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„CĂRBUNELE PE CARE MINERII 
DIN VALE îl TRIMIT INDUSTRIEI 

SE ÎNTOARCE ȘI IA NOI. 
SI NOI ȘTIM ASTA...“
J -»

dialog cu DIONISIE BARTHA, șeful cunoscutei „brigăzi a recora.ri'or*

D
espre Dionisie Bartha se 

mai spune că : ajuns In 
control, un inginer care-și 

frecase pantalonii pe soaun ani 
de zile a încercat să-i explice 

cum stă chestiunea cu întărirea 
disciplinei și org ilzarea știin
țifică a celor opt ore de muncă. 
Șeful de brigadă l-a lăsat pe 
celălalt să-și spună lecția și 
iar fi zis: .,E de știut, dar cum 
ești nou pe aici te sfătuiesc mai 
întîi sâ întrebi și numai după 
aceea este, zie. de aflat că aici, 
la noi. sint șase ore, cu două 
mai puțin". „Auzisem eu ceva" 
zice inspectorul I „Ai auzit 
bine. Și chiar acum, în secun
da asta cît nu mă uit eu la ce

Un experiment sociologic 
în județul Prahova

r Efi

—— Spectacolul estival în viziunea 
„teatrelor de dramă".

— „Socialismul și cultura de 
masă".

— Emisiunile de folclor
— „Scenarii de dans

tari dumneata, a telefonai di
rectorul : câ nu începe ședința 
dacă mi ești acolo*.  Și. deodată 
inundat de important, de la 
'.nâitimea acestui deosebit sen
timent. celălalt Iși că drumul: 
„și așa cum spuneana ea'„ și 
se Intîmpla ceva tu ochii celui 
cu care credea câ stă de vorbă, 
n-j știa ce l-a înțepenit gttle- 
jul și dia ziua aia m !-a mai 
văzut nimeni.

Și se mal știe că șeful de bri
gadă nu .simpatizează' ziariștii.

NICOLAE ADAM

DIONISIE BARTHA, 42 
ani, miner, 24 de aai ve
chime în cimpoi muncii 
a săpat în Valea Jiului 13 
puțuri, două de 550 m la 
Aninoasa Sud, la termi
narea cărora a primit o 
telegramă de felicitare 
din partea tovarășului 
ministru. Bunicul său-mi- 
ner, tofăl-miner, ceilalți 
trei frați ai lui Dionisie- 
mineri, fiul ocestuia-elev 
la școala profesională 
de mineri.

(Continuare în pag. a Ill-a)

NOMENCLATORUL PROFESIILOR
Șl CERINȚELE ACTUALITĂȚII

NU 0 RESTRUCTURARE
LINGVISTICA, CI UNA 

DE CONȚINUT
Ing. MIRCEA VULPESCU,

director adjunct al secției de învățămint din M.E.F.M.C.

„Ministerul Economiei Fores
tiere și a Materialelor de Con
strucții are o rețea de 37 de 
unități școlare în care se pre-

gătesc tinerii pentru meseriile 
specifice domeniului. Strădania 
atît a departamentului cit și a 
întreprinderilor de care depind

în corelație cu nevoile de pers
pectivă ale producției, școala pro
fesională își propune să califice un 
muncitor capabil sâ răspundă rea
lității, să mînuiască în decursul vie
ții sale profesionale, al cărui debut 
este atelierul școală, o zestre tehni- 
aceste școli a fost să organizeze 
atelierele școlare pe principiul 
atelierelor de producție, cu plan 
de producție și cu proces com
plex menit să asigure învăța
rea cît mai largă, mai cuprin
zătoare a meseriei. Atelierul de 
producție școlară permite rota
ția elevilor la utilaje diferite, 
obligîndu-i să deprindă aproa
pe toate operațiile de muncă, 
de la cele mai simple pînă la 
finisajele cele mai dificile. Su
pus rigorilor unui plan de pro
ducție, munca elevilor crește 
atît din punct de vedere cali
tativ, cît și ca valoare etică, 
spiritul de răspundere avînd o 
rază concretă și imediată de 
manifestare. Totodată, devii se 
deprind cu ritmul de muncă 
impus de cerințele producției și 
adaptarea lor ulterioară la lo
cul de muncă va fi mult mai

(Continuare în pag. a Iba)
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Proletari din toate tarile, uniți-vă!

Victoria
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PE ȘANTIERUL DE IRIGAȚII DĂMIENEȘTI-OLĂREȘTI

ZILNIC, REALIZĂRI PESTE
SARCINILE PLANIFICATE

SI APA VA CURGE
MAI DEVREME!

♦reprînderi’.e agricole de slat 
de la Bacău și Reman, să poa
tă folosi sistemul înainte de 
data prevăzută in proiect — iu
te 1373.

Ce s-a realizat ia iaierva- 
l-ri case a trecut? Au apă
rut semnele eertJtetEnS că 
peevederiie angajamentelor vor 
C ccorate în totalitate? „Da 
— vine sîgttr răspunsul șefului 
de tot de la unitatea contrac
toare. șantierul 5 ccnstruet:-:- 
montaj a! întreprinderii de fo
raje Bacurești. tovarășul Paul 
ȘipureL La ora actuală conduc
ta de aducțhroe de pe trupul 
Dămieeești este terminată, iar

cîteva antene sînt gata pentru 
proba cu apă. Pe trupul Bâtrî- 
r.ești s-a încheiat săparea lă
cașului conductei principale și 
s-a început cea a antenelor. In 
următoarele zile se va trece la 
montarea tuburilor, atît pe ca
nalul principal cit și pe antene. 
Deoarece întreg sistemul este 
construit pe bază de conducta 
închisă, putem aprecia că sta
diul realizării rețelei de con
ducte prefigurează o devansare 
generală a lucrărilor cu aproa
pe o jumătate de an, așa cum 
prevede angajamentul**.
, Străbâtînd șantierul, stind 

de vorbă cu tinerii, cu cîțiva 
doar din cei 120, din totalul de 
200 de lucratori - al lotului, 
mulți dintre ei trecuți și prin 
încercările altor șantiere, am 
văzut pe viu cum a fost posibilă 
realizarea unui asemenea ritm 
de construcție. Oamenii sînt cu
prinși în totalitate în echipe 
specializate. Buna întreținere și 
funcționare a utilajelor permi-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a 111-a)

Cînd mașina a părăsit 
șoseaua națională apu- 
cînd-o pe un drum la
teral, am deslușit la poa
lele muntelui învăluit în 
ceață, o îngrămădire de 
case... Am tresărit. A- 
veam să văd aevea ora
șul, despre care, în pri
mii ani de școală, afla
sem cu uimire că s-» 
născut odată cu noi, în 
1949. Copii fiind, ni se 
părea un lueru de-a 
dreptul miraculos ca un 

!/■ oraș să crească asemenea 
unui om. Căutam cu a- 
viditate fotografii, date 
șl cifre, dar nimic nu ne 
mulțumea, vroiam să ve
dem imaginea vie a a- 
celui oraș pe care-I sim
țeam fratele, geamănul 
nostru... La amintirea 
mirărilor copilărești, i- 
nîma a tresărit, vechea 
curiozitate s-a redeștep
tat. Aveam să văd aevea 
orașul!

Am cunoscut Victoria, cu vi
lele sale cochete, scăldate de 
un soare orbitor. Prima cu
noștință „primarul Victor din 
Victoria**  (pe numele său ade
vărat — Victor Moraru), îmi 
arată cu nedisimulată mîn- 
drie ultimele blocuri de lo
cuit, străzile lungi și drepte, 
a doua bază sportivă în con
strucție, îmi vorbește des
pre realizările combinatului 
chimic, în jurul căruia palpită 
viata orașului...

„E un oraș de tineri — con
chide primarul. Eu ce-s mai 
bătrin pe aici! încolo — jude
cați și dumneavoastră: media 
de vîrstă e 25 de ani ; pensio
nari localnici avem doar de 3 
ani. Copii se tot nasc — numai 
în 1971 s-au născut 296 și dacă 
mai ținem cont și de faptul că 
tot în 1971 s-au mai întemeiat 
alte 65 de familii!...“

Victoria — orezul unde fie
cărui locuitor îi revin nu mai 
puțin de 87 m2 zonă verde — 
constituie o adevărată minune 
în era poluării atmosferice. 
Orașul arată ca o grădină 
de cum se încălzește și nu că 
ar exista oameni special anga
jați — tineretul n-ar tolera asta 
niciodată ; băieții și fetele mun
cesc pe-ntrecute pentru ca o- 
rașul să-și merite numele de 
„grădină". Amenajări de dru
muri și spații verzi, solarii, te
renuri sportive — toate făcute 
numai și numai din munca en
tuziastă a tinerilor. O cifră 
poate spune, mai mult decît 
2eei de cuvinte: 4.000.000 Iei
economisiți prin muncă patrio
tică!
„OAMENII NU POT TRAI 

FARA COMBINAT I"

Că nici o fabrica, fie ea ori- 
cit de automatizată, nu poate 
trăi fără oameni, e un lucru a- 
tit de cunoscut, incit nimeni nu 
SÎ-1 mai amintește. La Victoria 
însă, localnicii, de la cei ,,bă- 
trini**  pînă la copiii de școală 
îți vor aminti neapărat această 
realitate, numai și numai de 
dragul de a se completa cu

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a ll-a)

La 10 iulie a. la Moscova 
vor începe lucrările celei de-a 
XXVI-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. In 
conformitate cu înțelegerea in
tervenita, sesiunea se va desfă
șura la nivelul șefilor de guverne 
din țările membre ale C.A.E.R,

(AgdpresJ

A IV-A

• Stația-pilot „Podenii-Noi*

• Un debut prematur

• Pro și contra

Viața culturală a tineretului PAGINA
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UN LOC MAI BINE
PRECIZAT UCENICULUI
LA LOCUL DE MUNCA!

(Continuare în pag. a ,V-aț
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lărgirea 
învățate

„Dezvoltarea rapidă a obiec
tivelor industriale pune uneori 
acut problema de a urgenta ca
lificarea în anumite meserii, dar

pedagogic 
fiecărui

Ing. MARINESCU CONSTANTIN, 
feftil Serviciului învăfămînt de la I.O.R.

planurile de școlarizare nu slnt 
insă destul de operativ anali
zate și corelate cu necesitățile 
producției. In școala noastră

că în plin proces evolutiv și în con
tinuă modernizare. Deci, elevul de 
azi să se pregătească, în fapt, și 
pentru mîine, pentru viitor. Poate 
de aceea, interlocutorii noștri de 
azi au insistat îndeosebi asupra 
condițiilor de practică.

profesională pregătim tineri în 
șase meserii de bază : monta tor 
aparate optice, optician sculer- 
matrițer, lăcătuș mecanic cons- 
strucții de mașini, frezori și 
strungari de precizie. Expe
riența și observațiile noastre, 
ne spun câ un impediment în 
asigurarea producției cu mun
citori cu înaltă calificare profe
sională îl constituie și faptul că 
în perioada de practică * elevii 
nu se bucură întotdeauna de 
sprijinul celor mai calificați 
muncitori • din producție ; une
ori ei se califică pe lingă unii • 
muncitori- care abia au absol
vit cursurile de scurtă durată 
avînd ei înșiși probleme. în le
gătură cu specializarea. Siste
mul de practică pe lingă mun
citori. nu este precizat decît de 
vagi instrucțiuni, în realitate lu
crurile rezolvîndu-se la voia... 
posibilităților. Faptul că mun
citorii pe lingă care se califică 
elevii nu au o răspundere di
rectă face ca, în cele mai 
multe cazuri, preocuparea pen
tru calificarea elevilor să fie o 
preocupare „printre altele", de- 
pinzînd de spiritul 
înnăscut și omenia 
muncitor în parte.

Preocuparea pentru 
conținutului meseriilor

Am parcurs plin de uimire filele acoperite cu careuri și 
sublinieri de nume, de date, de meserii, de locuri de muncâ 
zicîndu-mi, cu fiecare nouă pagină, că mai bine decît așa 
nici că se putea. Numai la muncitori — 48 de cursuri, 
înglobînd 1 120 de oameni, organizați pe ateliere, pe me
serii, pe categorii de salarizare. Numele lectorilor, „ingi
nerii noștri cei mai bine pregătiți, maiștrii cu state vechi 
de servicii". Colective de îndrumare pe compartimente; Un 
colectiv coordonator pe fabrică. Totul gîndit ca la carte. 
Planul organizatoric de pus în ramă, de luat și arătat 
la cei care n-au ajuns încă la stadiul de concepere rațio- 
nală_ a lucrurilor. „Ziua de marți este la noi declarată zi 
de învățătură", mi se atrage atenfia și nu pot decît să 
constat, încă odată, dacă mai era nevoie, că treburile sînl 
așezate sub zodia fericită a succesului.

