul II — Liceul 
pedagogic Blaj — jud. Alba, — Li
ceul pedagogic „I. Vulcan" Oradea
— jud Bihor. Premiul III — Liceul 
pedag. Caransebeș — jud. Caraș- 
Severin, — Liceul pedagogic „E. 
Murgu" Timișoara — jud. Timiș. 
Premiul Special al C.C.E.S. Li
ceul pedag. Deva — jud. Hune
doara. Mențiuni — Liceul nr. 6 
Timișoara — jud. Timiș, b) Co
ruri de cameră : Premiul I 
Liceul nr. 2 Arad — jud. 
Arad. Premiul II — Liceul pedag. 
Blaj - jud Alba. Premiul III — 
Liceul „E. Gojdu" Oradea — jud. 
Bihor.

2. FORMAȚII ORCHESTRALE S 
a) muzică populară : Premiul I — 
Liceul pedagogic Arad — jud. 
Arad. Premiul II — Liceul peda
gogic Deva — jud Hunedoara. 
Premiul III — Liceul Oravița — 
jud. Caraș-Severin. Mențiuni — 
Liceul pedagogic Abrud — jud. 
Alba. — Liceul nr. 2 Beiuș — jud. 
Bihor, b) muzică ușoară : Pre
miul I — Liceul „Horia, Cloșca șl 
Crișan" Alba Iulia — Alba. Pre
miul II — Liceul nr. 10 Timișoara
— jud. Timiș. Premiul III Liceul 
Hațeg — jud. Hunedoara, c) de 
cameră : Premiul II — Liceul 
„Dacebal" Deva — jud. Hunedoa-

ra. Premiul III — Liceul Jimbo
lia — jud. Timiș.

3. FORMAȚII DE INSTRUMEN
TE POPULARE : Premiul I — Li
ceul „A. Iancu" Brad — jud. Hu
nedoara.

4. FANFARE : Premiul I — Li
ceul industr, constr. mașini — Ti
mișoara — Timiș.

5. GRUPURI FOLCLORICE: Pre
miul II — Liceul nr. 10 Timișoa
ra — jud. Timiș.

8. FORMAȚII DE DANSURI : a) 
populare : Premiul I — Liceul pe
dagogic Deva — jud. Hunedoara. 
Premiul II — Liceul Ineu — jud. 
Arad. — Liceul ,,S. Vulcan" Beiuș
— jud. Bihor. Premiul III — Li
ceul agricol Lugoj — jud. Timiș. 
Mențiuni — Liceul Oțelul Roșu — 
jud. Caraș-Severin, — Liceul „Al. 
Moghioroș" Oradea — jud. Bi
hor. Liceul Nădlag — jud. Arad
— Liceul „N. Lenau" Timișoara — 
jud. Timiș, b) modern : Premiul 
II — Liceul „Decebal" Deva — 
jud. Hunedoara.

7. FORMAȚII DE GIMNASTICA 
ARTISTICA : Premiul II — Liceul 
„Avram Iancu" Brad — jud. Hu
nedoara.

8. FORMAȚII DE TEATRU : 
Premiul I — Șc. gen. nr. 4 Oradea
— jud. Bihor. Premiul II — Liceul 
„E. Gojdu" Oradea — jud. Bihor.
— Liceul agricol Arad — jud. 
Arad. Premiul III — Liceul „N. 
Lenau" Timișoara — jud. Timiș.
— Liceul industrial Reșița — jud. 
Caraș-Severin.

9. brigăzi artistice de a- 
GITAȚ1E : Premiul I — Liceul 
Marghita — jud. Bihor. Premiul II 
Liceul Jimbolia — jud. Timiș. Pre
miul III — Liceul nr. 2 Hunedoara 
T- jud. Hunedoara.

19. GRUPURI VOCALE : Pre
miul I — Liceul pedag. Deva — 
jud. Hunedoara. Premiul II — Li
ceul pedag. „I. Vulcan" Oradea
— jud. Bihor. Premiul III — Liceul 
nr. 2 Caransebeș — jud. Caraș-Se- 
verin. Mențiuni — Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan" Alba Iulia — 
Alba. — Liceul nr. 2 Reșița — 
jud. Caraș-Severin.

11. SOLIȘTI VOCALI : a) muzică 
populară : Premiul I — Greavu 
Teodora Lie pedag. Blaj — jud. 
Alba. Premiul II — Maria Cion- 
vică Lie. „C. D. Loga" Timișoara
— Timiș. Premiul III — Vereș Li- 
via Lie. nr. 2 Beiuș — jud. Bihor. 
Mențiuni — Iosif Silvia Lie. „A. 
Iancu" Orăștie — Hunedoara. — 
Radulov Anastasia Lie. Dudeștii 
Vechi — Timiș — Iova Vasile Lie. 
ped. „Vulcan" Oradea — Bihor. — 
Kondrat Felicia Lie. nr. 1 Peciea
— jud. Arad, b) muzică ușoară : 
Premiul I — Botezau Dina Lie. 
ped. Blaj — jud. Alba. Premiul II
— Beutură Ana Lie. Oțelul Roșu
— jud. Caraș-Severin. Premiul III
— Tudoran Zoe Lie. pedag. Deva

Mențiuni — 
„E. Gojdu"

— jud. Hunedoara. 
Săveanu Mirela Lie.
Oradea — jud. Bihor. Popescu 
Tamara Lie. „E Gojdu" Oradea •— 
jud. Bihor. — Zah. Florica Llc.

Nădlac — jud. Arad. c) muzică 
cultă : Premiul I — Blaj Liliana 
Lie. „I. Slavici" Arad — jud. Arad. 
Premiul II — Pintiuță Veronica 
Lie. pedag. „I. Vulcan" Oradea
— Bihor. Premiul III — Moraru 
Mariana Lip. „Decebal" Deva — 
Hunedoara. — Foaliș Georgeta 
Lie. economic Arad — jud. Arad.

12. SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI : 
a) muzică populară : Premiul I 
Munteanu Drăgan Lie. pedag. 
Deva — Hunedoara. Premiul II 
Mihăilescu Nistor Lie. Bozovici — 
jud. Caras-Severin. b) muzică 
cultă : Premiul III — Husehit 
Hedwig și Michel Willfred Lie. 
„Lenau" Timișoara — jud. Timiș.

13. MONTAJE LITERAR-MUZI- 
CALE : Premiul I — Școala gen. 
nr. 25 Oradea — jud. Bihor. Pre
miul II — Liceul Petroșani — jud. 
Hunedoara. Premiul III — Liceul 
nr. 2 Reșița - jud. Caraș-Severin.

14. RECITATORI: Premiul I—Bu
ruiană Mariana Lie. nr. 2 Arad. — 
jud. Arad. Premiul II — Stînea 
Rodica Lie. Sebeș — jud. Alba.
— Premiul III — Farcaș Rene Lie. 
nr. 4 Oradea — jud. Bihor. Men
țiuni — Corina Cotoc Lie. „Dece
bal" Deva — jud. Hunedoara.

ȘCOLI PROFESIONALE

1. FORMAȚII ORCHESTRALE : 
a) muzică populară: Premiul I 
-T- Gryp școțar mipjfiț Guța-Bar” 
za — jud. Hunedoara, b) muzică 
ușoară : Premiul I — Grup școlar 
eugir — Jud. Alba.

__ ___ DANSURI 
POPULARE : Premiul I — Grup 
școlar Cugir — jud. Alba. Premiul 
special al U.G.S.R. Grup școlar 
U.G.M. Reșița — Caraș-Severin. 
Premiul II — Școala prof. Beiuș 
— jud. Bihor. Premiul III — Grup 
școlar siderurgic Hunedoara. — 
Candrol Ion (solist) Șc. prof. Ca- 
lan — Hunedoara. Mențiuni — 
Grup școlar E.M.T. Timișoara — 
jud. Timiș.

5. BRIGĂZI ARTISTICE DE A- 
GITAȚIE : Premiul I — Grup 
Școlar minier Lupeni — jud. Hu
nedoara. Premiul II — Grup șco
lar construcții Arad — jud. Arad.

7. SOLIȘTI VOCALI : a) muzi
că populară : Premiul II — Va- 
siu Marinela Grup școlar sanitar 
Hunedoara Premiul III — Lazea 
Mircea Șc. prof. Zlatna — jud. 
Alba. Mențiuni —• Glcă Vasile 
Grup șeolar industrial Arad, b) 
muzică ușoară : Premiul IT — Gli- 
ga Cosmina Grup școlar Cueir — 
iud. Alba. Premiul III — LSrincz 
Ilie Grup șeolar Sanitar Hunedoa
ra.

9. SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI • 
muzică poDulară : Premiul I — 
Stanciu Gheorehe Școala prof. 
Construcții Alba-Iulia. — Paltini 
Fiica Grup șc. U.C.M. Reșița — 
jud. Caraș-Severin.

9. MONTAJE LITER AR-MUZI
CALE : Premiul I — Grup școlar 
M.I.U. Timișoara — jud. Timiș, 
Premiul III — Șeoala prof. Sînta- 
na — jud. Arad.

J8. RECITATORI : Premiul TI 
Bobu Lucia Lie. constr. civile Ti
mișoara — Timiș.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Marelui Duc- 
de Luxemburg, JEAN, următoarea telegramă :

Mulțumesc foarte călduros Excelenței Voastre pentru felici
tările pe care ați binevoit să le adresați poporului meu și mie 
personal cu ocazia sărbătoririi oficiale a aniversării mele.

Adresez cele mai bune urări pentru fericirea Dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea poporului român.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A

PARTIDULUI POPORULUI DIN PANAMA

In Capitală a sosit, luni după- 
amiază, o delegație a Partidului 
Poporului din Panama, formata 
din tovarășii Ruben Dario Sou
za, secretar general al Partidului 
Poporului din Panama, și Reyes 
Antonio Mark, membru al C.C. 
al acestui partid, care, la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, va face

La Uzinele „Autobuzul" din Capitală

ADUNAREA DE SOLIDARITATE
CU LUPTA POPORULUI COREEAN

Sub egida Comitetului muni- 
cipal București al P.C.R. și a 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, la 
Uzina „Autobuzul" din Capita
lă a>avut loc, luni după-amiazâ, 
o aejunare, în cadrul manifestă
rilor prilejuite de luna de so
lidaritate cu lupta poporului co
reean.

La adunare au participat 
membri ai Comitetului munici
pal București al P.C.R., repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Ligii de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa, activiști de partid și de 
stat, un mare număr de mun
citori, ingineri și tehnicieni.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Kang Iăng Săp, ambasado
rul Republicii Populare Demo
crate Coreene la București, și 
membri ai Ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ilie Rădulescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al 1.,

A luat cuvîntul Gheorghe 
Pițulescu. director tehnic al 
uzinei. După ce a evocat mo
mente -semnificative ale luptei 
poporului coreean împotriva a- 
gresiunii imperialiștilor ameri
cani. vorbitorul a arătat că a- 
ceasta constituie o mărturie e- 
videntă a faptului că în lume 
nu există forțe capabile să în
genuncheze un popor care își 
apără cu fermitate ființa națio
nală, libertatea și dreptul de 
a-si hotărî singur destinele.

Ca și în timpul războiului, 
sau în perioada refacerii post
belice — a spus vorbitorul — 
și în prezent România sus
ține activ, cu toată ener
gia. în Organizația Națiunilor 
Unite și în alte organisme in
ternaționale. cauza dreaptă a 
poporului coreean. pronunțin-

Luni la amiază, a părăsit Ca
pitala tovarășul Luis Carlos Pres- 
teș, secretar general al Partidu
lui Comunist Brazilian, care, la 
invitația Comitetului Central al

a 
Re-

Partidului Comunist Român, 
fțbut o vizită de prietenie în 
^jblica ffocialistă România.

Na-
So- 

în

La invitația Consiliului 
tional al Frontului Unității 
cialiste. luni seara a sosit 
Capitală Eduardo Frei Montal- 
va, lider al Partidului Demo- 
crat-Creștin din Chile, fost pre
ședinte al Republicii Chile, 
care. împreună cu soția, va face 
O vizită în țara noastră.

ln Capitală, au început, luni 
dimineață, lucrările unui simpo
zion internațional, organizat de 
Societatea de gerontologie din 
România în colaborare cu Cen
trul Internațional de gerontolo
gie socială și Secția socială din 
Asociația Internațională de ge
rontologie.

BRIGADIERII 
BIHORENI 
ATACĂ
PE FRONTURI LARGI
De citeva zile, în județul Bihor 

vremea înregistrează schimbări 
bruște de temperatură, ploi. Cu 
toate acestea, menținîndu-se in 
atmosfera de puternic entuziasm 
ce o degajă acțiunile de muncă 
patriotică, bihorenii au continuat 
să activeze pe șantierele deschise 
în urmă cu o săptdmînă, două 
sau trei, să lucreze Ia obiectivele 
propuse în angajamentele inițiale. 
Duminică la Oradea, tinerii din 
mai multe organizații au colectat 
fier vechi. La Marghiiă, unde sînt 
mai multe șantiere de muncă pa
triotică, printre care cele pentru 
construirea unui ștrand terman, 
unei săli de sport la liceul de 
cultură generală etc, au participat 
la muncă patriotică peste 200 de 
tineri. La Aleșd, tinerii au colectat 
10 tone de metal, iar elevii din 
Beîuș, de la liceul nr. 1, au muncit 
la drumul forestier din apropierea 
localității Finiș. Mai putem enu
mera desigur și pe tinerii din alte 
localități ale județului, care au în
ceput această duminică conform 
tradiției, in uniforme de brigadieri.

Rezultatele obținute în această 
zi se adaugă Ia cele anunțate pe 
baza cărora tinerii bihoreni și-au 
suplimentat angajamentele privind 
desfășurarea acțiunilor de muncă 
patriotică în cinstea Conferinței 
Naționale a P.CR. și a sărbătoririi 
celei de a XXV-a aniversări a 
proclamării Republicii. Astfel va
loarea lucrărilor nefinanțate s-a 
suplimentat de la 22 milioane lei 
la 26 700 000 lei. Lucrările repre
zintă importante obiective social- 
culturale, 230 de hectare de îndi
guiri și desecări. 7 000 tone de fier 
vechi etc. Tjnerii participă totodată 
și la lucrările finanțate în cadrul 
unor șantiere deschise recent. Tn 
ziua de 19 iunie pe malul drept 
a! Crișului Repede, în apropierea 
satului Săbolciu, s-a deschis „șan- 

o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost întâmpinată de tovară
șii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

du-se cu fermitate pentru retra
gerea trupelor americane din 
Coreea de sud, pentru încetarea 
oricărui amestec în treburile 
interne ale poporului coreean, 
astfel îneît acesta să-și poată 
înfăptui în mod de sine stătător 
aspirațiile sale naționale, de a 
trăi într-o patrie unită, demo
cratică și prosperă. Vizita făcută 
în R.P.D. Coreeană de către 
delegația de partid și guverna
mentală română condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile prietenești purtate cu 
tovarășul Kim Ir Sen și cu alți 
conducători de partid și de stat 
coreeni au constituit un prilej 
de reafirmare a dorinței comu
ne de a amplifica colaborarea 
pe toate planurile dintre țările 
și partidele noastre, spre binele 
ambelor popoare. în folosul 
cauzei socialismului și păcii.

Lui nd cuviosul, ambasadorul 
Kang Iăng Săp. a vorbit despre 
eroismul poporului coreean in 
războiul pentru eliberarea pa
triei.

Subliniind că popoarele și cla
sa muncitoare din România și 
R.P.D. Coreeană sînt legate de 
multă vreme prin sentimentul 
prieteniei, că ele se sprijină și 
colaborează reciproc, ambasado
rul a adresat mulțumiri poporu
lui român pentru ajutorul mate
rial și moral acordat atit in tim
pul războiului pentru eliberarea 
patriei cit și în timpul recons
trucției de după război, expri- 
mînd. in încheiere, convingerea 
că relațiile de prietenie și de 
colaborare statornicite între am
bele noastre partide, guverne și 
popoare, se vor intări și se vor 
dezvolta și mai mult in viitor, 
pe baza principiilor marxist-le
niniste și intemaționalisniului 
proletar, in lupta comună împo
triva imperialismului, oentm 
victoria cauzei socialismului.

CRONICA
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Capitală 
tovarășul Nicolae Besnea, ac
tivist al C.C. al U.T.C., care 
la invitația C.C. al Uniunii 
Socialiste a Tineretului Ceho
slovac (S.S.M.) a participat la 
Seminarul internațional pen
tru pace, securitate și coope
rare în Europa, desfășurat la 
Sumava.

♦
Tot ieri s-a înapoiat în ca

pitală tovarășul Ilie Pîrvu, ac
tivist al C.C. al U.T.C., care 
a participat la Congresul Or
ganizației Tinerii Democrați 
din Republica Federală a Ger
maniei.

tierul tineretului pentru îmbună
tățiri funciare Tileagd-Odorhei". 
Aici, timp de 3 luni, peste 600 de 
tineri vor lucra la regularizarea 
cursului acestei ape. Pînă astăzi ei 
au efectuat lucrări in valoare de 
circa 75 000 lei.

Conform angajamentului, în în
tregul județ sînt antrenați în pa
sionanta și entuziasta activitate de 
muncă patriotică circa 25 000 de 
elevi și studenți constituiți în 650 
dc brigăzi. Lor li se adaugă numă
rul de muncitori și țărani care îsi 
oferă cu dărnicie timpul liber ac
țiunilor de interes obștesc.

VICTOR CONSTANTINESCU

ANCHETATORUL : rulează U 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 20,45).