Euforia n-a durat însă decît vreo cîteva minute. Adică 
atît cît să parcurg distanța dintre locul unde aflam și au
zeam cele de mai sus — biroul de învățămînt — și cel 
în care trebuia să aud restul: cum se resimte acum, la 
mai bine de un an de la punerea pe hîrtie a planurilor 
amintite. Adică în ateliere. Pentru că ce aveam să ascult 
cu privire la cele 72 de ore prevăzute pentru perfecțio
narea profesională a salariafilor Fabricii de mașini-unelte 
si agregate, locul investigației noastre ? „Treaba a început 
bine dar...". „Am ținut cîteva lecții, mai demult", „Oamenii 
se lasă greu", „Oficial nu ne-a mai spus nimeni ce avem 
de făcut".

N-am făcut acest total dar am impresia că dacă cineva 
și-ar propune să însumeze orele efective pe ansamblul fa
bricii consacrate reciclării, cu greu, cu mare greutate ar 
reuși să le încorporeze pe cele 72 prevăzute pentru fiecare 
grupă de meseriași separat. încercînd să aflu cauzele 
acestei intolerante discrepanțe între planul (pe hîrtie) al 
desfășurării programului de reciclare și realizarea lui fap- 
lică, cuvîntul care-mi vine cel mai la îndemînă este unul 
șingur: voluntarism. Statuată prin lege, reciclarea presupune 
ia rîndu-i o seamă de obligații legale pentru toți cei la 
care se referă. Pentru cursanți în primul rînd și dacă ar fi 
să numim principalul vinovat la acest capitol ar trebui

i
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Urmărind mersul unei investiții
La sftrșitul trimestrului 111 al revine Băncii de Investiții. Cu alte 

cuvinte, beneficiarul și-a făcut da
toria dar, din motive independen
te de voința sa, lucrurile au stag
nat. Să ascultăm și opinia 
reprezentantului forului citat:

— Prin însăși natura muncii 
noastre — relevă tovarășul Marin 
Susanu, inspector tehnic șef al

acestui an, la Fabrica de geamuri 
din Scăieni urmează să fie „pre
dat la cheie" beneficiarilor un 
cămin muncitoresc cu 115 locuri. 
Cum pînă la expirarea ter
menului au mai rămas doar trei 
luni, ne așteptam ca lucrările de 
construcție să se afle int^-o faza 
avansată, pe șantier sa întilnim 
atmosfera febrilă specifică apro
piatei intrări in funcțiune. De- 
plasîndu-ne la fața locului, oricît 
am căutat, n-am reușit sa repe
ram obiectivul la care ne referim. 
Și aceasta dintr-un motiv foarte 
simplu: el există, la ora actuală 
doar pe hîrtie. Fondurile de in
vestiții pentru edificarea lut sint 
aprobate — prin H.C.M. 973 1971 
— de știut, se știe unde va fi 
amplasat, constructorul este, de 
asemenea, stabilit.

«— Atacarea lucrărilor — ne 
spune tovarășul Nicolae Oprea, 
președintele Consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C. — nu a 
putut fi efectuată pentru că 
mersul investițiilor s-a oprit in
tr-o fază de început, obligatoriu 
de traversat, și anume, avizarea 
documentației de către Banca de 
Investiții.

-— Intr-adevăr — relevă tova
rășul Ion Caloenescu, economist 
principal, la serviciul documenta- 
re-investiții din Centrala indus
triala a geamurilor și materialelor 
izolatoare •* — deși noi am înain
tat proiectul și studiul tehnico- 
economic încă de la aprilie 1972, 
banca nici pînă acum nu și-a pus

soni ere. Acest bloc costă mai mult 
iar dezacordul nostru privind a- 
visarea documentației l-am comu
nicat la data de 23 aprilie 1972.

— Un calcul întocmit în urma 
analizei celor două variante — 
se simte dator să intervină tova
rășul Constantin Donose, directo
rul sucursalei județene a Băncii

Cind beneficiarul ignoră
legea, căminul tinerilor

sucursalei județene Prahova a 
Băncii de Investiții — *rebwe  9i 
fim extrem de atenți asupra fe
lului cum se cheltuiesc banii sta
tului. Or, în cazul la care vi refe
riți nu am avizat documentați 
întrucît Centrala industrială « 
geamurilor și materialelor izola
toare, nerespectînd legea, t-rte-r- 
ționează să schimbe destinația 
fondurilor alocpte. în H.C.M. 973 

____ ___  f_____  ___ _ r. _ r din 1971 se specifică clar: la Fo- 
semnatura. fără de care ne este brica de geamuri din Scăienj cî 
practic imposibil sa trecem la de- fi construit un cămin muncitoresc 
pășirea stadiului în care ne aflăm, pentru nefamiliști. Proiectul fi 

Din cele spuse de interlocutor 
ml nostru s-ar părea că responsa
bilitatea 1______ “ ’

j nefamiliști. Proiectul fi 
studiul tehnico-economic presen- 

. r_____ .„r____ tat nouă de către beneficiar vh
neatacării Lucrărilor H zează edificarea unui bloc de gnr-

nu intră doar ignorarea literei le
gii ci, element esențial, însuși cri
teriul eficienței economice. în a- 
ceste condiții cfytigul de cauză 
nu poate fi decît de partea Băn
cii de Investiții. tPe dt de îndrep
tățit apare refuzul său de a viza 
documentația pe atît de defor
mată pare optica prin care Cen
trala industrială a geamurilor și 
materialelor izolatoare a privit 
transpunerea în fapt a unei hotă- 
riri a Consiliului de Miniștri. Pen
tru că, să nu uităm, H.C.M. 973 
din 1971 nu a apărut la voia în- 
tîmplării, ci această hotărire a 
fost adoptată în urma propune
rilor făcute de către beneficiar. 
Iar dacă acesta <0 schimbă in
tențiile de la o zi la alta, dacă el 
consideră că-și poate permite sâ 
dispună, m funcție de dispoziția 
de moment, de fondurile statului, 
banca este in drept să se opună și 
si sancționeze astfel de practici. 
Responsabilitatea beneficiarului 
este indubitabilă. Mersul investi
ției privind căminul muncitoresc 
din t nu de

sa, ci fonti de „principiile' 
după care se conduce. Așa incit 
acum nu-i moi râmi ne altceva de 
făcut decrt sâ ia totul de la ca
păt, si renunțe la documentația 
inutai-Nbiti, st MoatM alta 
cam să rină stema atît de lege cit 
și de eriferitd eficienței economice. 
Șt aceasta eu dt mei repede, cu 
etit mai bine. Crt desvre modul 
m care vor fi recuperați banii 
consumați pentru eiebofares pro
iectului p studiului tehnico-eco
nomic Muurterulm Economiei 
Forestiere 0 Materialeior de Con
strucții n rertnr datoria de a lua 
măsurile ca se impun, participarea 
as la umbrirea și impulsionarea 
stedmhâ actual al investiției 0 

materializării ei.

Cum ii învățăm, așa
Peisci de grandoare magnifi
că: Porțile de Fier văzute de 

pe malul iugoslav.

OLIMPIADA... 
PERMANENTĂ

Despre Olimpiada tinămlui 
strungcft ș-a mai scris în pr&su. 
De astă dată, consemnăm declan
șarea, la Fabrica de mașini-uneUe 
„Înfrățirea? din Oradea,. a unei 
olimpiade oarecum deosebite, 
întrucît 'ea are un caracter per
manent. Așa cum ne spunea to
varășul Sever Coraș, locțiitorul 
secretarului Comitetului U.T.C., 
s-au înscris în această primă eta
pă peste'300 de tineri aspiranți 
la trofeu. In afară de probele 
specifice oricărei olimpiade de 
acest gen, în balanță atîrnă greu 
comportarea de zi cu zi a partid- 
panților.

Ne-am oprit la strungul tînăru- 
lui Vasile Miclăuș, din secția scu- 
lărie, deținătorul locului I pe ju
deț la ultima olimpiadă — cea. 
tradițională, firește — a tinerilor 
strungari.

— Bineînțeles că mi-ar place 
să fiu și în hcest "an finalist pe 
fabrică, apoi pe județ și să con
curez, la sfîrșit, în faza pe fură, 
ne-a declarat el.: Numai că, de 
astă dată, lupta pentru suprema
ție în întreprindere va fi mult 
mai strînsă.

H. DRAGOMIR

ii avem"

GBTDxIGAX
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NOMENCLATORUL PROFESIILOR
, comaa'? ; elevii, in felul »ces-

u Nu o restructurare face pra^a u ire
• prinderile care u w folosi

după școlarizare.
In ceea ce privește nomencla

torul școlilor profesionale, una 
din problemele care se pune 
este neconcordanta lui eu no
menclatorul meseriilor din pro
ducție. Ministerul Educației și 
învățămîntului împreună cu 
Ministerul Muncii ar trebui sâ 
le coordoneze. La o analiză mai 
atentă s-ar putea asimila o 
sumă de meserii din nomencla
torul pentru școlile pro
fesionale — de pildă, orice lă
cătuș este obliga*,  să cunoască 
sudura — $i totuși, suooni a- 
pare ca meseriaș incependest, 
cu o foarte ingustâ calificare. 
Desigur, problema nu este nu
mai de nomenclator d de re
considerare a programelor de 
tehnologia meseriei și o ase
menea acțiune nu mi 9e pare 
greu de realizat pentru că la 
foarte multe meserii au doar 
denumiri diverse, dar in esen
ță ele sint similare. Importantă. 
in acest context mi se pare so
luția ca spre sCrșitul perioadei 
de instruire sâ se menținâ un 
număr de ore rezervat predării 
unor teme cu referire la spec:'- 
fitul utilajelor folosite fci între
prinderea unde vor lucra elevii. 
Consider necesar acest lucru 
întrucît sîntem martori ai unui 
ritm accelerat de reroosăderare 
a utilajelor din unitățile indus
triale iar instruirea trebuie să 
fie ,Ja zi". în cadru! departa
mentului nostru s-au făcut u- 
nele studii și urmează să pro
punem M.E.I. comasarea me
seriilor de opera*or  cimessust 
cu aceea de operator azboci
ment sub denumirea de opera
tor lianți și azbociment. Desi
gur, nu intenționăm o res&ue- 
turare lingvnstică. ci una de 
conținut.

Dar reconsiderarea nomen
clatorului se impune $i prlntr-o 
analiză a meseriilor care prin 
simplitate sau simplificare, o- 
feră posibilitatea unei caliLcări 
de scurtă durată, deci ele ar 
putea fi scoase din nomencla
tor și totodată din profilul $co-

lingvistică, ci una

de conținut
(Urmare din pag. T)

ușoară. în anul școlar trecut, 
școlile M.E.F.M.C, au efectuat 
un plan de producție in valoare 
de 12 milioane lei și, in baza 
realizărilor obținute se anali
zează acum posibilitățile de a 
dubla aceasta cifră. Numai că 
atît instruirea profesională cit 
și realizarea unui plan de pro
ducție, cer ca atelierele școlare 
să fie dotate corespunzător. 
Tendința întreprinderilor tute
lare de a „transfera**  lâ școli 
utilaje ieșite din uz, în stare de 
„reformă0 nu ajută creșterea 

."nivelului învățământului.: la 
școala profesională București, 
din Militari, aparținînd M.E.F. 
M.C. s-a dotat un laborator cu 
simulări de procese de produc
ție iar rezultatele creșterii ni
velului de instruire s-au cons
tatat, evident, la sfirșitul anu
lui școlar.

Practica elevilor din cele mai 
multe școli ale M.E.F.M.C. este 
organizată sub formă de pract’- 
că comasată — adică formula 
preconizată de fapt de tovară
șul Ilie Dabu, în cadrul dez
baterii apărute în ziar. Elevii 
fac instruirea teoretică în 
școală și trei luni de practică 
în producție, acolo unde vor 
lucra la terminarea școlii. în 
cazul așezării învățămîntului 
profesional pe principiul școla
rizării meseriilor de bază în u- 
nități puternice de învățămînt, 
specializate jde pildă, în locul 
dispersării claselor de strungari 
Ia 21 de școli, printre care u- 
nele dispunind de cite o sin
gură clasă, — mă refer la Mu
nicipiul București — s-ar pu
tea profila una dintre școli pe 
meserii de prelucrarea metale
lor la rece, organizindu-se 
practica pe principiul practicii

precizat

UCENICULUI

LA LOCUL

DE MUNCA!

ne-

■m U Bd-

Orșcv*. n-

ginea lacului. De la Orțoca )O- 
• eaua se in/mde. spre dreapta, 
pe malul Cemei. Ne îndreptăm 
spre Ude Herculane mconjurafi 
de un peteai plin de pitoresc. La 
hn 380 sanai 5/inxu? din Toptef, 
o siti roalnare a capriciilor na
tura ce a modelat in itincă vn 
cep de om. In curind ajungem 
la Băle Hercsdane.

De aici traseul urmează dru
mul pe Valea Cemei, una din 
cela mă sabatice că din (ară. 
care pbw *.  de mult putea fi 
străbătută numă ca piciorul. 
Dincolo de cabana „Valea Cer- 
neC se desiifocrâ «n adeuirei 
defdeu atrtmsorat, de o parte fi

.V—wmrir psexte — Cheile 
Prieddnei, Pmtra pufcati, Bobot, 
C«tm mt, Cheile Corcoăa — ta 
sedoamni Ia popas pentru a ad
mise frumusețea impreturimilor. 
La dțsca kilometri de Cerna sat, 
la Valea lui loean, sint in curs 
lucrări de construcție ce cor 
deschide un nou traseu spre 
Cimpul hn Neag.

_V« ah obiecție de seamă al 
zonei este Peștera Topolmța, la 
care se ajunge din Drobeta Tur
na Saverin prin satele Ciresu— 
Mmța. Însoțiți de ghidul cunos
cut rub numele de ,Nea Rogo- 
beta din Cirefu“, galeriile pețte- 
ni — Culoarul Vetrelor, Galena 
Uriaților, Galeria Racociță. a 
Speranței etc., — ale căror lun
gimi depățesc 10 km., in desvă- 
Hrir wpriiele Ia fiecare pas. Ga
leria Racmifă, lungă de 1 600 m. 
este cea mai spectaculoasă dato
rită unor fenomene naturale de 
mare curiozitate : Marea Lumi
nare, Pădurea de luminări, Lacul 
de cleftar etc.

Acestea sint numai citeca din 
obiectivele turistice ale zonei 
Porțile de Fier incluse in trase
ele Agențiilor de turism pentru 
tineret care-fi așteaptă oaspeții.

ADEVĂRAT. TOTUȘI,
uU

CUM ll ÎNVĂȚĂM?
La Uzina mecanică navală din 

Galați numărul ucenicilor, ni s-a 
spus, depășește pe cel al munci
torilor. In asemenea condiții, 
bineînțeles, și instruirea lor prac
tică ridică numeroase probleme 
unele fără speranța într-o rezol
vare imediată. Totuși pentru o 
primă impresie, parcurgînd sec
țiile uzinei, am reținut un fapt 
nu lipsit de importanță : aproape 
toți ucenicii lucrau efectiv la ma
șini, la menghini, la finisarea sau 
asamblarea unor repere. Aceeași 
constatare ne este prilejuită de 
vizita în alte două întreprinderi 
din Galați: I I. S. „Textila0 și 
U.F.R.M.A.

— Mulți dintre ucenici mani
festă un interes deosebit pentru 
însușirea meseriei, ne declară ma- ■ 
istrul D. Rîmniceanu de la secția 
mecanică-montaj a Uzinei me
canice navale. Sint băieți buni, 
lucrează cot la cot cu muncitorii. 
Unii ca X*.  Popleacă. N. Viizani 
sau Vasile Bunic nu stau o clipă, 
atunci cind au terminat executa
rea unui reper, vin ei, din pro
prie mițiativă, și cer de lucru.

Asemenea aprecieri pozitive, în 
parte chiar entuziaste, am obți
nut și de la al ți interlocutori, 
maiștri sau muncitori, din cele 
trei întreprinderi gălățene. La 
U.F.R.M.A. am putut urmări u- 
cenici care executau singuri la 
mașini repere din producția obiș
nuită a uzinei, piese destul de 
complicate. La fel și la I.I.S. 
„Textila0 unde o bună parte din 
ucenice pot ține locul, e adevărat 
nu cu același randament, mun
citoarelor. Deci e o realitate evi
dentă aceea că în aceste între
prinderi ucenicii nu sint doar 
spectatori, ci au condițiile nece
sare pentru o bună instruire prac
tică, că aceste condiții sint valo
rificate din plin.

Dar prin aceasta, am spune, a 
fost îndeplinită doar condiția 
principală a realizării unei efici
ente instruiri practice : aceea ca 
fiecare ucenic să lucreze efectiv 
la mașină, să aibă un loc de 
muncă precis, scule, dispozi
tive etc. Mai sint însă des
tule imperfecțiuni de ordin 
organizatoric, destule piedici, 
îndeosebi în părțile secun
dare dar care își pun amprenta 
vizibilă pe întreaga activitate a

ucenicilor. în u^ină. Asupra cî- 
torva din acestea ne vom opri 
puțin, nu doar din dorința de a 
aduce noi piese la „dosarul uce
nicului", și așa destul de volumi
nos, ci cu speranța că vom sti
mula o abordare mai adecvată a 
problemelor.

în toate cele trei întreprinderi 
găjățene se simte, credem noi, 
nevoia unei îmbinări mai nuan
țate a cunoștințelor teoretice cu 
cele practice. Instruirea practică 
nu trebuie, în acest caz, doar să 
fixeze cunoștințele teoretice, ci să 
le sporească și volumul. Ceea ce

NOI PIESE LA
„DOSARUL
UCENICULUI”

presupune ca în cursul efectuării 
practicii să existe posibilitatea ca 
lor, ucenicilor, să li se explice pe 
larg anumite fenomene ale proce
sului de producție, să se creeze 
situații în care trecerea de la te
orie la practică și invers să se 
poată realiza lesne, cu fiecare ins 
în parte, de cîte ori este nevoie. 
Dar la uzina mecanică navală pe 
lingă un muncitor bun sînt cîte 
2—-3 ucenici și ritmul de produc
ție nu-i permite acestuia să-și a- 
corde singur pauze „explicative*.  
La „Textila" ucenicele vin direct 
în fabrică și „lucrează" lînga 
muncitoare dintre care multe sînt 
calificate la locul de muncă sau 
au absolvit școala profesională cu 
mulți ani în urmă așa îneît însuși 
bagajul lor de cunoștințe teore
tice este redus ; pot doar să le 
arate practic anumite „mînuirT 
nu să le și explice diferite parti
cularități tehnice. In sfîrșit, la 
U.F.R.M.A. instructorul cu prac
tica, strungar de meserie, rezolvăGHICA SASU

ma reped nici 
Timișoara, am 
prin poștă. O 
tot minuna : 
Pantea, așa

ROMAN ȚERBEA NICOLAE VLĂDĂȘEL ALEXANDRU CULACOV Ing. WILHELM KLEIN Ing. OVIDIU PANTEA

(Urmare din nag. I) acolo, că afi

doar chestiuni de organizare, îi 
repartizează la mașini, îi mula 
dintr-o echipă în alta etc.

Din această sumajă descriere a 
situației reiese limpede că hi 
I.I.S. „Textila**,  de pildă, e nece
sară o modificare a structurii a- 
nului școlar al ucenicelor, așa în- 
cît instruirea lor practică să nu 
pornească pe un teren gol, fără 
cunoștințe teoretice deja asimi
late. La U.F.R.M.A. dacă tot e 
plătit un instructor din alte fon
duri decît cele de școlarizare, a- 
poi să efectueze 
structor, adică să

Fără îndoială, 
practică, ca orice 
trucțîe, presupune 
todică. în lipsa ui

muncă de in- 
instruiască.
și instruirea 

proces de ins- 
__ _______ ___  o anumita me
todică. în lipsa unor maiștri-ins- 
tructori, atît de necesari și de ?o- 
licitați, nu prea putem vorbi de 
metodica.. Totuși condițiile mi
nime ar putea fi asigurate dacă 
maiștrii din secții și șefii de echi
pe ar acorda mai multă impor
tanța însușirii sistematice a cu
noștințelor și controlului acestei 
însușiri. Dar din convorbirile a- 
vute cu un mare număr de uce
nici a reieșit faptul că nici caie
tul de practică nu le e controlat 
de cineva, că pe timpul desfă
șurării practicii, deci luni de zile, 
ei nu citesc un rind din vieo 
carte tehnică sau din vreun ma
nual școlar.

ION CHIRIC

Tabăra
de la Nucet

glas tare : „da, dar nici oa
menii fără combinat !". Afir
mația, ridicată la rang de zi
cală, are temeiul ei. Tot ce su
flă în orășelul de la poalele 
Făgărașului e legat direct sau 
măcar indirect de combinat : 
maturii își cîștigă pîinea acolo, 
copiii învață pentru a-și înlocui 
părinții...

— Păi, chiar așa — constată 
cu veselie electricianul Eugen 
Sitea — tata 
tre veterani, 
laude că el a 
aici. Nouă — 
spus de cînd 
patru feciori 
vreau să lucrați toți aici". A- 
cum cînd ne ducem acasă, noi 
numai așa scoatem legitimațiile 
și i le punem în fată : „uite, 
patru legitimații de la combi
nat !“ Să vezi cum le mai pi
păie bătrinul... Că acuma s-a 
pensionat. Și de cînd s-a pen
sionat. nu ne mai dă pace —

se numără prin- 
îi place să se 
pus prima lopată 
ălor mici — ne-a 
eram țînci: „am 

șl o ambiție :

câ ce mai e pe ___ ,, _ __
montat aia. că vezi, că n-ați fi 
montat-o bine... Tot are impre
sia că fără el nu merge treaba ! 
Odată se-ntimplase o defecțiu
ne. Eram prin oraș. Mi s-a pă
rut mie că se aude ceva sus
pect și m-am repezit acasă să 
iau o haină, să dau o fugă să 
văd ce s-a-ntimplat. Cind in
tru — ăl bătrîn își încordase 
fața rău de tot ascultind ; zice : 
„mă băiete, ce suflă așa! Ia 
du-te, dă o mină de ajutor, că 
precis s-a sfărimat ceva !“

Astăzi Victoria numără peste 
8.000 de locuitori. 8.000 de „lo
calnici". De fapt, localnici-lo- 
calnici n-au prea fost la înfiin
țarea orașului. Au venit care 
dincotro și s-au stabilit aici. 
De plecat — nimeni nu-și mai 
aduce aminte să fi plecat ci
neva. Combinatului i s-au a- 
dăugat noi și noi hale — nu
mărul muncitorilor a crescut. 
Combinatul s-a dezvoltat însă 
și pe coordonate calitative —

asemenea. Oricum

aveam timp sa 
măcar pină la 
trimis actele 
funcționară se 
..vai. tovarășu’ 
băiat frumos, să nu vâ găsiți 
o nevastă pe-aici pe la noi 
Dar nevastă-mea a venit și ea 
aici, s-a făcut localnică... Avem 
și-o fetiță de 8 arri, născută și 
crescută in Victoria.

— Și sinteți fericit ? Nu re
gretați că ați pierdut Timi
șoara ?

— Nu. Niciodată. Fericirea, 
adevărata fericire nu ți-o poate 
da o viață călduță, o casă, un 
magnetofon, o mașină... Și-n 
acest colț depărtat avem de 
toate, dar obiectele acestea 
constituie pentru noi doar atri
butele civilizației moderne, ni
cidecum o fericire în totalita
te. Fericirea nu ți-o poate da

spunea cu foc. și-am ieșit: din 
blocul de peste drum ieșeau 
nori negri de fum. într-o clipă 
au sosit și pompierii, au întins 
furtunurile, dar se cam codeau 
să intre, focul era mare, grin
zile începuseră să cadă. Un 
tînăr s-a apropiat în fugă, mi-a 
azvîrlit haina în mină și așa-n 
cămașă cum era, înarmat cu un 
furtun s-a cățărat ca o pisică 
pe scară și a intrat în foc. Se 
făcuse tăcere, oamenii așteptau 
roată cu ochii spre ferestrele 
înnegrite. Fumul devedea tot 
mai transparent Tînărul pe 
care-1 zărisem în fugă, a cobo- 
rît scara cu aceeași repeziciune 
cu care se urcase. S-a apropiat 
de mine și a-ntins, simplu, mîna 
după haină. L-am întrebat cum 
îl cheamă, „ce importanță are ?“ 
mi-a spus — dar gindindu-se pe 
semne că refuzul său 
dezvălui identitatea aroamenii, de________ _ ______

ai lua-o, paralela e perfectă — 
oamenii au crescut o dată cu 
combinatul j combinatul o dată 
cu oamenii.

— Am venit !n oraș 1a 1551 
— își amintește tehnicianul 
Roman Țerbea. Aveam 17 ani 
și numai 7 clase — un pui de 
țăran sărac... In combinat am 
căpătat conștiința de muncitor, 
am deschis ochii asupra lumii. 
Mi-am continuat studiile, m-am 
căsătorit ; soția a urmat li
ceul ; au venit copiii. Aici e 
toată viața noastră. Copiii tre
buie să meargă mai departe, 
orașul se dezvoltă, are nevoie 
de oameni noi, care sâ-i facă 
față și să ducă mal departe 
ce-am început noi.

„FERICIREA NU Jl-O POATE 
DA DECÎT CONȘTIINȚA CA 
EȘTI --------------- -----------FOLOSITOR OAMENI

LOR"

Ing.
torul 
are 33 de ani, o statură de u-

Ovidiu Pantea — direc- 
general al combinatului

de a-șl 
fi o im-

VICTORIA
și o privire blinda și lim-riaș _ ------- .

pede ca de copil. Afli nd că e 
de loc din Timișoara, il întreb 
cum de s-a stabilit tocmai in 
Victoria.

— Am făcut aici practica în 
anul III și lucrarea de diplomă. 
Mi-a plăcut orașul tăiat parcă 
în pădure, aerul curat și a- 
propierea de munte, par nu 
„natura", m-a adus aici, ci 
niște oameni...