JOCUL DE-A MORTEA : rulea
ză la Scala (orele 9; 11,15; 13,30: 
16,15: 18,45; 21,15), București (ore
le 8,45; 11; 13,15; 16: 18,30; 20,45). 
Grădina Select (ora 20,15)

MAREA SPERANȚA ALBA ! ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 16. 
18,30; 21,00), Luceafărul (orele S. 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

ȘI TOTUȘI, ELOIS EXISTA • 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18,30 în continuare, Program de 
documentare ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Capitol (orele 9; 11,15; 14; 
16,15; 18,45: 21), Excelsior (orele 
9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
13,30; 20,45), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Capitol (ora 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Feroviar (o-

ÎNTR-O LUME A 
FRUMOSULUI

Aici încetează larma speci
fică școlii și pătrunzi într-o 
lume a frumosului. Mîini ti
nere au adunat pe pînze gin
gășia folclorului nostru, au 
dat glas talentului, vestind 
mulți „meșteri" ai viitorului. 
Elevii Liceului nr. 6 din Ca
pitală au închinat expoziția 
recent inaugurată celor două 
evenimente pe care anul a- 
cesta le sărbătorește poporul, 
Conferința Națională a parti
dului și a 25-a aniversare a 
Republicii. Peste 400 de ex
ponate : cusături, metaloplas- 
tie. pirogravură, ustensile 
pentru autodotae, bluze, 
fuste, reprezintă în mic ceea 
ce execută elevii în mare în 
cadrul atelierelor și al cercu
rilor de specialitate.

— Am executat, spune Eu
genia Cărbunaru. directoarea 
liceului, comenzi pentru be
neficiari. în valoare de peste 
20 000 lei Fiecare produs 
poartă amprenta responsabi
lității. a pasiunii pentru 
muncă, pentru tehnică. Este 
de fapt și motivul pentru 
care am primit scrisori de 
mulțumire din partea Cen
tralei industriale de utilaje 
textile și articole casnice, a 
Uzinei de reparații auto 
București, secția a V-a fabri
cație ..Grivița" etc.

Am vizitat împreună cu 
elevii, parte dintre ei reali
zatorii exponatelor, expoziția. 
Ne-am oprit îndeosebi la lu
crările pentru autodotare : 
mobilier pentru secretariat 
de școală, truse de lăcătușe- 
rie. montaje panouri pentru 
înfrumusețarea școlii. Deci, 
interes pentru frumusețea 
locului de învățătură, pentru 
ambianță.

L.P.
F<Ko : PAVEL TANJALA

CU AJUTORUL 
LICEENILOR SERALISTI

La Liceul de cultură ge
nerală nr. 25 din Capitală 
funcționează de cităva vre
me un modern cabinet de 
geografie. Nu este o iniția
tivă singulară. Dar consem
năm faptul pentru că ideea 
aparține, intr-adevăr, profe
soarei de geografie Jenița 
Scutaru. insă, pentru a rea
liza și a pune la dispoziția 
elevilor din toate clasele un 
asemenea cabinet, aceasta 
a avut sprijinul elevilor se- 
raliști din liceu, la bază 
muncitori. Cu ajutorul în
treprinderii care patronea
ză liceul — Electroaparataj, 
au fost obținute unele ma
teriale, iar seraliștii, dețină
tori ai unor meserii, au mai 
drămuit din timpul dintre 
muncă și învățătură, incit 
să poată lucra la dotarea 
cabinetului. E un mod de a 
se implica în viața liceului 
care le dă învățătură. Lec
ția aceasta, a grijei pentru 
locul în care învață, au în
vățat-o fără doar și poate 
la școala muncii. Dar, e șt 
meritul profesoarei care a 
știut să-i cîștige pentru o 
idee generoasă ne elevii săi 
de seara.

L. L.• •••••
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Grivița (orele S; 
12,15; 16; 19,30), Volga (orele 9,30; 
12,45; 16; 19,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Gloria (orele 8,30; 11; 

16; 18,30; 21), Aurora (orele 
12; 15,30; 18), Modern (orele 
11; 13,30; 16; 18 30; 21), Grădi

na Modern (ora 20,30), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,30), Popular (orele 
15,30; 18; 20,15), Munca (orele 15,30; 
18; 20,15).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,45; 17; 
18,15: 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL t 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,15; — la orele 10 pro
gram de desene animate pentru 
copii), Buzești (orele 15,30; 18).
Grădina Buzești (ora 20,30).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Lira (orele 15.30; 18).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Bucegi (orele 15,45; 18), Tomls (o-

TRADIȚIE Șl 
ATMOSFERĂ 
MUZICALĂ
— însemnări de la Liceul pe
dagogic „C. Negri“ — Galați

La Galați, centru cultural- 
artistic cu o frumoasă carte 
de vizită, ființează de 
trei sferturi de veac, 
șurîndu-și activitatea ca 
stituție de învățămînt, Liceul 
pedagogic „C. Negri" unde, 
chiar de la începutul existen
ței sale, studiul muzicii ocu
pă pînă în zilele noastre un 
loc de primă importanță.

Cei care, urmînd cursuri
le acestui liceu, devin după 
absolvire învățători și educa
tori, au în același timp obli
gația profesională, ca pe lin
gă predarea disciplinelor do 
bază (pentru care sînt pre 
gătiți), să predea elevilor și 
muzica.

La Liceul pedagogic „C. 
Negri" din Galați, cate
dra de muzică și-a impus 
demult o frumoasă tradiție 
inregistrînd rezultate și ecour» 
dintre cele mai plăcute si fru
moase. Condusă mulți ani în 
șir de către profesorul emerit 
loan Voicu, această catedră 
a reușit să fie astăzi un fel 
de „mini-Conservator".

De reținut activitatea An
samblului coral mixt care fi
ințează în cadrul liceubLi, și 
la care iau parte 160 de elevi. 
Elevilor le sînt predate și 
lecții practice de dirijat co
ral, completîndu-se și în a- 
cest fel bogatul program de 
educație muzicala.

DUMITRU SANDU

| EDITORIALE |

ESENȚA VIEȚII
Sub acest titlu, Ion Drâșhid 

publică în Editura științifică o 
excelentă analiză a celor mai im
portante și mai actuale descope
riri din domeniul biologiei în lu- 

a d- mina teoriei sistemelor și 
bemeticii.

Utilizînd ca concepție 
dologică generală filozofia 
rialist-dialectică, „Esența

meto- 
mate- 
vieții' 

se înscrie ca un eveniment edi
torial așteptat nu numai de elevi 
și studenți dar și de toți cei dor
nici să cunoască 
marile întrebări 
astăzi cercetarea 
specialitate.

răspunsurile la 
cate Irămînta 
științifică de

I. VOICU

„PREOCUPĂRI 
ACTUALE PRIVIND 
PERFECTIONAREA 
FORMELOR Șl 
METODELOR 
MUNCII 
DE EDUCAȚIE"

I
eri, în sala de festivități 
a Școlii de ofițeri a 
Ministerului de Inter

ne, au început lucrările se
siunii de comunicări cu tema

ru-
15,30;

rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Tomis (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL : 
lează la Eerentari (orele 
17,45; 20).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Giulești lo
vele 15,30; 18; 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Arta (ora 20,15).

SILVIA : rulează la Vitan (orele 
13,30; 18,15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 16;
19.30) .

PRERIA : rulează la Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Cringași (orele 15,30; 17,45; 20),

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

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20.15), Rahova (orele 
15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRADI- 

„Preocupări actuale privind 
perfecționarea formelor și 
metodelor muncii de educa
ție" organizată în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de în
tâmpinarea Conferinței Na
ționale a Partidului Comu
nist Român. La dezbateri 
participă cadre didactice u- 
niversitare, profesori, lectori 
și elevi ai școlilor de ofițeri 
ale Ministerului de Interne, 
ofițeri din aparatul central. 
Dintre referatele și comuni
cările ce vor fi prezentate, 
menționăm : „Rolul formativ 
al culturii in dezvoltarea 
multilaterală a personalită
ții umane in societatea socia
listă" ; „Modelul omului co
munist" ; „Contribuții la de
finirea personalității ofițeru
lui de securitate" ; „Forma
rea la elevi a calităților mo- 
ral-politice și de luptă, ne
cesare în munca de securita
te" ; „Rolul adunărilor gene
rale ale organizațiilor de 
partid în educarea comunis
tă a elevilor" ș.a. Sesiunea se 
încheie astăzi,

VAL. IVAN

EvXAn

AU ÎNCEPUT 
FILMĂRILE LA 
„MlINI CURATE"

O circiumă ca o hrubă,w circiuma ca o hruba, cu 
pereții cojiți și oameni ciudați, 
in haine murdare, bind în pi
cioare sau la mesele înnegrite 
de vinul vărsat și de fum. Totul 
luminat de reflectoare puterni
ce și într-o atmosferă de lu
cru rapid. A început de curînd 
sub „bagheta41 regizorului Ser
giu Nicolaescu, filmările la 
„Mîini curate**, un film după 
scenariul lui Titus Popovici. cu 
acțiunea !n anii ’45—’46 cînd in 
vechea poliție intră elemente 
noi. comun iste—

Rugindu-1 pe regizor sâ ne 
spună citeva cuvinte despre 
noul său film, ne-a declarat:

— Mi s-a pus de citeva ori în 
ultimele zile această întrebare 
Și ar însemna să mă repet. De 
altfel, ce poți spune despre un 
lueru pe care nu l-ai făcut nici 
pe jumătate? Firește, că orice 
om cînd se apucă de o treabă, 
speră și se străduiește ca aceas
tă treabă să-i iasă foarte bine, 
dar aproape întotdeauna iți este 
greu să vorbești Înainte de a 
putea să arăți lucru] finit. Cred 
că ar fi mai bine să-și spună 
părerea operatorul David Ale
xandru sau actorul Ilarion Cio- 
banu care are rolul principal 
ori scenograful Radu Boruzeseu. 
El l-a făcut pe Felix în „Felix 
Și Otilia**. Cred că ar fi intere
sant să se gindească dacă se 
simte mai biae ; in 
actor, sau făcîndu-și 
scenograf.-

Mi-a plăcut ideea 

postura de 
meseria de

și 
conformat întocmai dar 
Boruzescu n-a trebuit „să 
gîndească-. A dat imediat 
mină, ca pentru a alunga
gînd neplăcut, și a încercat un 
început de zîmbet :

m-am 
Radu 

se 
din 
un

NARI : rulează la Festival (orele 
9; 12,15; 15,45; 19), Grădina Festi
val (ora 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 18: 20,15).