Am cerut să lucrez Ia Com
binat (mi se oferise un post de 
asistent la Timișoara) fiindcă 
mă atașasem deja de munci
torii de la fabrica de amoniac 
și mai ales de maistrul Dobrin, 
care a murit..

Peste un an a terminat fa
cultatea și logodnica mea. Ur
ma sâ ne căsătorim, dar așa 
mă prinsese munca aici, că nu

decît conștiința că ești folositor 
oamenilor.

„EROII NU SUFERĂ 
DE EROISM"

Așa, împărțită între combinat 
și orele petrecute în familiile sau 
în cercul unor prieteni, viața ti
nerilor din Victoria — mă asi
gură chiar tinerii — nu suferă 
de monotonie.

• „Intr-o zi — îmi povestește 
primarul — eram la masă... De
odată, mezinul familiei intră gî- 
fîind pe ușă: „Tată, arde !“. 
Ce să ardă mă. zic eu — că n-a 
ars niciodată nimic în orașul 
ăsta. Arde blocul ! Nu-mi ve
nea să cred, dar băiatul prea

politețe, mi-a răspuns
tat: „Culacov 
s-a îndepărtat.
• A doua întîmplare „senza

țională- mi-a relatat-o cu glas 
potolit, foarte tînărul inginer 
Wilhelm Klein, șeful centralei 
termice :

— Noaptea trecuse de jumă
tate cînd ne-a trezit alarma. La 
cazanul nr. 3 survenise o defec
țiune. Trebuia remediată ime
diat, dar, din păcate singu
ra soluție cu putință era oprirea 
și apoi răcirea cazanului. Și asta 
durează... In mod obișnuit re
parația trebuie să ne ia cam 
două, trei zile. Or, în cazul a- 
cesta realizarea planului nu mai 
era cu DUtință- Ne-am sfătuit, 
acolo, la gura cazanului încins. 
Muncitorii îmi reoetau într-uria

, precipi. 
Alexandru" și

ceea ce știam și eu prea bine, 
că dacă așteptăm se duce de 
rîpă planul ! Cînd cazanul s-a 
„răcit" la plus 60 de grade, bă
ieții s-aa hotărît „să intre în 
foc“. Făceau cu schimbul, cîte- 
va minute și ieșeau roșii ca ra
cul. intrau alții și tot așa ’ La 
ora 20 cazanul era în probe...

— Știți că „Scînteia tineretu
lui" a consemnat eforturile e- 
chipei care a acționat atunci 
sub titlul „Eroism la plus 60 de 
.grade ?“

— „Eroism", hm... — ochii al
baștri ai inginerului sclipesc ju
căuș — e cam mult spus ! Poate 
conștiința datoriei. în orice caz, 
oamenii nu se consideră „eroi" 
pentru atari fapte, cu toate câ 
probabil... Cert este un lucru, 
îl spun deși nu-mi aparține, 
l-am citit într-o carte : în tim
purile noastre „eroii nu suferă 
de eroism*'.

★
Tot timpul „călătoriei' 

Victoria, călăuză ne-a fost se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.C. — Nicolae Vlădășel.

Se lăsase noaptea și după ce 
considerasem că am văzut tot 
ce se poate vedea într-un oraș, 
neobositul nostru ghid părea că 
mai are încă multe, multe lu
cruri să ne arate, mulți tineri 
să ne prezinte. Plecarea s-a con-’ 
sumat în promisiuni de revenire 
în orașul Victoria și în protes
tele secretarului că plecăm așa 
fără a vedea „tot" ! ]

Mașina a demarat în noapte... 
Dar geamul deschis/ne-a per
mis să înregistrăm și ultimele 
vorbe ale acestui „sufletist" cum 
îl numesc uteciștii :

— în ziua în care voi vedea 
în ziar scris cu litere mari • 
VICTORIA, nu va fi om mai fe
ricit ca mine!

• SITUATA într-un splen
did decor la poalele Apuse
nilor. tabăra de la Nucet, și-a 
primit zilele acestea primii 
oaspeți. Au sosit aici peste 
400 de pionieri din diferite 
școli ale județului Bihor. Este 
de fapt, prima serie din cele 
cinci cite va găzdui tabăra 
în actualul sezon. Programul 
stabilit de organizatori cu
prinde numeroase acțiuni 
cultural-educative între care 
excursii Ia Porțile Bihorului 
Padeșul și Muntele Găina și 
alte locuri, precum și con
cursuri sportive.

Foto: E. TÂNJALĂ

Strungarul "Marin Martin de 
la Uzina „Electrobanatur — 
Timișoara, a răspuns printre 
primii la chemarea Comitetu
lui U.T.C.; „Fiecare tînăr — 
un participant activ la acțiu
nea de atilouțilare". Iată-l,
lucrînd la carcasele de la șu

rubelnițele pneumatice
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CINCINALUL IN PATRU ANI Șl JUMĂTATE!
10 TONE

CĂRBUNE
PE POST

CU TRANSPORTUL
CE FACEM ?

In urmă cu trei ani. cînd am 
devenit șef de brigadă, m-a în
cercat un gind : voi putea ob
ține cîndva — mi-am zis — un 
randament de 10 tone pe post ? 
Analizîn.du-1 mai atent, gindul 
mi s-a părut năstrușnic : visam 
la 10 tone și eu de abia reali
zam cinci I Anii au trecut, bri
gada «s-a maturizat, a acumulat 
experiență, dotarea tehnică a 
sporit simțitor. Perspectiva pe 
care de abia o întrezăream 
atunci este pe punctul de a de
veni realitate. N-am realizat 
încă 10 tone pe am și șut dar 
nici mult tnu mai avem pînă 
«t?olo. în luna mai am dat aproa
pe 3 tone iar în iunie ne-am 
programat să mergem cu 9 tone 
pe post. Constat, acum cînd luna 
s-a încheiat, nu numai că ne-am. 
ținut de cuvînt dar că uneori 
am atins nivelul la care țintim 
de atita. vreme : 10 tone. Mai 
avem de făcut un pas — acela 
de a transforma excepția în re
gulă, adică de a lucra zi de zi 
cu randamentul cel mai înalt 
înregistrat astăzi. Depășirea 
productivității în abataj se va 
materializa printr-un plus de 
1000 tone de cărbune extras 
peste plan în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului.

Pentru a se înfăptui obiectivul 
propus am chibzuit îndelung cu 
ortacii. „Care sînt măsurile cele 
mai eficiente pe care trebuie să 
Ie luăm ?" — i-am întrebat Răs
punsurile au venit prompt. în 
primul rînd. au afirmat ei și eu 
am foșt întru totul de acord, 
trebuie s£ asigurăm funcționarea 
neîntreruptă a utilajelor din do
tare, îndeosebi a transportoare
lor.^ Acestea se mai defectează 
încă frecvent, staționînd aproape 
iumătate din durata schimbului. 
In acele momente degeaba ex
tragem cărbune pentru că nu 
poate fi dirijat spre suprafață. 
Pentru a evita deranjamentele 
de acest gen, ortacii m-au în-

sârcinat să urmăresc personal 
cum sint ele exploatate și între
ținute. In același timp, am hotâ- 
rit să includem în componenta 
brigăzii un număr de patru lă
cătuși — cite unul pe fiecare 
schimb — care să facă revizia 
zilnică a transportoarelor și să 
execute reparațiile care se im
pun. Cînd nu are.ee repara, lă
cătușul devine miner, extrăgrad 
in rînd cu noi cărbune. în. acest 
fel asigurăm nu numai repunerea 
grabnică în funcțiune a utilaje
lor ci și o folosire mai judi
cioasă a forței de muncă. De ce 
să nu recunoaștem că cei de la 
întreținere nu sint înoărcați pe 
măsura potențialului de care 
dispun, că între randamentele 
lor și ale celor din abataje exis
tă diferențieri nejustificate.

O altă problemă care ne fră- 
mîntă este cea a asigurării va- 
gonetelor. Transportul produc
ției și introducerea goalelor se 
face pe o singură galerie care 
devine tot mai supraîncărcată. 
Defecțiunile cele mai grave ce 
apar pe acest traseu sint însă 
de altă natură : din cauza pre
siunii mari care — în mod cu
rios — acționează prin vatră, 
linia ferată se curbează proro
cind deraierea vagonetelor. Ca 
să Ie repunem pe șine este 
foarte greu, datorită spațiului 
redus de manevră. Pentru a 
înlătura efectele acestor „ca
ramboluri" — cum numim noi 
fenomenul — pierdem ore ex

trem de prețioase. M-am con
sultat cu ortacii și 'soluția care 
ni s-a părut a fi cea mai avan
tajoasă este următoarea : să re
partizăm zilnic cite-un om care, 
să controleze starea liniei și să 
remedieze deformările ivite. 
Numai așa vom putea asigura o 
aprovizionare ritmică cu vago- 
nete goale a abatajului, condi
ție fără de care atingerea unor

randamente atît de înalte este 
imposibilă.

Mă preocupă insistent și gir.- 
dul completării efectivelor de 
muncitori. Pentru a da hitr-ua 
abataj frontal 10 tone pe post 
este necesar un anumit număr 
de lucrători. Un miner nu ob
ține aceeași productivitate cînd 
lucrează cu cinci sau cu zece 
ortaci. Fiind mai muiți intr-un 
schimb, operațiunile prevăzute 
in adu se pot executa integral
— pină Ia extracție trebuie sâ 
faci o serie de lucrări auxiliare
— obținindu-se o înaintare mai 
rapidă care înseamnă mai mult 
cărbune extras. în abatajul meu, 
situat în blocul zero, sectorul 1, 
am nevoie de circa zece mun
citori într-un schimb pentru a 
extrage fiecare cite 10 tone pe 
șut. Cu mai puțin: oameni ran
damentele sînt mult mai slabe.

Ca șef de brigada mi-am mai 
propus sâ țin o permanentă le
gătură între schimburi, sâ mă 
intilnesc zilnic cu oamenii din 
grupă. Mi-am întocmit un pro
gram pe care-1 respect strict: 
cu minerii din schimbul I lucrez 
cot ia cot. schimbului II îi predau 
ștafeta in abataj, pentru intil- 
nirea cu schimbul III mă. reîn
torc după masă la mină, iar de 
la ultimul preiau dimineața lu
crul, tot in abataj.. Nu trece zi 
fără ca eu să nu-mi văd ortacii, 
să nu le ascult păsurile. Acest 
contact permanent este foarte 
important pentru producție. Ar 
fi bine ca și conducerea sectoru
lui să procedeze Ia fel pentru 
că trec zile în șir fără ca unii 
ingineri și tehnicieni să coboare 
în abataje. Le-o fi frică să ne 
vadă ?

Vin nu vin. asta mai puțin 
contează pentru mine. Le-ap 
atras însă atenția să se pregă
tească pentru a prelua cărbunele 
pe care îl vom extrage. Vor în
cărca cit dau eu ? Mult aș dori 
sâ se întimple așa...

(Urmare din pag. 1)

23 IUNIE
— Vă aștept de trei ceasuri, 

tovarășe Bartha.
— Cam tot de atîta timp mă 

uit și eu la dumneata. Iți clăn- 
țăne buzele, tovarășe, că de nu 
era septembrie ăsta rebegit de 
ploi te lăsam să le numeri mai 
departe, ai fi tras o înjurătură 
și făceai cale întoarsă.

— Un scriitor așteaptă cîțiva 
ani o asemenea frază.

■— Am eu altele pentru ei și 
aștept să-1 văd la față pe ăla 
de intră în mină și dau scris 
câ-i tipăresc cartea pe banii 
mei. Dumneata ai umblat sub 
pămînt ?

— Ieri, la Eu peni. Am cobo- 
rît pe la ,.450“ si am ieșit prin 
„Carolina".

— Ai trecut 
Te ții bine.

— încerc. 
| — Ar trebui

— Ar trebui.
— Șl atunci 

mine ?
— Nimic.
— Așa mai putem sta de vorbă.

deci suitoarele.

să fii scriitor.
ce aștepți de la

30 IUNIE
— Ce este un puț tovarășe 

Bartha ?.
— O fîntînă de cîteva sute de 

metri, betonată, de unde de la 
capătul de jos încep galeriile de 
acces spre cărbune, adică înce
pe.mina.

— Nu prea se înțelege.
— Pentru a ajunge la zăcâ- 

mînt, mai întii se edîncește un 
puț. Adică.*  se sapă o galerie pe 
verticală cu diametrul de 5 
metri. Faci patru metri și be- 
tonezi primii doi, mai sapi, co
borî cofrajul glisant și betonezi 
cei doi metri rămași din primi 
patru. Față de betonare avem 
întotdeauna doi metri avans. 
Cînd am ajuns la 18 metri facem 
primul pod de lucru în mijlo
cul căruia rămîne un orificiu 
pe unde coboară oamenii și ma
șinile. Mai există și o conductă 
de aeraj prin care ies gazele și 
intră aerul ca să putem lucra. 
Și facem aceste poduri din 18 
în 18 metri pînă sfîrșim puțul. 
Dacă îți imaginezi un tub de 
canalizare cu diametrul de 5 șl

vor circula cele două colivii cu 
oameni și spre suprafață cu 
cărbune sau minereu. Asta e 
treaba noastră, ca în .final să 
meargă coliviile. Puțul, cum se 
zice, este gura minei.

— Uitîndu-mâ cum arată oa
menii după ce ies de sub pă
mînt îmi închipui că munca e- 
dîncitorilor de puțuri nu-i 
chiar cea mai ușoară de pe lu
me. Se zice că meseria de pilot 
de avion e cea mai grea sau 
printre cele mai, la fel cea de 
scafandru sau ziarist — chiar 
dacă asta v-ar mira. Despre 
meseria dumneavoastră se știe 
însă, destul de puțin.

— Eu zic că nu se prea știe. 
Dacă pe mine nu mă mira cele 
spuse de dumneata în legătura 
cu meseria de ziarist, nu văd 
de ce exclamă oamenii în 
dreptul afirmației mele: „nu se 
știe mai nimio despre ce este 
și ce face un miner!" în ziare, 
la televizor apar cifre, care 
eînt adevărate și ale noastre, 
chipuri zîmbitoare ce mai, parcă 
am fi la chermeză ! Zici că e o 
distracție mineritul, hai să dăm 
o raită prin galerii, mai una 
mai alta și cînd ți se spune că 
aici se muncește din greu tu 
plescăi sau îți subțiezî buzele : 
fugi mă d-acilea, am văzut noi, 
am citit, nu vezi că îngheață

ipa pe conductă ? Care va să 
zică, minți! Uite, tovarășe, de 
aia nu stau eu de vorbă cu al 
de dumneata. Mă fulgeră som
nul ciad citesc un rînd despre 
mineri. Și cui folosite asta ? 
Adică de cine ne temem noi să 
spunem adevărul? Sigur, acum 
se lucrează în proporție destul 
de mare cu mașini și utilaje 
noi. Dar mina nu e farmacie și 
6tilpii de Ia armătura metalică 
nu cresc acolo. îi cară minerul 
și nici puțul nu e farmacie. Și 
adică de ce să-i spui dumneata 
unui om de-al meu sâ se spele 
pe față și după aceea sâ-1 fo
tografiezi ? Păi dacă-1 aranjezi 
cum vrei să-și aducă omul cos
tum și cămașă albă și-1 pozezi 
la iarba verde, nu Ia gura pu
țului și cu explicația „înainte 
de intrarea în puț — un dialog 
fructuos" și el sau eu zimbim 
timp pentru că nu înțelegem 
cum vine asta.

— Mi se pare că exagerați.
— Vezi, și dumitale care ai 

fost în mină ți se pare că exa
gerez. Eu spun că mineritul e o 
muncă bărbătească și dumneata 
înțelegi că plîng pe umărul ne
vestei. Dar de ce să fim noi 
luați drept cine nu sintem ?

— Spuneți că cifrele sînt ale 
dumneavoastră. S-a scris des
pre tonele de cărbune pe care 
le scot minerii peste plan, s-a 
scris despre mineri, despre 
munca lor bărbătească și s-a
■■ ■■■ av ■■■ ■■■ v ■

(Vrmare din pag. I)

te folosirea cu maximum de 
randament a acestora, a *utu-  
ror zilelor favorabile lucrului. 
De altfel, viteza zilnică de îna
intare la săpături este cu regu
laritate depășită creîndu-se 
permanent rezerve suficiente în 
fața montorilor. Ritmul înalt 
a fost posibil de atins și dato
rită bunei aprovizionări cu ma
teriale. Tuburile, de toate di
mensiunile, sînt asigurate încă 
de pe acum pentru totalitatea 
sistemului.

în acest context, strădania 
tinerilor brigadieri care, după 
cum am văzut, reprezintă ma
rea majoritate a angajaților 
permanent ai șantierului, sa 
materializează în realizări zil
nice superioare normelor pla-

• REALIZAT PENTRU PRIMA DATĂ

Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște a reali
zat pentru prima darâ în tara noastrâ o instalație 
complexâ, folosită cu același randament și efi
ciență economică ridicată, în forajul structural 
și de prospecțiune și pentru forajul sondelor de 
țiței și gaze pînâ ia adîncimea de 1 200 metri. 
Cu aceeași instalație se pot efectua, într-un timp 
mult mai scurt, intervenții la sonde de adîncime 
medie. Caracteristicile tehnice superioare ale 
noului produs — F.S.-32 — îl fac competitiv cu 
cele mai bune instalații de acest fel de pe piața 
externă. __

utilaj-chimic de la Gâești, care, prin aplicarea 
unor procedee noi și alte măsuri tehnologice, 
obține lunor în medie, economii de metal din 
care secția de turnatorie poate lucra 5 zile.

Aceasta valoroasă inițiativa a 
de colectivele uzinelor mecanice 
Moreni, Fabricii de dment și al

■d.4 i 1 J b

• ..ECONOMISIREA SCULELOR '
0 INIȚIATIVĂ CARE SE EXTINDE

Inițiativa constructorilor de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște „în fiecare trimestru, cel puțin o zi să 
lucrâm cu materiale economisite' găsește ecou in 
tot mai multe unitâti industriale din județul Dîm
bovița. Acestei chemări i-a răspuns recent și co
lectivul Uzinei de piese de schimb și reparații

fost însușită șî 
de la Mija și 
celei de becuri

cubi, va asigura alimentarea cu apâ potabila și 
industriala a municipiului Ploiești, a orașului 
Cîmpina, a întreprinderilor de la Florești, a uni
tăților petrochimice de pe platforma de la Brazi 
și va crea condiții pentru irigarea a circa 
ha teren arabil.

17000

electrice din Fieni, precum si de țesătoarele de 
la întreprinderea textilâ „Bucegi "-Pucioasa. Pri
mele rezultate ale întrecerii sînt promițătoare: 
econom:i de 300 tone metal, fire din bumbac 
din care se pot obține 6 000 mp țesâturi, wolfram 
și alte materiale necesare pentru 12000 becuri 
normale.

S-au încheiat lucrările ae construcție a baraju
lui hidrotehnic „Paltinu' de pe Valea Doftanei. 
Lacul, cu un volum de aproape 60 000 000 metri

Constructorii Complexului hidrotehnic 
Valea de Pești, destinat alimentarii cu apâ 
bila și industriala a centrelor miniere din Va
lea Jiului, au terminat cu o lunâ mai devreme 
coronamentul de umplutura din corpul barajului 
în care s-a înmagazinat 1 200000 tone piatra. 
Acum, constructorii au trecut la executarea cu 
eforturi sporite a altor lucrâri aferente, în ve
derea înfăptuirii angajamentului pe care și l-au 
asumat, de a pune în funcjîune acest important 
obiectiv cu 45 de zile înainte de termen.

★
Potrivit angajamentului luat în cinstea Confe

rinței Naționale a partidului, colectivul între
prinderii de geamuri de la Buzâu a dat în folo
sință, cu 15 zile mai devreme, o noua secție de 
geam izolant, produs cu întinsâ întrebuințare în 
construcții industriale.

de la 
pota-

Ortacii lui Bartha lucrind la instalarea rețelei de aeraj. 
Foto: PAVEL TÂNJALĂ

MESAGERI Al GÎNDULUI Șl VOINȚEI COLECTIVE

Prestigiul fabricii îl dau
asemenea oameni

• Ttxfilitta EMILIA IGNAT de la întreprinderea de lină 
integrată — Constanța

rca: scris, și nu c dată, despre 
brigada lui Dionisie Bartha, 
brigsâa recordurilor. Ce r.u-i a- 
de vârât din toate astea ?

— Cifrele despre care s-a 
scris sînt adevărate. Oamenii 
care le fac sint de aici. Ei și-au 
încordat forțele în. cinstea ma
rilor evenimente pe care le vom 
trăi: Conferința Națională a 
partidului și aniversarea Repu
blicii. Nu trebuie 6ă vin eu să 
vorbesc despre tradiția munci
torească din Valea Jiului. Căr
bunele pe care minerii din 
vale îl trimit industriei se în
toarce și la noi și noi știm 
asta : televizorul costă mai pu
țin. Ia fel și aragazul, găsești 
mobilă bine lucrată și uneori 
chiar și ieftină. se cheamă 
că-ți îmbraci casa și familia și 
că mîine vei avea salariul mai 
mare. Toate astea sînt adevă
rate, e deajuns să dai o raită 
prin Valea Jiului să vezi oame
nii și casele lor.

— Și atunci ?
— Ce atunci ?
— Ultimul dumneavoastră 

contract inclieiat cu exploata
rea minieră Paroșeni începe 
astfel: ..Intre conducerea E.M. 
Paroșeni, reprezentată prin di
rector ing. Ileanu Ion și bri
gada de mineri reprezentată de 
Dionisie Bartha"... și urmează 
trei pagini de clauze. Din trei, 
una - și jumătate cuprinde obli
gațiile ce vă revin. Prima : lu
crarea să fie gata pentru recep-

ție în ultima zi a lunii februa
rie anul viitor. Și vreau că vă 
mai întreb : e adevărat că lu
crați de aproape 10 ani în pa
tru schimburi ?

— Va fi gata în luna octom
brie anul ăsta. Lucrâm de la 
15 aprilie și pînă acum am să
pat peste 120 de metri. înaintăm 
greu pentru că ne lipsesc două 
motoare, ni le-au promis tova
rășii. și cînd Ie vom avea se 
schimbă treaba. Vom merge 
mai repede, sperăm. Nu, nu e 
nici-un record, aici nu e ca în 
sport: fugi tu un kilometru, 
fuge altul mai repede; cu a- 
vionul nici nu știi cei o mie de 
metri. La Aninoasa Sud am să
pat 73 de metri într-o lună, la 
Livezeni, 93. Te primește pă- 
mîntul. îl adîncești mai repede. 
Dacă vine apă sau sînt gaze, 
faci cît se'poăte, doar n-ai în
ceput puțul ca să-1 părăsești. 
Și-apoi am învățat pămîntul, 
cît trebuie să r.i-1 facem prie
ten, l-am învățat. Și dacă to
tul, e-n regulă, în octombrie ne 
luăm cortul și plecăm încotro 
ne cheamă.

— Ce e cu cele șase ore ?
— Pînă acum un an se lucrau 

cite 8 ore în Valea Jiului. în 
puț, insă, nu pot intra mai 
mulți oamer.i deodată de cît e 
nevoie. Și atunci am zis noi,'cu 
zec- ani în urmă : facem patru 
schimburi și lucrăm cite 6 ore. 
E și mai bine 
avut de furcă : 
tha așa și pe 
adică, să se 
pe altul, sa 
era rea sau 
inte de termen? Și a mai ve
nit un inspector, acum cîțiva 
ani. că iar așa și pe dincolo dar 
pină la urmă o fi înțeles că 
merge treaba și ne-a lăsat in 
..plata domnului". Ca să vezi ce 
noroc am avut!

— O ultimă*  . întrebare : ce 
simțiți acdlo în mijlocul pămîn- 
tului. la ce vă gîndiți ?

— Mă gîndese Ia ce fao 
tunci. la ce am de făcut că 
altfel nu se poate. Și ceilalți, 
zic eu, gîndese la feL Ce simt? 
Știu eu ? Deși picăturile de 
apă nu contenesc și e cald, și 
e zgomot, din cînd în cînd îți 
auzi bătăile inimii.

pentru om. Am 
„Tovarășe ” 
dincolo, 
încurce 
întîrziem 

s-o dăm

Bar- 
cum 
unul 

îu- 
îna-

a-

Cine n-o cunoaște Ia noi 
pe Emilia Ignat? îmi spune 
Teodora Prelipceanu secre
tara comitetului U.T.C. din 
întreprinderea de Lină Inte
grată Constanța. Este sufletul 
secției Nâvădit, unde lucrea
ză de la înființarea între
prinderii. Ca secretară P.C.R. 
pe schimb, este unul din oa
menii care ne ajută cel mai 
mult în activitatea organiza
ției noastre. Se bucură de 
stimă și de autoritate dato
rită atît pregătirii profesio
nale foarte solide cit și felu
lui cum știe 6ă se apropie 
de oameni. E nelipsită de la 
ședințele organizației U.T.C. 
întreprinderea noastră_ este 
tînără și mai sint încă pro^ 

•/.bleme de rezolvat.
într-adevâr. linia, modernă 

a turnurilor, a clădirii admi
nistrative. a halelor lumi
noase, culorile care îneîntă 
și odihnesc privirea, ordinea 
și curățenia ce domnesc aici, 
totul vorbește despre tinere
țea întreprinderii. Adevarața 
ei tinerețe insă o afli abia 
străbătîndu-i secțiile : pretu
tindeni numai chipuri tinere. 
Mi se dau cîteva cifre : me
dia de virstă a colectiva- - 
lui este de 22 ani. Dintre 
aceștia 85 la sută sînt fete. 
Majoritatea s-au calificat ur- 
mînd cursurile de ucenicie 
la locul de muncă. începînd 
din 1973 întreprinderea va 
dispune de o școală profesio
nală proprie, lucru care va 
contribui substantial la creș
terea numărului de cadre cu 
o bună pregătire profesio
nală. Aproape jumătate din 
salariați sînt uteciști.