19 FETE Șl UN MARINAR : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 17,45; 
20).

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

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15)

TRAFIC : rulează la Grădina U- 
nirea (ora 20.15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,30).

OSCEOLA : rulează la Grădina 
Vitan (ora 20,30).
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Opera Română : AIDA — ora
19;; Teatrul Național „I. L. Ca

— Nici nu poate fi vorba 
despre cum mă simt mai bine. 
A fost o întâmplare să fac acel 
roL De fapt nici n-am jucat 
propriu-zis. M-am străduit să 
am bun simț și să am reacții 
normale. Mă satisface mai mult 
scenografia. In „Mîini curate" 
mă străduiesc ca prin structura 
zidurilor, afișajul și prin cele
lalte mijloace vizuale să creez 
ambianța necesară acțiunii."

Era pauză și operatorul David 
Alexandru se odihnea lingă o 
masă. A intrat foarte repede în 
temă.

— Filmăm cu teleobiective. 
Asta dă o mare naturalețe plas
tică filmului. Cadrele pot fi ne
limitate și se creează un fel de 
fericită improvizație din partea 
actorului. El nu știe niciodată 
cînd e în cadru și cînd nu, așa 
că trebuie să joace încontinuu. 
E o experiență începută la 
„Moartea lui Ipu". Acolo era 
totuși puțin altfel. Poate nu-i 
tocmai corect, dar aș spune că 
,,Moartea lui Ipu" era poezie, 
iar „Mîini curate" o proză 
dură.

AUREL GRUȘEVSCIII

— La Vaslui, a luat sfîrșit

FESTIVALUL 
UMORULUI 
„C. TĂNASE"

Vasluiul a găzduit în aceste 
zile (23, 24 și 25 iunie) cea de a 
Il-a ediție a Festivalului umo
rului „C. Tănase", organizată de 
către Comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă, 
Comitetul județean U.T.C., Con
siliul județean al sindicatelor și 
revista „îndrumătorul cultural", 
înțelegîndu-și mai profund decit 
în cazul primei ediții, funcțiile 
social-educative ale umorului, 
vechiului dicton „ridendo casigat 
mores !“ adresat ca invitație de 
organizatori, i-au răspuns anul 
acesta județele : Argeș, Brăila, 
Ilfov, Bacău, Bistrița Nâsăud, 
Bihor, Botoșani, Buzău, Con
stanța, Cluj, Caraș-Severin, 
Dîmbovița, Dolj, Galați, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Iași, Ialo
mița, Mehedinți, Mureș, Olt, 
Prahova, Suceava, Tulcea, VU- 
cea și Vrancea dînd manifestării 
un caracter național. Invitației 
i-au răspuns, de asemenea, per
sonalități ale vieții culturale din 
țară, slujitori ai comediei prin 
modalitățile literare, artei dra
matice, și artei plastice între 
care foști colaboratori ai lui 
Constantin Tănase.

O contribuție însemnată în ca
drul Festivalului a revenit for
mațiilor artistice de amatori din 
județul gazdă, din județele invi
tate în special* vecine cu Vaslu
iul

Cunoștințele despre comic ale 
publicului larg, vor fi sondate 
prin concursul gen „Cine știe 
cîștigă" „Tănase — Cărăbușul și 
critica cetățenească" și comple
tat prin expuneri și conferințe

I. CHIRIAC

TEATRUL DIN TURDA 
LA BUCUREȘTI

Teatrele din provincie au pre
zentat în turneele întreprinse 
la București spectacole revela
torii în ce privește avan
tajul colaborării cu tinerii re
gizori. E acum rîndul Teatrului 
din Turda să confirme valoarea 
acestei inițiative prin repre
zentațiile realizate pe scena a- 
cestui oraș de Aureliu Manea. 
Venind în București. Teatrul 
din Turda a ales din spectacolele 
actualei stagiuni pe cele sem
nate de Manea, oferind astfel 
dovada unei fructuoase colabo
rări și totodată bilanțul edifi
cator al muncii depuse în ulti
mul an de către unul dintre 
cei mai interesanți regizori. 
Spectatorii Capitalei vor lua a- 
cum direct cunoștință cu acti
vitatea de dată recentă a lui 
Aureliu Manea, exprimată în 
trei spectacole bazate pe texte

ragiale" (Sala Comedia) : DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Sch. Măgureanu): 
RECITALUL ORCHESTREI SFINX 
— ora 20; Teatrul Giulești : O- 
MUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 20; Ansamblul Rapso
dia Română : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 18,30; Circul 
„București" : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30.

MARȚI, fi IUNIE 1972
PROGRAMUL I

9.059,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. în ajutorul candidați - 
lor la examenul de admitere. 10,00 
Curs de limba rusă Lecția a 21-a 
10,30 Muzică populară cu : Polina 
Manoilă, Ana Toma, Iacob Lăcea- 
nu, Gheorghe Udilă, Ion Miu și 
formația instrumentală condusă de 
naistul Radu Simion. 10,50 Prim

C"        xSPORT • SPORT )
■.... —.......... ............... .....«X

DUPĂ SUCCESUL
ATLETELOR NOASTRE
majoritatea clasamentelor 

feminină 
mai

re
in 

prin 
de

în __  ___
neoficiale, echipa feminină a 
Cehoslovaciei și mai ales a 
Olandei figurează înaintea 
prezentativei noastre, care 
general este cunoscută 
existența a cîtorva atlete 
primă mină, dar nu și ea o echi
pă omogenă. De asemenea, și 
„oalculuil hîrtiei", exactitatea 
performanțelor din atletism per
mite aceste calcule, indicau fa
vorite echipele oaspete. Si to
tuși, după cum este cunoscut, 
duminică seara atletele românce’ 
au reușit o dublă victorie, obți- 
nînd și citeva performanțe re
marcabile, dacă ținem seama de 
timpul rece și mai ales de vin- 
tul puternic, potrivnic mai ales 
la alergări.

Dintre atletele care au răstur
nat aceste calcule în favoarea 
noastră, menționăm pe Liliana 
Leau și Eleonora Monoranu, 
Răriră Fița și Natalia Andrei 
care au reușit să întreacă adver
sare creditate cu performante 
mai bune decît ale lor. La suc
cesul lor s-a adăugat victoriile 
așteptate ale Ilenei Silai, Vale- 
riei Bufanu, Corneliei Popescu, 
Vioricăi Visoopoleanu. Argenti
nei Menis și Elenei Neacșu, ul
tima obținînd și un bun record 
personal la aruncarea suliței 
(64,10 m). Excelent s-au com
portat aruncătoarele noastre de 
greutate (Valentina Cioltan cu 
17,84 m. nou record și Ana Sălă- 
jan, 17,47 m).

Păcat însă că nu ne putem 
bucura din plin de aceste victo
rii. Valoarea sprinterelor noas
tre, sosite pe ultimele locuri ca

MERIDIAN
• CONCURSUL internațional de 

pescuit staționar „Cupa Priete
niei", desfășurat în apropiere de 
orașul Dej, pe rîul Someș, a fost 
cîștlgat de prima reprezentativă a 
României, urmată de echipele R.D. 
Germane, România B, Ungaria, 
Polonia etc.

La individual pe primul loc s-a 
clasat Wolfgang Naumann (R. D. 
Germană) secundat de Ovidiu Tu- 
doran (România).

• PROBA de dresaj, din cadrul 
concursului internațional de călă
rie de la Leipzig, a fost cîștigată 
de Horst Koehler pe „Alfermat" 
(R. D. Germană) cu 1 039 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Brodski (U.R.S.S.) pe ,,Ingas“ — 
1 020 puncte și Aeschbacher (Elve
ția) pe ,,Charlamp“ — 975 puncte.

Pe echipe, victoria a revenit for
mației R.D. Germane cu 1932 pune-

cu totul diferite : „Gaițele" de 
Al. Kirițescu. „Roata în trei 
colțuri" de V. Kataev și „Ma
șina de scris" de J. Cocteau. 
Publicul are acum posibilitatea 
de a urmări viziunea regizorală 
a acestui artist care și-a păs
trat marca personalității — 
aptitudinea de a descoperi în 
text cele mai neașteptate sen
suri, exprimate în forme artis
tice inedite. Colectivul din Tur
da l-a urmat pe Manea cu de
votament, iar rezultatul au fost 
actualele spectacole, considerate 
cele mai deplin izbutite ale 
acestui teatru. Așadar, Teatrul 
din Turda se prezintă în Capi
tală dovedind cîștigul artistic al 
unei echipe care a primit cu în
credere un tînăr artist, care, la 
rîndul lui, a răsplătit această 
încredere prin talent și muncă 
asiduă.

V. T.

Astăzi, pe scena Teatrului Mic 
se va juca la ora 16,00 „Roata 
în patru colturi", iar Ia ora 
20,00 „Gaițele" ; mîine seară se 
va prezenta „Mașina de scris", 
cu care se încheie turneul Tea
trului din Turda, la București.

• CONCURSUL international de 
canotaj academic, desfășurat la 
Vilnius, a prilejuit o frumoasă per- 

• A A A A I formanță echipajului feminin de” ” ” ™ I opt plus unu al României, învin-
timpul de 3’ 07” 8/10. Pe 
următoare s-au clasat

plan : George Macovescu. 11,20 Ve
dete ale muzicii ușoare : Connie 
Francis, Amalia, Rodriguez, Anca 
Agemolu, Salomee, Ursula Szi- 
pinska, Adamo și Frankie Ava- 
lone. 11,40 Film serial : „Patru tan- 
chiști și un cîine" — XIX. 12,35 
Telejurnal. 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Curs de 
limba franceză — Lecția a 21-a. 
18,00 Slavă patriei și partidului. 
Cîntece patriotice. 18,10 Cum vor
bim. 18,30 Intermezzo muzical cu 
formația „Stereo". 18,45 Publicitate. 
18.50 întrebări și răspunsuri. 18,30 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
în întîmpinarea Conferinței Națio
nale a P.C.R. și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii. Tara în
treagă în întrecere. 20.20 Teatru 
liric TV. Premiera — „Pană Les- 
nea Rusalim", operă de Paul Con- 
stantinescu. Libret de Victor Ef- 
timiu. 21,55 Documentar : Patriot!! 
din Guineea — Bissau în luptă. 
22,15 Vedete ale muzicii ușoare : 
Marie Laforet. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II 

20,00 Telecinemateca pentru co
pii și tineret : Filmul „Jack si 
fasolea fermecată" — o producție 
a studiourilor din S.U.A. Medalion 
— Gene Kelly. 21,30 Agenda. 21,40 
Luminile rampei : ..Tineri inter
pret : Violoncelista Gabriela Con
stantin. 22,15 Telex tehnico-știin- 
țific. 22,25 Dicționar muzical dis
tractiv. 

și a ștafetei de 4X100 m ne-a 
făcut să plecăm de pe stadion 
cu un regret. Departe de valori
le internaționale, proba de viteză 
slăbește mult puterea reprezen
tativei noastre în întîlnirile pe 
echipe. Dacă în ultimele întâl
niri internaționale ale fetelor și 
chiar ale băieților, alergătorii 
din probele de demifond au ob
ținut rezultate mulțumitoare, 
mai ales față de anii precedenți, 
„sprintul" nostru bate pasul 
pe loc.

Viteza stă la baza majorității 
probelor atletice și „criza" de la 
această probă po-ate influența 
negativ și pe celelalte. Poate că 
trebuie ascultate păreri mai 
multe și să se pornească la re
medierea grabnică a acestei si
tuații.

Cit despre acest concurs văzut 
prin prisma Jocurilor Olimpice, 
remarcăm revenirea treptată dar 
sigură a lui Viorica Viscopo- 
leanu, constanța aruncătoarelor 
de disc Menis și Manoliu, con
tinuarea drumului ascendent al 
lui Natalia Andrei la 1 500 m 
precum și absența din concurs 
a celor două aruncătoare de 
suliță, componente ale lotului 
nostru olimpic, Mihaela Peneș și 
Maria Beker încă indisponibile.

Dar apropiatele Campionate 
republicane de la 8—9 iulie, 
care se vor desfășura concomi
tent cu Campionatele Interna
ționale ale R. S. România, ne 
vor aduce noi clarificări cu pri
vire la stadiul de pregătire al 
„olimpicilor" noștri. Pînă atunci 
pregătirea asiduă rămîne preo
cuparea principală.

SILVIU DUMITRESCU

te, urmată de Elveția — 1 910 punc
te, u;r.s.s. — 1 884 puncte, Austria 
— 1 745 puncte, România — 1861 
puncte, Bulgaria — 1 532 puncte și 
Cehoslovacia — 1 458 puncte.

români 
locuri : 
puncte, 
puncte 

— 6 350

• IN LOCALITATEA finlandeză 
Heinola s-au desfășurat întrecerile 
intilnirilor de decatlon și pentatlon 
dintre echipele Franței, Italiei, Ro
mâniei și Finlandei.

Un frumos succes a obținut atle
tul român Vasile Bogdan învin
gător în concursul individual de 
decatlon cu un total de 7 674 punc
te. Pe locurile următoare s-au cla
sat francezii Yves Leroy — 7 600 
puncte și Frederic Roche — 7 504 
puncte. Ceilalți concurenți 
au ocupat următoarele 
Mihai Nicolau (5) — 7 224 
Radu Gavrilaș (6) — 7138 
și Gheorghe Lixandru (13) 
puncte.

La pentatlon, victoria a__ _
sportivei franceze Marie Christine 
Deprouse cu 4 359 puncte, urmată 
de compatrioata sa Odette Ducas
— 4 255 puncte și Elena Vintilă 
(România) — 4 184 puncte. Elena 
Mîrza și Florica Boca s-au situat 
pe locurile 6 (cu 3 901 puncte) și 
respectiv 7 (cu 3 743 puncte)

iată și clasamentele pe echipe . 
decatlon : 1. Franța — 51 puncte ;
2. România — 49 puncte ; 3. Finla- 
da — 38 puncte ; 4. Italia — 25 
puncte ; pentatlon ; 1. Franța — 33 
puncte ; 2. România — 25 puncte ;
3. Italia — 14 puncte ; 4. Finlanda
— 7 puncte.

revenit

20-A ediție a „Regatei 
Bled- la canotaj academic a reunit 
circa 400 de sportivi din Austria, 
Cuba, R. F. a Germaniei, Italia, 
România, Ungaria, Iugoslavia și 
alte țări.

După cum subliniază comentato
rii agențiilor de presă, vislașii ro
mâni s-au impus la acest concurs 
printr-o bună pregătire, reușind să 
cucerească victoria in trei probe : 
schit simplu prin Alexandru Apos- 
teanu, patru plus unu și dubiu 
cu vîsle.

In proba de schif simplu. Apos- 
teanu a realizat timpul de 
7’ 31” 8/10, fiind urmat de cuba
nezul Luberon — 7’ 32” 9/10.

în proba de dublu cu vîsle, e- 
chipajul României, cronometrat 
în 6’ 42” 7/10, a întrecut două e- 
chipaje austriece, iar în cea de 
patru plus unu, România a ocupat 
primul loc cu 6’ 30” 910, secun
dată de Iugoslavia — 6’ 33” 8 10.

• COMITETUL Executiv al 
Federației internaționale a sportu
lui universitar, întrunit la Mosco
va. a confirmat calendarul com
petițiilor internaționale. Astfel, al 
treilea campionat european univer
sitar de fotbal se va desfășura, 
după cum s-a mai anunțat, între 
19 și 30 iulie în România. Campio
natul mondial studențesc de judo 
va avea loc la Londra în a doua 
jumătate a lunii iulie, iar campio
natul mondial universitar de 
handbal la Lund (Suedia), între 27 
decembrie 1972 și 6 ianuarie 1973. 
Primul campionat mondial de te
nis de masă al studenților este 
programat, între 20—22 februarie 
1973, la Hanovra.

gător cu 
locurile
Trud Leningrad — 3’ 08” 8/10, Dy
namo Berlin — 3’ 13” 5/10. Proba 
feminină de schif simplu a revenit 
vîslașei sovietice Șidaghite în 3’ 
55” 4/10. Cursa echipajelor de doi 
fără cîrmaci (feminin) a fost cîști
gată de echipajul Trud Leningrad 
— 3’ 50” 7/10.

• CEA de-a 86-a ediție a turneu
lui internațional de tenis de la 
Wimbledon a început ieri, în pre
zența a peste 20 000 de spectatori 
care au urmărit primele partide ale 
probei de simplu bărbați. Iată re
zultatele : Ion Tiriac (România) — 
Antonio Zugarelli (Italia) 6—4, 6-2,
5— 7, 9—7 ; Stan Smith (S.U.A.)— 
Joachim Plotz (R.F.G.) 6—1, 6—1,
6— 3 ; Jim Connors (S.U.A.)—Bob
Hewith (R.S.A.) 6—3, 9—7, 7—5 ;
Sandor Barany (Ungaria)—Petre 
Mărmureanu (România) 6—3, 6—4: 
6—0 ; Jan Rodes (Cehoslovacia)— 
Patricio Rodriguez (Chile) 6—1 4—6, 
6—1: 6—1 ; Pancho Gonzales
(S.U.A.)—Antonio Munoz (Spania) 
6—2, 7—5, 6—1.