Pe Emilia Ignat am întîl- 
nit-o lingă o mașină de na- 
vădit, dînd indicații unei ti
nere muncitoare. Stăm de 
vorbă în zgomotul halei, ase
mănător cu acela dintr-un 
birou de dactilografiat.

— Problema nr. 1 la noi, 
îmi spune Emilia Ignat, este 
în momentul de față calita
tea Muncitorii noștri sînt ti
neri. Cei mai mulți n-au mai 
lucrat niciodată într-o între
prindere industrială. Am a- 
vut multă bătaie de cap cu 
disciplina, mai ales cu ab
sențele nemotivate și întir- 
zierile. Avem aici mulți na
vetiști. Mai sînt și unii care 
au o atitudine ușuratică fața 
de muncă, sînt neatenti Ia 
lucru. Gîndiți-vă ce poate 
însemna o'încurcătură în or
dinea firelor de culori dife
rite la năvădit sau o pată de 
ulei de mașină pe stofă la țe- 
câtorie. sau alte neglijențe... 
în ultima vreme am reușit 
să înlăturăm absențele și în- 
tirzierile. Dar pentru a da 
un lucru de calitate e nevoie 
de corectitudine în fiece 
clipă.

— Se poate vorbi, așadar, . 
despre tinerețea colectivului 
ca - fiind o calitate ?

— Dar bineînțeles. Tinere
țea asta este mîndria noas
tră ,a tuturor de aici. Pornind 
la drum cu un colectiv atit 
de tinăr. cu un colectiv deja 
închegat, se pot realiza ceie 
mai frumoase lucruri, cele 
mai îndrăznețe proiecte.

Și, într-adevăr. mîndria 
' și încrederea Emiliei Ignat

sînt pe deplin justificate de 
realizările din ultimul an ale 
întreprinderii. în cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului, tînărul și harnicul co
lectiv de aici a hotărît să 
mărească cifrele angajamen
tului de la începutul antllui 
privind producția peste plan. 
Astfel, la valoarea producției 
globale, de la 5 milioane la 
io milioane lei; la valoarea 
producției marfă, de la 4 mi
lioane la 10 milioane lei ; Ia 
lină spălată, pentru export, 
dc la 20 tone la 30 tone. Din 
cei 10 000 m2 țesături prevă- 
zuți peste plan pe întregul 
an, numai în primele 6 luni 
s-au realizat 9 000 m2. Dar 
cea mai mare realizare a ti
nerilor de aici este îmbună
tățirea calității produselor. 
Dacă pînă anul trecut, din 
cauza defectelor de fabrica
ție, întreprinderea era ne-

DELEGAȚI LA

CONFERINȚA

NAȚIONALĂ

A PARTIDULUI

voită să acorde beneficiari
lor 10 la sută bonificații, as
tăzi aceste bonificații s-au 
redus la 1 la sută. Prestigiul 
fabricii a crescut foarte 
mult și, ca urmare, în tri
mestrul II. întreprinderea a 
ajuns să încheie primele con
tracte directe cu beneficiari 
din străinătate.

— Cu ce sentimente ați 
primit mandatul de delegat 
Ia Conferință ?

— Am participat ca dele
gat și la lucrările Congresu
lui el X-lea al partidului, 
spune Emilia Ignat. Noi, cei 
de aici, am îndeplinit sarci
nile trasate qtutici de partid 
șl astăzi vedem că se poate 
și mai mult. Mă bucură â- 
ceastă nouă dovadă a încre
derii pe care mi-o acordă 
oamenii. In ce mă privește, 
mă voi strădui să merit și pe 
viitor această încredere, con
tribuind ca șî pînă acum, la 
locul meu de muncă, la în
făptuirea marilor sarcini care 
ne stau în față. Tinerețea ne 
obligă la mai-mult.

Permanent,
în fruntea tinerilor

• ȘTEFAN KOHUT, secretarul U.T.C. al Uzinei „6 Martie1* 
Timișoara

Oamenii din uzină, de fie
care dală cînd se ivește pri
lejul de a vorbi despre cole
gii !or mai tineri spun : „Sînt 
băieții lui Kohut“. Aprecierea 
transcrie fidel personalitatea 
secretarului comitetului U.T.C. 
integrată și definită prin ra
portarea la masa de tineri 
prezenți în procesul muncii. 
Și nu numai în acest compar
timent, ci și- dincolo de el; 
în procesul de formare a unei 
biografii multiplicată în 400 
de exemplare, ceea ce repre
zintă cam jumătate din nu
mărul de salariați ai Uzinei 
„6 Martie" din Timișoara. 
Biografia lui Ștefan Kohut, 
de meserie strungar, a par-

ZILNIC, REALIZĂRI
nificate, în găsirea chiar a 
unor soluții și metode de con
strucție mai bune decît, tehno-| 
logia cunoscută Este edifica-) 
tor exemplul intercalării no
durilor metalice în conducta 
principală pentru ramificațiile 
din antone. „Pînă acum nodu
rile metalice necesare pentru 
realizarea ramificațiilor se 
efectuau numai după ce se 
montau tuburile canalului prin
cipal, solicitînd munca a 4 su
dori timp de 2—3 zile — ne 
explica tehnicianul Constantin 
[Burlă, șeful echipelor de mon-

taj. Ne-am gîndit că putem 
scurta acest timp dacă noduri
le sint confecționate în prea
labil în atelier și sînt aduse la 
locul de intercalare în mo
mentul în care se ajunge a- 
colo cu montarea tuburilor 
conductei principale. Așa a fost 
posibil ca în trupul Dămienești 
să realizăm într-o singură lună 
peste 5 kilometri de canal prin
cipal, pe care vom face în tu- 
rînd probe cu apa".

Prin extinderea mecanizării 
la lucrările de săpături și as
tupări canale, s-au realizat

pinâ acum economii importan
te. Proiectul prevedea bună
oară ca 20 Ia sută din volu
mul de săpături (circa 110 000 
metri cubi) să se execute ma
nual, aceasta în strînsă corela
ție cu topografia locurilor și 
felul solului. Tinerii care lu
crează pe săpătoare, pe escava- 
toare, dragline, au găsit însă 
căile de a executa mecanio ju
mătate din acest volum, deci 
reducînd lucrările manuale 
doar la 10 la sută din total. 
Prin aceasta cheltuielile au 
fost diminuate, pînă în prezent.

cu aproape 50.000 lei.
In acest iureș al muncii pen

tru atingerea obiectivelor an
gajamentului, au loc concomi
tent și adevărate cursuri de 
calificare, de ucenicie Ia locul 
de muncă. Tinerii sosiți din 
comunele învecinate învață 
aici pe șantier meserii speci
fice î montori conducte, beto- 
niști, dulgheri, fierar-betoniști 
ș.a. Acum, partea practică, a a- 
cestora, iar la iarnă prin 
cursuri organizate, partea teo
retică. „Am început lucrările 
doar cu 6 montori calificați —

ne spunea Constantin Burlă. 
Cînd se va închide șantierul 
aici, vom avea de aproape zece 
ori mai mulți. In total se vor 
califica peste 60 de tineri". 
Demn de remarcat este faptul 
că învățînd meserie acești ti
neri realizează lucrări apropia
te de nivelul și de calitatea 
celor ale unor muncitori cali
ficați. Din cei 20 de membri 
ai echipei de montori conduse 
de Cristea Rusu de pildă doar 
șeful este calificat, restul fiind 
tineri veniți din comunele Va
lea Ursului și Buciumi, județul 
Nțamț.
împiedicat 
în fiecare 
mai bune 
lotului.

Acest fapt însă nu a 
echipa să se situeze 
lună printre cele 
compartimente ale

curs același itinerariu pînă sa 
ajungă la ultima sa filă de 
astăzi, cînd constantele-i ca
lități l-au impus în fața co
lectivului. De trei ani înde
plinește funcția de reglor la 
mașinile pe care de atunci au 
primit calificarea de struu- 
gari și frezori nu mai puțin 
de 400 de tineri. în prezent 
alți peste 200 repetă un ci
clu continuu impus do per
manenta dezvoltare a uzinei. 
Preluînd întocmai conținutul 
atribuțiilor sale profesionale și 
asociindu-le celor do secretar 
al organizației U.T.C., poți 
spune fără teamă că aportul 
său social se finalizează în 
reglarea tinerei generații con
form unor imperioase cerin
țe politice muncitori nu nu
mai foarte bine pregătiți din 
punct de vedere profesional, 
ci și pe deplin conștienți de 
rosturile muncii lor, adică o 
înaltă responsabilitate civică.

Discuțiile purtate cu un a- 
semenea interlocutor au fost 
în permanență întrerupte de 
precizarea că în toată munca 
pe care o depune nu poate fi 
vorba de merite personale. 
„Tinerii ridică foarte multe 
probleme, unele foarte com
plexe, din care cauză, dacă 
vrei să le rezolvi, și nu mă 
las pînă nu Ie rezolv’, nu poți 
de unul singur. Unele dintre 
ele sînt de ordin social, al
tele de ordin profesional, de 
multe ori ivinau-se și delica
te probleme personale. Socot 
că dacă ți-ai cîștîgat încrede
rea lor, determinîndu-i să vi
nă spre tine, nu trebuie să-i 
alungi motivînd că doleanțele 
lor te depășesc. De altfel, în 
asemenea situații sprijinul po 
care-1 primesc din partea or
ganizației de partid și în co
mitetul de direcție, este în
totdeauna prompt. Să vă dau 
un exemplu : La prelucrări 
mecanice, îndeosebi, multi ti
neri nu-și realizau sarcinile de 
producție, cîștigul fiindu-le de 
multe ori afectat. în urma șe
dinței de birou U.T.C. la care 
au participat și alți factori cu 
munci de răspundere din u- 
zină s-a ajuns la concluzia ca 
pe lîngă'prezența unor feno
mene de indisciplină există și 
numeroase neajunsuri în or
ganizarea muncii, în reparti
zarea preferențială a unor lu
crări, repartizare ' datorată 
maiștrilor. Măsurile luate n-au 
întîrziat să se arate. Dacă a- 
nul trecut doar 18 tineri au 
primit insigna de fruntași în 
producție, în acest an numă
rul lor a ajuns la 40". Exem
plul dat nu. este singurul iar 
citarea sa n-am făcut-o numai 
pentru a evidenția modul în 
care a fost rezolvată o proble
mă. L-am dat și pentru că cl 
evidențiază folosirea integrală 
a unor drepturi pe care con
ducerea partidului a așezat-o 
la temelia orînduirii noastre. 
Un astfel de om, care și-a în
țeles pe deplin sarcinile ce 
i-au fost încredințate, îi poate 
reprezenta cu cinste pe comu
niștii uzinei la apropiata Con
ferință Națională a partidului.

ION DANCEA
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Zece zile o echipă de cercetă
tori de la Consiliul culturii și e- 
ducației socialiste, sub condu
cerea prof. dr. Octavian Neamțu. 
a întreprins la Podenii Noi. in 
Prahova, împreună cu localnicii 
din sat o minuțioasă acțiune dc. 
cercetare socio-culturală urmă
rind să desprindă mai clar care 
sînt căile și metodele cele mai 
eficiente pentru a da procesului 
cultural-eductiv din sat o funda
mentare științifică. La această, 
acțiune au mai luat parte 16 in
spectori ai comitetelor județene 
pentru cultură și educație socia
listă din țară și 23 directori ai 
căminelor culturale din satele 
prahovene- De ce a fost necesar 
ca această mare acțiune culturală 
să fie înscrisă sub denumirea de 
stație-pilot ? Cind in economie 
apar metode științifice noi care 
determină noi tehnologii de fa
bricație, aceste metode trebuie 
să fie experimentate mai întîi 
în stațiile de încercare, stații- 
pllot, carș vor generaliza la rin- 
dul lor sistemul științific pe în
treaga ramură economică- O ana
logie in domeniul vieții cultural- 
educative este nu numai posibilă 
dar și necesară. Documentele 
plenarei C-C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971 atrăgeau din nou 
atenția asupra necesității „de a 
studia științific fenomenele so
ciale, de a acționa și de a crea 
condiții corespunzătoare pentru 
afirmarea și promovarea noului". 
Dezvoltarea economică multila
terală a satului a adus cu sine 
probleme sociale noi, de mare 
importanță în viața satului.