Saigonului • Lupte violente in zona Hue
• Bombardamente asupra periferiilor

persoane — informează agenția

sud-vietnamezipatrioților

Forțele patriotice din Vietnamul de sud au atacat cu ra
chete, duminică, periferiile orașului Saigon. Șase rachete au 
căzut asupra centrului de instrucție militară Quang 
Trung, aflat Ia ieșirea din capitala sud-vietnameză spre șo
seaua nr. 1, rănind două 
France Presse.

Pe aceeași șosea, Ia 35 kilo
metri nord-vest de Saigon, deta
șamente ale Frontului Național 
de Eliberare au lansat obuze de 
mortiere asupra orașului Cu Chi. 
De asemenea, patrioții au bom
bardat mai multe poziții întă
rite ale inamicului amplasate la 
80 kilometri vest de Saigon. 
Ofensiva forțelor de eliberare a 
continuat, în cursul zilei de du
minică, și în 
înalte, unde a

zona Platourilor 
fost supusă ti-

M.A.E.
al R.D

ke

HANOI 26 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 26 iunie avia
ția Statelor Unite a lansat bombe 
și rachete asupra unor cartiere 
populate, precum și asupra unor 
clădiri cu caracter public din 
Hanoi, printre care spitalul anti- 
tuberculos din cartierul Cong 
Da, o policlinică și o fermă ex
perimentală din districtul subur
ban Gia Lam — informează a- 
fenția V.N.A. în aceeași zi a fost 

ombardat și orașul Haifong, 
fiind distrus, printre altele, și un 
dispensar de boli cardiace. Mul
te persoane și-au pierdut viața 
ca urmare a acestor bombarda
mente.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care protes
tează cu vehemență împotriva an
cestor raiduri de exterminare, a 
căror victimă este, în primul 
rînd, populația civilă. Guvernul 
R. D. Vietnam, se spune în de
clarație, condamnă cu severitate 
aceste noi violente acte de răz
boi, și cere cu hotărire ca Sta
tele Unite să înceteze imediat 
bombardamentele și toate cele
lalte acte de violare a suverani
tății și securității R. D. Vietnam.

nilui o poziție inamică din apro
pierea orașului Phu My.

Lupte violente s-au desfășu
rat în tot cursul zilei de 25 iu
nie în jurul orașului Hue, sol- 
dîndu-se cu pierderi în rîndul 
armatei saigoneze. Militarii sai- 
gonezi au încercat, de mai multe 
ori, să lanseze atacuri asupra 
pozițiilor deținute de forțele pa
triotice, dar au primit riposta 
fermă a acestora.

La aproximativ 100 kilometri 
nord de Saigon, șoseaua nr. 13
— care leagă capitala sud-viet
nameză de orașul An Loc, ase
diat de peste 2 luni de patrioți
— a fost, duminică, teatrul unor 
violente lupte. Patrioții au conti
nuat să bombardeze orașul, pro- 
vocînd pierderi unităților saigo
neze care încercau să preia con
trolul asupra unor poziții din lo
calitate.

L. STROUGAL LA 
STANDUL ROMANESC 

DE LA 
„INCHEBA — 1972"
• LUBOMIR STROUGAL, 

președintele guvernului federal 
al R. ,S. Cehoslovace, Jozef Le- 
nart, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia, Peter Colot- 
ka, președintele guvernului R.S. 
Slovace, și alte persoane oficia
le a vizitat. în cursul zilei de

• luni, Tirgul internațional de 
produse chimice — „Incheba- 
1972“, deschis Ia Bratislava.

Lubomir Strougal a apreciat 
standul României și modul 
prezentare a produselor.

E. BODNARAȘ 
PRIMIT DE E. HEĂTH

• LUNI DIMINEAȚA, vi
cepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, 
care se afiă într-o vizită 
neoficială în Marea Britanie, 
s-a întîlnit cu primul minis
tru Edward Heath, cu care a 
avut o convorbire. Cu acest 
prilej, au fost discutate o se
rie de probleme privind dez
voltarea relațiilor bilaterale 
între România și Marea Bri- 
tanie, precum și probleme 
internaționale de interes co
mun.Apoi, primul ministru bri
tanic a oferit un prînz in 
onoarea oaspetelui român, la 
care au participat academi
cianul Henri Coandă. minis
tru consilier la Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, lordul Carrington, 
ministrul apărării șj preșe
dinte al Partidului Conser
vator, James Prior, ministrul 
agriculturii, pescuitului și 
alimentației, lordul Bridges, 
consilier al șefului guvernu
lui britanic și JuIIien Bul
lard, director la Foreign Of
fice. Au fost, de asemenea, 
prezenți ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Londra, Vasile Pungan, și 
ambasadorul Marii Britanii 
la București, Derick Ross- 
lyn Ashe.

Evoluția crizei monetare
occidentale

La șase luni după încheierea sa, în decembrie anul trecut, 
„cel mai important acord monetar din istoria umanității" — 
cum a fost el denumit — n-a rezistat primei tulburări serioase 
a speculațiilor bancare. Acesta este aspectul cel inai clar, pen
tru observatorii vest-europeni, al noii faze a crizei monetare 
în care a intrat lumea occidentală.

Recidiva, care riscă să fie 
mai gravă decît precedentele, 
a fost declanșată de specula
țiile asupra devalorizării lirei 
sterline, fenomen considerat, în 
general, ca inevitabil pînă la 
sfîrșitul anului. Ea a luat am
ploare și a determinat închi
derea piețelor monetare de 
schimb, sub efectul puternicei 
presiuni care s-a raportat ime
diat asupra dolarului, după 
anunțarea instituirii, pentru mo
neda britanică, amnui curs fluc
tuant. într-un timp extrem de 
seurt, Banca Centrală vest-ger- 
mană a cumpărat aproape un 
miliard de dolari pentru a îm
piedica o ..cufundare*4 a cursu
lui monedei americane.

. Acum, scrie agenția France 
Presse, problema fundamentală 
chre se pune este nu numai dc a 
ști cît timp va „flota" lira ster
lină, la ce nivel va fi stabilit 
cursul ei și care alte monede 
i se vor alinia, ci mai ales po
litica ce o vor adopta /est- 
europenii, față de S.U.A., în 
materie monetară.

Declarațiile făcute, de vineri, 
în diverse capitale vest-europe-

ne, asupra alegerii măsurilor ce 
trebuie luate în vederea redes
chiderii piețelor monetare, se
sizează confruntarea a două 
concepții : cea vest-germană, 
favorabilă flotării monedelor 
occidentale în raport cu dola
rul, așa cum au decis-o auto
ritățile britanice și cum par s-o 
facă cele japoneze; cea fran
ceză, sprijinită de Comisia Pie
ței comune, favorabilă unui 
control întărit asupra schimbu
rilor și mișcărilor de capitaluri, 
cu stabilirea unei duble piețe, 
așa cum este în. Franța.

Ambele soluții, între care un 
compromis pare dificil, consi
deră agenția France Presse, pre
zintă grave inconveniente. Pri
ma pune în situație delicată 
lira italiană, în prezent mai 
slabă decît celelalte monede 
vest-europene, și ar da un mare 
avantaj comercial Statelor Uni
te, pentru că dolarul ar putea 
fi încă devalorizat în fapt. Cea 
de-a doua, care ar constitui o 
punere -„în carantină44 a dola
rului, cu menținerea parităților 
fixe pentru operațiunile comer
ciale. pare greu de generalizat 
din rațiuni tehnice și politice.

Noul guvern italian

• GEL DE-AL IX-LEA 
CONGRES al Uniunii Sindi
catelor din R.F. a Germaniei 
(D.G.B.) s-a deschis dumini
că în Berlinul occidental. La 
lucrări participă 453 de re
prezentanți ai celor peste 7 
milioane de membri înscriși, 
precum și numeroase dele
gații de peste hotare. Delega
ția Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România este 
condusă de Ștefan Pavel, se
cretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Președintele Uniunii Sin
dicatelor din R.F. a Germa
niei, Oskar Vetter, care a 
prezentat raportul de acti
vitate al D.G.B., a apreciat: 
participarea, pentru prima 
oară la Congresul sindicate
lor vest-germane, a repre
zentanților sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Polonia, România și Ungaria 
ca o expresie a destinderii 
care-și croiește drum în 
prezent în Europa.

La deschiderea lucrărilor 
a fost prezent și cancelarul 
Willy Brandt, care, într-o 
alocuțiune, a apreciat că si
tuația economică actuală a 
R.F. a Germaniei nu este a- 
tît de proastă pe cit vrea ,o- 
poziția să lase să se creadă.

S.U.A. — Daunele provocate de uraganul „Agnes" în re
giunea de nord-est a Statelor Unite se cifrează la suma de 
peste 1,25 miliarde dolari — informează agenția Associated 
Press. Apreciată ca cea mai mare catastrofă de acest gen din 
întreaga istorie a Statelor Unite, trecerea uraganului peste 
teritoriul a zece state din S.U.A., din Pennsylvania pînă în 
New Jersey, a cauzat moartea a peste 100 de persoane, lăsînd 
fără locuințe circa 350 000 de locuitori.

Președintele Republicii 
Italiene, Giovanni Leone, 
l-a primit, luni la prînz, 
la Palatul Quirinale, sediul 
președinției Republicii, pe 
premierul desemnat, Giu
lio Andreotti, care l-a a- 
nunțat că acceptă să for
meze noul guvern.

Andreotti a prezentat, totoda
tă, lista cabinetului său — o coa
liție tripartită, formată din de- 
mocrat-creștini, socialist-demo- 
crați și liberali, sprijinită în Par
lament de republicani — din care 
fac parte 19 miniștri și 6 miniș
tri fără portofoliu. Vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și 
ministru al apărării a fost numit 
Mario Tanassi (P.S.D.I.), minis
tru de externe — Giuseppe Me
dici (P.D.C.), ministru de interne 
— Mariano Rumor (P.D.C.), mi
nistrul trezoreriei — Giovanni 
Malagodi (P.L.I.), ministrul in
dustriei și comerțului — Mauro 
Ferri (P.S.D.I.), ministrul comer
țului exterior — Matteo Matteo- 
tti (P.S.D.I.), ministrul participa- 
țiilor statale — Mario Ferrari- 
Aggradi (P.D.C.), ministrul buge
tului' și programării economice — 
Paolo Emilio Taviani (P.D.C.).

Dintre cei șase miniștri fără 
portofoliu, lui Emilio Colomba 
i s-a repartizat departamentul 
privind relațiile cu O.N.U., iar 
lui Giulio Caiati (P.D.C.) — de
partamentul pentru problemele

tineretului, minister nou creat, 
în total, pe lîngă funcția de 
prim-ministru, democrat-creștinii 
dețin 11 ministere și patru func
ții de ministru fără portofoliu, 
socialist-democrații sînt repre- 
zentați prin 5 miniștri și un mi
nistru fără portofoliu, iar libe
ralii prin 3 miniștri și unul fără 
portofoliu.

întrucât secretarul național al 
Partidului socialist-democratic, 
Mario Tanassi, deține portofolii 
guvernamentale, în locul său Di
recțiunea P.S.D.I. a desemnat pe 
Flavio Orlartdi.

Luni seara, membrii noului 
guvern alcătuit de premierul 
Giulio Andreotti au fost primiți 
la Palatul Quirinale, unde au de
pus jurămîntul în fața președin
telui Giovanni Leone.

IHLMIM

C. A. E. R

• EXPOZIȚIA NAȚIONALA 
„ROMANIA-1972", organizată la 
Miinchen, a fost vizitată dumi
nică de dr. Alfons Goppel, pre
ședintele guvernului landului 
Bavaria. Oaspetele a fost infîm- 
pinat de ambasadorul României, 
Constantin Oancea. de membri 
ai delegației române, participan
te Ia manifestările de la Mun- 
chen, de conducerea expoziției 
și a 
cale

societății vest-germane 
de tîrguri și expoziții.

lo-

Bush, a anunțat, de asemenea, 
că are intenția să prezinte un 
proiect.

GUATEMALA ' UN 
NOU ASASINAT

U.P.T. 
relatează 
Paez, prim- 
Congresului

• AGENȚIILE 
FRANCE PRESSE 
Oliveiro Castaneda 
vicepreședinte al

ȘI 
că

• LUNI S-AU DESCHIS LA 
BERLIN lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al Federației 
Sindicatelor Libere Germane.

La congres participă 2 200 de
legați reprezentând pe cei 7,3 
milioane membri ai celei 
mari organizații de masă 
R.D. Germană, precum și 
oaspeți, printre care și 70 
delegații din 65 de țări.

mai 
din 
800

rele alegeri prezidențiale di» 
martie 1973.

Juan Peron trăiește de mai 
mulți ani în exil, la Madrid, de 
unde continuă să-și exercite in
fluența asupra Mișcării justiția- 
liste și a puternicei mișcări sin
dicale peroniste din Argentina.

REUNIUNEA 
CONSILIULUI 

DE SECURITATE

de

ucis, du-

REUNIUNEA CONSILIU- 
DE SECURITATE, prevă- 
pentru luni și consacrată

LUI 
zuiă ------ ——
dezbaterilor pe marginea inci
dentelor petrecute Ia granița 
israelo-libaneză, a fost aminatâ 
pentru a permite președintelui 
consiliului, Lazar Moisov, (Iugo
slavia) să-și continue consultă
rile în vederea realizării unui 
acord asupra textului rezoluției. 
Reprezentanții țărilor vest-euro
pene în Consiliul de Securitate 
au pregătit un proiect de rezo
luție care nu întrunește, însă, 
avizul tuturor membrilor. Re
prezentantul S.U.A., George

din Guatemala, a fost 
minică șeara, în timp ce se afla 
într-un restaurant din Ciudad 
de Guatemala. Autorii au reușit 
să dispară.

• IN CAPITALA FRANȚEI 
au început, luni, lucrările reu
niunii de experți convocată de 
UNESCO pentru pregătirea 
conferinței miniștrilor educa
ției din țările europene, care 
urmează să aibă loc în anul 
1973. Ca președinte .a] reuniunii 
a fost ales. în unanimitate, re
prezentantul țării noastre, prof. 
Jean Livescu, președintele Co
misiei naționale a României 
pentru UNESCO.

partea Uniunii Generale a Sin
dicatelor djn România participă 
o delegație condusă de țovarășul 
Virgil Trofin. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central . 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor.

VA CANDIDA 
JUAN PERON ?

• CONVENȚIA NAȚIONALA 
partidului Mișcarea justițiaa r----------- ----

listă din Argentina l-a desemnat 
pe fostul președinte Juan Peron 
drept candidat al său Ia viitoa-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ! București, Pia(a „Scinteii".. 
Pentru străinătate abonamente prin „HOMPRESFILATELTA*

TANAKA SAU 
FUKUDA ?

MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE AL JAPONIEI, 
Takeo Fukuda, și-a prezentat o- 
ficial candidatura la funcția de 
președinte al Partidului Liberal- 
Democrat (și, implicit, de prim- 
ministru, devenită vacantă prin 
demisia, înainte de termen, a 
lui Eisaku Sato. După accepta
rea cererii ministrului de ex
terne. secretariatul P.L.D. a în
chis lista candidaților. Aceasta 
mai include, după cum s-a a- 
nunțat, pe foștii miniștri de ex
terne Masayoshi Ohira și Takeo 
Miki și pe ministrul industriei 
și- comerțului internațional. Ka- 
kuei Tanaka., Alegerea succeso
rului lui Sato se va face cu pri
lejul convenției P.L.D., care va 
avea loc la - 5 • iulie.

Cele mai mari șanse de a ob
ține victoria le au, potrivit a- 
genției Kyodo. Tanaka și Fu
kuda.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). 
— La Cracovia s-au desfășu
rat lucrările celei de a 36-a 
ședințe a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru indus
tria petrolului și gazelor. La 
lucrări au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Re
publica Socialistă România, 
Ungaria și Uniunea Sovieti
că. A participat, de aseme
nea, o delegație din Iugosla
via.

Participanții la ședință au 
adoptat recomandări în legă
tură cu propunerile pregătite 
de un grup de specialiști în 
probleme’ privind dezvoltarea 
colaborării între țările mem
bre C.A.E.R. /în domeniul 
sporirii producției proprii de 
petrol și gaze. De asemenea, 
s-a procedat la un schimb 
de păreri pe tema unor alte 
probleme incluse ‘ în progra
mul complex. A fost anali
zată propunerea privind cre
area, unor organizații inter
naționale ale țărilor membre 
C.A.E.R. pentru rezolvarea 
în comun a unor probleme 
în domeniul industriei de 
petrol. și gaze. Lucrările co
misiei . s-au desfășurat ‘într-o 
atmosferă de lucru, sinceră 
,și prietenească.

ULAN BATOR 26 (Ager
pres). — între 17 și 20 iunie, 
la Ulan Bator a avut loc cea 
de-a 33-a ședință a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură, la care au par
ticipat delegații ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. — R.P. 
Bulgaria, R.S.> Cehoslovacă. 
R.D. Germană, R.-P. Mongolă, 
R.P. Polonă, Republica Socia
listă România, R.P. Ungară 
și Uniunea Sovietică.

D
imineață, destul 
de devreme, la 
ora răsfoitului 
gazetelor par
curgem bazinul 
silezian. Vizi

tăm orașe cu o populație 
care depășește două milioa
ne de oameni : Katowice, 
Chorzow, Gliwice și altele. 
Orașele au nume deosebite, 
primarii lor cu registrele de 
stare civilă și toate insti
tuțiile care întovărășesc o 
aglomerare urbană înscrisă 
vizibil pe hartă. Dar aici prin
tre puțurile exploatărilor car
bonifere și. coșurile fabricilor, 
în decorul dominat de to
nuri fumurii, îți este impo
sibil să descifrezi începutul 
și sfîrșitul unui oraș.. Doar 
un obelisc mărunt amintește 
de o graniță existentă nu
mai pe plan administrativ. 
Te sui în tramvai la Chor
zow și după 20 de minute 
ești la... Katowice. Treci de 
pe o stradă pe alta și con- 
stați cu stupoare că ai 
schimbat... orașul. Nid o 
deosebire în peisaj, nici o 
zonă intermediară care să 
semnalizeze „periferia". De 
altfel, orașele acestea nu 
cunosc periferii tocmai pen
tru că străzile se contopesc, 
pentru că „centrul" este o 
noțiune relativă. Imaginea 
se repetă : uzine mari și 
mici, furnale fumegînde, 
dantelărie industriailă, zi
duri negre. Chiar și biseri
cile au pereții acoperiți de 
fum — ca un văl ae doliu.