Unul din primele obiective pe 
care și le-a propus stația-pilot a 
fost, cunoașterea deplină a reali
tății satului- Toți componenții e- 
chipei de cercetare fixîndu-și co
mandamentul la căminul cultural 
au locuit (conform metodologiei 
de lucru) pe toată perioada de 
timp, in casele sătenilor- Cunoaș
terea, cercetarea a început de la 
cel mai simplu nucleu social, fa
milia — extinzindu-se apoi către 
grupările sociale mai mari : 
școala, cooperativa agricolă. 
I.A.S., organizația de tineret etc. 
Comuna Podenii Noi alcătuită 
din zece sate, cu o populație de 
5 100 de oameni se desfășoară pe 
70 km.p-, văi și dealuri, cu puține 
căi de acces și insuficiente mij
loace de circulație. In aceste con
diții reușește căminul cultural 
din centru să-și distribuie efici
ent și in deplină cunoștință de 
cauză toate actele sale cultura
le ? Cărțile bibliotecii publice 
pătrund in orice anotimp in ca
sele oamenilor ? Presa, radioul și 
celelalte informații preluate prin 
mass-media se distribuie uni
form in cătunele subordonate co- 
munei? Aceste procese sociale 
intime trebuia surprinse și sezi- 
zatc direct in timpul cercetării. 
Conform datelor obținute. spe
cialiștii aveau să stabilească un 
program concret de acțiuni, axa» 
pe cerințele și aspirațiile oame
nilor din sat- Grupul din stația- 
pilot și-a stabilit activitățile pe 
circumscripții electorale la care 
lua parte și deputatul circum
scripției. fiind cel mai apropia* * 
factor de decizie legat de grupul 
social pe care acesta il reprezin
tă- Discutind problemele social - 
culturale ale oamenilor, preocu
pările și dorințele lor, echipa a 
urmărit să atragă la realizarea 
acțiunii — chiar pe aceia care a- 
veau nevoie de aceste activități 
culturale. Astfel că după primele 
zile un mare număr de localnici 
s-au integrat benevol acțiunii și 
vor fi de fapt, după concluziile

I ■ - •
•) Danie! Costa

OAMENILOH

M. COSTEA

„CUPA EUROPEI" LA MU
ZICA UȘOARA

Zilele acestea va avea Ioc la 
Knokke (Belgia) cea de a 14-a 
ediție a concursului internațio
nal de muzică ușoară dotat cu 
„Cupa Europei"'
La ediția precedentă a cupei e- 
chipa țării noastre alcătuită din 
Aura Urzieeanu, Mihaela Mihai 
si Aurelian Andreescu (partici
pantă pentru prima dată la a- 
ceastă competiție) a obținut in
vidiatul trofeu. Mai mult. Aura 
Urzieeanu a fost selecționată în 
echipa Europei adueîndu-și un 
substanțial aport (cel mai mare 
punctaj obținut în istoria cu
pei !) la cîștigarea, din nou 
pentru prima oară, a tradițio
nalei întilniri cu echipa Ame- 
ricii. Anul acesta dificila sarci
nă a apărării trofeului și a 
menținerii prestigiului muzicii 
ușoare românești, revine unei 
echipe formate din trei cîn- 
tărețe : Dida Drăgan, Marina 
Voioa, Anda Călugăreanu.

GEORGE STANCA
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STAȚIA-PILOT
„PODENII NOI"

definitve. continuatorii procesu
lui cultural. In stația-pilot feno
menul cultural nu a fost propo
văduit prin discursuri, prin teo
rii, ci prin acte concrete de cul
tură organizate de cercetători 
împreună cu localnicii. Țăranii 
cooperatori, mai cu seamă tine
retul manifestă interes pentru 
viata culturală a satului. Aveau 
nevoie de o proiecție cinemato
grafică săptăminală (dar altfel 
concepută decît cea existentă) 
completată cu jurnale de actua
lități, la zi și documentare știin
țifice potrivit cu interesele lor 

economice ; cititorii ar vrea să 
împrumute cărți din biblioteca 
satului, dar era destul de greu, 
să se descurce cineva in cele 
7 500 de volume cind nici tinăra 
bibliotecară nu prea știe ce 
cărți să-ți recomande ; in cămi
nul cultural ar trebui să existe 
felurite cercuri tehnice, de me
canică. de agrotehnică, zooteh
nie. legumi cultură, mai bine or
ganizate decit cursurile agricole 
de iarnă ale C.A.P -ului : stația 
de amplificare concurează cu 
tranzistoarele din sat in repro
ducerea programului din postu
rile centrale radio, deci, a de
venit inutilă și neinteresantă : ti
nerii nu au un loc de organiza
rea horelor și un teren sportiv ; 
fetele nu frecventează căminul 
cultural pentru -că uneori asistă 
la scandalurile unor tineri ne- 
educați ; cooperativa agricolă ar 
avea nevoie, ca să inaugureze 
un nou sector economic, foarte 
rentabil — apicultura — de 
pricepuți crescători de albine, 
dar nu există un cerc apicol la 
școală sau la căminul cultural- 
Si aici, ca oriunde, oamenii dis
pun de un timp planificat, bine 
orinduit. impus de ciclurile de 
muncă, așteaptă, deci, de la in
stituția culturală acțiuni practi
ce. potrivit nevoilor lor. confor
me cu sarcinile economic*  ale 
coopera riveJor.

M IOX

Spectacolul 
estival

de masa

Deci actori ai unor teatre de 
dramă care e-au zindit că ano
timpul concediilor, propsce wec- 
tactâel-or muz^aal-cLstractive. e 
un prilej in plus de a se apro
pia de încrederea. cerințele fi 
chiar de cmaoseuta generozitate 
a publicului bucureatean. Mai 
a’.es că cele două premiere se a- 
nuntau a fi de o maximă exi
gent*  artistică arit timp dt se 
atrăgea atenția că. in afara 
antrenului murea! umorul tex
telor prezentate purta «irul 
unor nume : de la clasei ca 
A. P. Cehov p L L Carag.a.e. 
pină la reputat: autori contem
porani ca Aurei Bar ana» Marin 
Soresc-, Ion Bâieșu.

în plus, lucru ce trebuie sub
liniat. era vorba rl de presti
giul pe care 5i-l angajează două 
dintre cele mai bune colective 
ale vieții noastre teatrale in
tr-un gen de soectaoo-1 adesea 
aflat la discreția improviza
țiilor.

..Super-estival *7T “. prezentat 
de unii dintre cei mai populari 
actori ai teatrului Bulandra. în
registrat și de televiziune pentru 
o viitoare emisiune — desigur, 
motiv pentru care afișele spec
tacolului. afișe care împînzeau 
aleile Parcului Herăstrău nu de
pășeau funcționalitatea imediată, 
nefiind înscrise pe ele decît, în 
ordinea alfabetică, numele acto
rilor și ora de începere, rămî- 
nind să aflăm autorii textelor și 
ai direcției artistice in ..Progra
mul Radio T.V.- — a început 
promițător. Un comper de ținută 
și spirit. Paul Sava. o dntăreată 
de renume, invitată de onoare. 
Anda Călugăreanu. o bună for- 
mație instrumentală. condusă 
de Sile Dinicu. păreau a ne în
dreptăți așteptările. Si in ce îi 
privește pe aceștia și cîtiva alții 
au și făcut-o. Din păcate, după 
ce dispăruse orice suspiciune — 
încă mai există o părere, e 
drept îndelung verificată. că 
„varietățile" muzical-distractive 
sint adesea un fel de serbare fi
lantropică fără tombolă, unde 
fiecare face tot ce se poat face 
ca într-o petrecere de familie — 
n-am putut urmări printre rit-

dezvoltare ale comunei, cu cerin
țele de caiifxare ale tmeretalul 
restul manifestărilor divertis
ment le pot prelua și singuri, de 
Ia televizor- Căminul culxuraL ca 
instituție locală trebuie să răs
pundă cerințelor lor. locale ! 
Bineînțeles, nu îndeamnă că d-c- 
tracția tinererolui va fi neglijată 
de căminul cultural Cercetăux-j 
nu au venit insă ia saț cu 
dele prestabilite, ei au Unut 
ma de nevoile oamer.J'r 
structura contur.e„ în concepția 
sociologilor din napa-pjo:. ac
tivistul cultural modern nn tre
buie să aștepte pasiv mrrrucțm- 
nile de la centra cu ca factor po
litic de decizie intervine prtxnpu 
in cunoștință de cauză in arvu
nea culturală. De aceea șa
tuția culturală a satului nu tre
buie să fie -ieerieâ.
programai său « cere să fie di
namic. in acord cu realitatea, cu 
transformările petrecute in sa: 
Totuși activiștii căminului cul
tural nu poc aricit ar fi de do
tați. să desfășoare =mgur. fără 
part ciparee satului un proces 
cuit ural-educativ complex- Sarci
na lor este să atragă in procesul 

. desfășurări: acțiunii, tineretul 
localnicii. Activitățile pe micro- 
grup la care tinerii sitr. chemați 
să participe, au avantajul că asi
gură trecerea de la acțiunea ire- 
lată la munca io rolectivitate 
de la gustu-j și preocupări Ia 
cerințe sociale : de la starea de 
așteptare pasivă, la inițiativă $i 
organizare. în această privință 
stația-pilot și-a îndeplini- A 
succes rolul de a crea și promo
va forme variate de acarii 
culturală prin care participa 
devin treptat organizatori și : 
atori ai acțiunilor comune (d_
va răspunde de cercul apico*  un 
meșter conduce cercul de artă 
populară, un rapsod cercul d° 
fdclor etc ). Toți sint in aceeași 
măsură beneficiari și executami. 
se consolidează prin aceasta să 
ritul de echipă, de acȚ-une in co
lectivitate. ceea ce permite a- 
bordarea dinamică si optimistă, 
intr-un cadru social a tuturor 
dificultăților existente in a-ri’ri- 
tatea culturală- Cu astfel de ac
tiviști, in dublă postură, de be
neficiari și producători — cămi
nul cultural poate să devină o 
fertă politică, o adevărată insti
tuție obștească.

în perspectiva timpului va
loroasa acțiune culturală de la 
Podenii Noi declanșată exper 
mmfal in «tatia-D’lot_ «Ha mr*  
pe fiindcă urmează să fie cont 
nuată cu forțele tocane de <me 
srăîăto<re_

!O> MKRCOVKT

la 
te 
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aurue Isne mc dif deectea» 
ale ^acăreior dec-, o decatiare 
a -corclui ți. prvi aceasta. • 
abdicare de U pronostuc«: 
exixecta artistic*.

S-a pornit deci bine, cu un 
text uocie ai Ecatetzr.e. Oorora 
C-Ce yrea fecneia-1 ti cu o t>3e- 
z.» de Martc Soceecc (_VliSe o 
Maute Pe Peaekna-). ;nterore- 
tate de Octavtaa Coteecu s Vtr- 
«tl OxÂseacu- Ca na wcic cu 
accente satirice ce viza ..pete- 
care, cum se ^oune. mai 
bresc v;ata cetății : mentali lăți 
retrograde, oomoortamenie ana- 
crazice etc.

încet. încet, m ajuna insă 
umorul bont, gratuit sx. cind 
astontai mai ouțin. xxsnai 
apariția .conurilor noștri v<

: Stefan Bănică. Dem Râ- 
dulascu fi roca Caragiu. a fost 
compromis _S aper-esiivalul *72 “.

Cu un scheci ce unde risul 
trebuia ^stors- dintr-o situație 
in exe cmeva vrind să-si facă 
ua raglan nimerește la... un ma
gazin de coșciuge (oonfur.dind 
firma dricar cu... Direcția gene
rală a industriei confecțiilor...), 
cu niște glume fără sare si pi
per. dacă nu chiar una de-a 
dreptul trivială (în care Dem 
Rădulescu ne arată stomacul — 
pasămite satirizind excesele 
mini-jupei — și ne spune lucruri 
ce nu pot fi scrise...). Cu un 
mai vechi și deci arhicunoscut 
monolog al cărui punct de bă
taie era argoul semidocților și 
oe care Toma Caragiu a insis
tat interminabil și obositor in
cit obiectul ..satirei", dacă ini
țial era vorba de așa ceva, a 
devenit din păcate nu persona
jul interpretat, ci actorul etc. 
etc. Iar în partea subit lirică a 
soeetacolului ne-a fost dat să 
auzim o actriță excelentă. Gina 
Patrichi. interpretind o romanță 
cu un asemenea text : ....C’est
la vie! $i vine o vreme cînd 
nu mai trișăm / tragem o linie / 
Si pe urmă adunăm... / C’est la 
vie C’e6t. Ia vie-ul nu știu 
cui o fi dar asemenea rudimente 
au compromis în mare parte 
„Super-estivalul ’72".