Ochiul obișnuit cu albea
ța clădirilor noi este șocat 
de negreala zidurilor, de fu
mul depus pe cărămidă și 
piatră. Par case făcute din 
cărbune. De altfel, mirosul 
de cărbune te încolțește 
obsedant, urmărindu-te pînă 
departe, dincolo de Kato
wice. Este zona cea mai 
dens populată din Polonia : 
342 locuitori pe kilometru 
pătrat. Dar pe o suprafață 
care cuprinde doar 3 la 
sută din teritoriul țării și pe 
care trăiește 12 la sută din 
populația Poloniei sînt con
centrate 4.800 de întreprin
deri de diferite dimensiuni. 
Voievodatul Katowice furni
zează aproape o șesime din 
venitul național ceea ce i-a 
conferit re num ele de „inimă 
industrială a Poloniei". Lo
calnicii mînuiesc cu compe
tența statisticianului cifre ce 
creionează dimensiunile e- 
conomice ale Sileziei : în a- 
ceastă parte a țării se rea
lizează 90 la sută din pro
ducția de cărbune a Polo
niei, 80 la sută din cea me
talurgică, 50 la sută din 
cea electrică și 40 la sută 
dîn cea chimică.

Pînă la 1839 Katowice era 
doar un banal și anonim 
sătuleț. Minele și oțelăriile 
l-au transformat vertiginos 
într-un centru urban. în 
schimb, Bytom etalează 
nouă secole de istorie. încă 
din secolul XII mineritul de
venise o ocupație esențială 
a locuitorilor săi.

Pentru mulți perimetru! 
silezian se confundă cu căr
bunele . Este adevărat, re
sursele de „aur negru" sînt 
imense : 15 miliarde tone.
Dar cărbunele este doar o 
componentă a efigiei indu
striale a voievodatului. Lîn
gă puțurile exploatărilor 
carbonifere (care, să men
ționăm într-o paranteză, cu
nosc o accelerată moderni
zare, mina „Jan" fiind o ui
mitoare mărturie a ceea ce 
reprezintă progresul tehnic 
în această materie) se gă
sesc coșurile uzinelor. în vo
ievodat funcționează între
prinderi ce aparțin de 22 
ramuri industriale, fapt ce 
definește proporțiile diversi
ficării pe care o cunoaște 
pe plan economic această 
zonă vitală pentru Polonia. 
O lungă perioadă extracția 
carboniferă se învecina — 
firesc — cu metalurgia. 
Anii din urmă au adus, însă, 
și alte prezențe industriale, 
inclusiv din domenii moder
ne ca electronica. în apro
piere de clasicele oțelării 
— masivități descifrabile 
lesne în tabloul local — au 
apărut complicatele instala
ții în care se produc tulbu

rătoare procese chimice sau 
halele luminoase ale între
prinderilor care realizează 
aparatura pentru automati
zare. Peste 1.400 întreprin
deri posedă „actul de naș
tere" eliberat în ultimele 
două decenii, la care ar 
trebui să se adauge sutele 
de întreprinderi reconstruite 
sau adaptate noilor cerințe 
ale tehnicii. Este un proces 
amplu de punere în valoare 
a unor resurse esențiale 
pentru țara prietenă.

Dar puțin obișnuita den
sitate industrială lasă urme 
în viața locuitorilor, urme 
care sînt vizibile nu numai 
prin amprentele fumului pe 
zidurile clădirilor. Cantitatea 
de smog care cade aici 
este, după cum mi s-a re
latat, mult mai mare decît 
în oricare altă parte a Po
loniei : 1.780 kg. pe m.p. a- 
nual. Praful de cărbune care 
plutește în atmosferă se îm
bină cu. emanațiile cuptoa
relor metalurgice. Firește, 
s-au luat și se iau măsuri 
de protecție a sănătății pu
blice, cheifuindu-se în acest 
scop milioane de zloți. Dar, 
în afara instalațiilor pentru 
purificarea aerului — de o 
certă eficiență — s-a făcut 
apel la perdelele de arbori

directoarea parcului, defi
nea această amenajare 
drept „tubul de oxigen4 al 
întregului bazin al Sileziei. 
Parcul — care are o exi
stentă de două decenii — 
este opera beneficiarilor, a- 
dică a locuitorilor dornici 
să-și asigure condiții mai 
bune de odihnă și petrece
re a timpului liber. Reușita 
inițiativei s-a dovedit a fi 
deplină : în plină zonă in
dustrială, într-un punct ac
cesibil tuturor cetățenilor, 
indiferent de mijloacele de 
transport la care apelează, 
se oferă o oază de liniște 
și aer curat. Hoteluri, cam
pinguri, restaurante, locuri 
de promenadă, rezervații 
de distracții se găsesc în 
ambianța pe care o oreează 
un milion de arbori plan
tați în interiorul parcului.

Dar nu este vorba doar 
de natură și virtuțile ei in
contestabile. Parcul nu în
seamnă numai calmul alei
lor și plimbările îndrăgosti
rilor. Imaginația s-a descă
tușat și cele 600 de hectare 
cumulează trăsăturile unei 
rezervații a deconectării, 
mai eficace decît oricare 
tranchilizant prescris pe re
țetă medicală. Amatorii de 
gingășii florale au la dis

CĂRBUNE, OȚEL Șl... 
„PLĂMÎNI VERZI"

însemnări de EUGENIU OBREA

plasate în apropierea lîntre- 
prinderilor. în toamna tre
cută spațiile verzi ale voie^- 
vodatului s-au îmbogățit cu 
1.700.000 arbori și arbuști, 
într-un singur deceniu 
40.000.000 de trupuri de co
paci au prins rădăcini și 
s-au transformat într-o ba
rieră împotriva poluării at
mosferei. Plantațiile acestea 
— care împrospătează de
corul silezian, aducînd o 
notă optimistă printre zidu
rile întunecate, multiplicate 
fără fantezie — au dobîn- 
dit reputația unor „plămîni 
verzi" ai aglomerării in
dustriale.

ntre Chorzow și 
Siemianovice și 

Iii la numai doi 
kilometri de 

in centrul orașu
lui Katowice 

am făcut cunoștință cu ,.par
cul silezian de cultură" care 
este, înainte de orice, o 
imensă grădină — imensă 
prin suprafața ei : 600 hec
tare. Barbara Miksiewicz,

în centrul orașului Katowice. Cu o suta de ani în urmă pe 
aici se afla o așezare modesta, anonima...

poziție 40 hectare. Tranda-, 
firii (60.000 exemplare) sînt 
,vedetă" grație unui rosa
rium ingenios amenajat. Ei 
sînt concurați de o surprin
zătoare grădină japoneză 
care în vecinătatea conglo
meratului industrial polonez 
reconstituie cu fidelitate far
mecul tradițional al grădi
nilor din țara în care dra
gostea pentru flori reprezin
tă un veritabil cult. Ar mai 
fi de povestit și despre sera- 
turn 54 m. înălțime), con
strucție aparent stranie, în 
care o roată în continuă 
mișcare transportă 3.000 
flori așezate pe etajere con
cepute original și produse 
de o firmă austriacă. Rota
ția aceasta asigură florilor 
porții egale de lumină, umi
ditate și temperatură — mi
nuțios studiate de specia
liști universitari.

Parcul găzduiește un cen
tru al progresului tehnic, în 
care se organizează expozi
ții, conferințe, simpozioane, 
o galerie de sculptură în aer 
liber, ceea ce oferă operei 
de artă o audiență largă, o 
gamă vastă de distracții 
reunite într-o „Luna Park", 
un planetarium al cărui 
„cer" de 1.500 m.p. îl pri
vesc anual 150.000 de cu
rioși. Directoarea, zîmbitoa- 
re, ne anunță și noutățile 
gradinei zoologice : pensio
narii acesteia s-au înmulțit 
o dată cu venirea pe lume 
a unui pui de girafă. Par
cul poate fi contemplat și 
de la... înălțime, grație unui 
teleferic cu o linie avînd o 
lungime de 5,5 km și cu o 
viteză de deplasare de... 
1,6 m. pe secundă, ceea ce 
— să recunoaștem — nu-i 
chiar amețitor...

Fabricile care își dese
nează pe cerul încețoșat li
niile furnalelor și ale încren
găturilor de instalații, clădi
rile pe care fumul s-a depus 
în straturi dense, orașele- 
uzină se găsesc în imediata 
vecinătate și, totuși, pe cele 
600 hectare ale parcului a- 
propierea aceasta nu o per
cepi. „Plămînii verzi" ai Si
leziei își fac datoria...
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