..Zig-zag“-ul oferit de teatrul 
Nottara în Parcul ..23 August", 
spectacol de ..teatru, umor si 
muzică", regizat de Mircea 
Avram, dincolo de o muzică al 
cărui text ne-a șocat prin rosti
rea sa într-o românească occi- 
dentalizată fonetic, a fost în 
mare parte un exemplu destul 
d? convingător al „ravagiilor" 
diletantismului. De la penibilul

meca.>rr. 
(TD yLror. ÎUtiz Paragchrvesrj 
txro*  urierprerzl (Lcrian Musm- 

ktrat roi. arunrine ru- 
______podea șa a reritat afna- 
ri_-se îatr-c poziție, să-î zicem.- 
Lacomtwiâ. totu! friza cei mai 
precar fJri

Ce au urmăr.: reauzator.. *-  
obszu; 2 SaîidCacerea
uae; sâeîxtoare obligau: ? Pină 
una alta, credem a ta» vir- 
IrJâ doar o linsă de reseect fată 
de oobLc. e drecr. că si fată de 
..deea de oublri pentrii că o 
name a pubficuiui chiar s-a dis
trat ! Numere din program linsă, 
o țimnă scenică discutabilă, ac
centuând nu atît un ..pitoresc*  
îndoielnic, cit o greu credibilă 
superficialitate, toate acestea, 
reunite sub titlul „Zig-zag*.  n-au 
făcut decit să aducă, ducă ooi- 
r.ia noastră, un prost serviciu 
poputariiitii colectivului teatru
lui Nottara și ideii de spectacol 
muzical-extractiv, oferit dorin
țelor publicului și care rămine. 
in ciuda nereușitei o foarte po
trivită și necesară formă de ac
tivitate a teatrelor in perioada 
de vară. Noi credem că unele 
momente realizate din spectaco
lul teatrului Bulandra și măcar 
buna intenție a teatrului Nottara 
pot constitui premise pozitive 
in orientarea acestui tip de 
spectacol eMival către un nivel 
măcar acceptabil. Nu sin tem de 
părere insă că ar trebui sâ fim 
mai îndulgenți din cauza „în
ceputului" : de ce să acceptăm 
ideea ..bunului gust"4 in vacan
ță ? Nu este potrivit nici pen
tru respectul datorat publicu
lui. nici față de ceea ce cre
dem că reprezintă in materie 
de

reprezintă in materie 
teatrele noastre.! gUSt

C. R. CONST ANTINESCU
TUDOR STĂNESCU

p.S, Xe-am făcut datoria de 
a ne interesa la comitetul Cul
turii si Educației Socialiste a 
Municipiului București asupra 
acestor două teatre. Tovarășul 
Aurel Storin, inspector șef, 
ne-a declarat : „Am recoman
dat tuturor teatrelor din Ca
pitală să ofere publicului spec
tacole în grădinile de vară. Mo
tived greutăți existente, trans
portul decorurilor și insuficienta 
dotare tehnică a scenelor esti
vale, teatrele Bulandra și Not- 
tara s-au angajat să prezinte 
spectacole de revistă. Nu prea 
am fost de acord cu această 
formulă de compromis dar am 
sperat că în lipsă de altceva a- 
ceste două colective sînt ori
cum capabile de un spectacol 
distractiv de ținută. Cum vi
zionarea lor nu ne-a satisfăcut 
am cerut îmbunătățiri. între 
timp am aflat că Teatrul Bu
landra a contractat spectacolul 
cu Televiziunea. Menționez că, 
la amintita vizionare nu am 
putut remarca contribuția lui 
Dem Rădulescu. Regretăm, în 
orice caz, degradarea acestor 
spectacole mai ales că asta a 
însemnat în mare parte absența 
unor minime responsabilități 
din partea cîtorva interpreți...
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dr dcr. w
oraf oi

ctior r rr—pir de
«wrtodofopr pwted « ewdtam 
de

FtMrtad de tade^r ti get*-***  
erte aoe&i oi onr» caiwe codto- 
nffii poate fi traasmsă

ai Mferrvai ștrirrța p arta CfâK 
cart o Aeesttt grttt
de fept roiul «ociei deomfat rf 
cart îl oa msfttafnle ctdfwaie 
J*  poeiah^m. nu w ereeasd ta
lon tpeciale de nice! acăxwf. a- 
fMrme peafru mase f—X
o trenferipție tpedalâ, peafra 
nose, a Stmroniei a V-a de Bee
thoven sau a pieisei ^HamleC de 
Shakespeare. „Valorile ndtvni, 
conchide autorul, sint acelea*-,  
pentru toată lumea. Grada! in- 
su^irii lor este insă diferit, m 
funcție de fondul percepție, de 
profesie, de aspirații, de preocu
pări (.J) Știința și arta educato
rului constă m a realiza infor
mații culturale de asemenea ca
litate, in funcție de cei căroni 
li se adresează, incit acestea sc 
devină cunoștințe culturale, « 
îndeplinească un cit mai amplu 
rol formativ rf să se materiali
zeze în fapte de civilizație".

Belevînd funcțiile și caracte
risticile culturii de masă în so
cialism, Constantin Potîngă citea
ză preocupări mai vechi în gtn- 
direa românească asupra acestui 
domeniu : „A întări pe om în 
drepturile sale politice, spunea 
Tudor Vianlt în lucrarea sa „Fi
lozofia culturii", a-l învăța sa 
trăiască conform prescripțiilor 
științei, iată atîtea alte scopuri ale 
așa zisei culturi populare* .

„Socialismul și cultura de 
masa" este, pînă acum, cea mai 
completă carte de teorie și prac
tică a culturii de masă. Sistema- 
tizînd istoric aproape toate păre
rile emise asupra acestui vast și 
controversat domeniu din sfera 
activității sociale, Constantin Po- 
tîngă are meritul de a jalona, prin 
definiții cuprinzătoare, elemente
le componente și factorii de con
vergență care se includ concep
tului „cultura de masă". Pentru 

Cărțile mediocre, în special 
romanele și volumele de poves
tiri, au adesea un destin ciudat. 
Ele sint citite cu precădere de 
cititori ocazionali, acei amatori 
de o literatură oarecare, catego
rie numită a consumatorilor de 
..cărți". Diferența dintre un ci
titor informat și un consuma
tor . de literatură-divertisment 
constă în aceea că primul caută 
și citește autori, cărțile unui au
tor anume, pe cită vreme al 
doilea citește numai ..cărți", evi
dent. la intimplare. Așa cum ci
titorul in cauză caută deliciile 
unei ficțiuni elementare. în ega
lă măsură proza proastă iși cau- 
tă si ea cititorul suficient : și de 
multe ori il găsește ! Trebuie să 
recunoaștem că o savantă ironie 
a aranjat astfel lucrurile in lite
ratură.

Se intimplă ca un asemenea 
autor să prolifereze ani in șir la 
adăpostul unei explicabile indi
ferențe din partea criticii lite
rare. în acest răstimp el poat£ 
deveni un num*  de o anume 
răspindire. Dacă, tardiv, critica 
literară se sesizează cu severi
tate (cum se intimplă atît de sa
lutar in ultimul timp), faptul 
pare acum o nedreptate inutilă. 
Inutilă, pentru câ această aven
turoasă cercetare trebuie Începu
tă. chiar psihologic. în momentul 
debutului- Persistă ideea că în 
numele șanselor viitoare de afir
mare ale debutului, critica lite
rară ar fi mai îngăduitoare.

Dar in realitate. lucrurile nu 
stau asa. Critica literară este 
destul de severă, insă prea pu
țin: critic: mai urmăresc cu con
secvenți debuturile Debutul este 
tm gest îndrăzneț, fiecare debu- 
tar.- iși motivează pentru sine 
g*s~ul  său literar, motivație su
pe—.oară fiind desigur opera. Dar 
cind proza singură nu dezvăluie 
— pr:n valoare — temeiul exis- 
tente: sa ie. criticul trebuie să 
devină și psthotog. E*  reconsti- 
taie prm examenul critic și mo- 
t-vaf ie primare ale operei, pen-

- a > dovedi fie temeiul fie 
U3ctr*ri«*ența-

Poate nu am f! făcut toată a- 
. dacă nu ne-ar fi 
ea de povestiri a 

Damei Corta. un debut me
nu. marcat de emfază, de 

nerăbdare veleitară mascată ina
bil Este «nexpiSeabil cum a a- 
eordat semnul critic al autorului 
drept de ezzsten^ acestor proze.

anerfie suferă in primul 
de ooețimr’. demonstrinJ 

pe fiecare pagină o criză de me
saj- Evsdenk temaUa de bază 
e«e praza de atmarferâ. terenul 
32or gensuase ituzi: căutate și 
de a* V ooefr* ’:. Dar aici tma dm 
aorwe pewe sa are auzi, au te>- 

peetm ce 
ezjRă tac O frază impersonală $j 

«ser

șablonardă, lipsită de stiL
Cauzele monotoniei unor e- 

misium de telesiziune trebuie 
căutate șt în unele defecțnmi 
de întocmire a repertoriului care 
duc la exagerarea cantității de 
melodii ritmate -sîrba- hora. în- 
virtita de doi', pe cind doina și 
balada sint neiustificat de puțin 
prezente.

Varietatea și autenticitatea e- 
misiunilor de televiziune s-ai 
putea realiza mai bine prin soli
citarea în cadrul emisiunilor și 
a altor formații din diferite zone 
folclorice, care, pe lingă faptul 
ca au în cuprinsul lor instrumen
te specific locale, stăpînesc foar
te bine și stilul de interpretare 
autentic, care diferă de la o zonă 
folclorică la alta, lucru realizabil 
doar în mod excepțional de către 
o formație bucureșteană.

Pentru a evita preluarea ne
critică a ceea ce se oferă, pen
tru a nu se difuza în emisiuni 
numere folclorice care de fapt 

PRO $1 CONTRA

terminologică și de simț al lim
bii : „Deși picioarele îi erau ca 
de ’ plumb și simțea nevoia im
perioasă de a se întinde la pă- 

• mint, indiferent unde, găsea me
reu resurse pentru a continua 
drumul- (...). Dar perioada criti
că trecuse și acum redevenise 
stăpinul simțurilor sale, încer- 
cînd o ciudată senzație de vo
luptate născută din conștiința 
victoriei sale prelungite asupra 
somnului, dar și o prudență cu 
care se supraveghea jugulîndu-și 
fără milă cea mai mică slăbiciu
ne. repeți nd în gînd cuvinte de 
îmbărbătare. Cămașa scrobită cu 
o zi înainte făcuse citeva cute 
care frecau tegumentele axile- 
lor sale, provocîndu-i la început 
o ușoară mîncărime, apoi fieca
re atingere deveni dureroasă și 
băiatul își dădu seama că pielea 
ii fusese zgiriată"- Și proza con-

UN DEBUT
PREMATUR’’

tuuiă pe alte citeva pagini in 
aceeași greoaie notă analitică. 
Am văzut ce aspre patimi îl 
încearcă pe protagonist, l-am 
văzut „jugulindu-și“ slăbiciuni
le, inlâturind „imperioasa- nevo
ie de repaus, cu toate că o că
mașă scrobită ii zgirtie ..tegu
mentele axiielor". Cauza acestei 

ne 
______ Ti

ta ziuă la
se Întoarce 
poarta incu- 
botărăște să

..prăbușiri- morale și fizice 
e«ie suflată chiar din titlu : 
nărui inurzie pini 
prima iui serată, 
acasă, dar găsește 
iată, drept care «e 
se refugieze in orașul vecin la 
o soră mai mare. Drumul stră
bătut pe jos. greutățile oboselii, 
sint subiectul dramatic ai com
punerii !

Proza nu «re. cum spuneam, 
nici o miză sau. mai precis. are 
o miză de convenție. Autorul 
mizează pe o mitologie a adoles
cenței. pe efecte psihologice în
vățate. Daniel Costa scrie din 
lipsă de convingere. calculi nd 
greșit anumite teme care ..ar 
merge*.  care s-ar preta la anali
za sa expozitivă. Numai că gri
fei el dă automat ta locr.ci. in 
’ocuriie comune ale prozei in
fantile. Iată acest comentariu re
torte despre greutății*  războiu- 

na stat decît produse artizanale 
ar fi necesar, după opinia mea, 
să se manifeste mai multă exi
gență. firește, dar și competență. 

Tocmai datorită unei aseme
nea exigențe putem vorbi de in
terpret care au reușit să se im
pună printr-un stil de interpre
tare personal și care, prin re
pertoriul vehiculat, promovează 
valorile autentice ale muzicii și 
poeziei populare : Irina Loghin, 
Angela Buciu. Anca Pacatiuș, 
Maria Ciobanu, Sofia Vioovean- 
ca. Titiana Mihali. Ion Dolă- 
nescu, Mana Butaciu, Benone 
Sinulescu. Ilie Muțiu, instrumen
tiștii Marin Chiser. Ion Drăgoi, 
Toni Iordache. Ion Lăceanu, 
frații Petreuș, Silvestru Lungaci, 
Cheorghe Zamfir ș.a. La aceștia 
se adaugă un număr impresio
nant de rapsozi populari și for
mații de dansuri din rindul ar
tiștilor amatori. Aș vrea să mai 
semnalez un fapt care, după 
mine, strică unor emisiuni: ge
nul de emisiuni de divertisment 
si-a pus amprenta asupra mul
tor emisiuni folclorice.

în acest sens structura emi
siunilor de folclor ar putea fi e- 
laborată mergîndu-se de la cele 
de divertisment de bună calitate 
și pînă la emisiuni cu caracter 
științific, de inițiere în procesul ' 
de cunoaștere a semnificațiilor 
exprimate de cîntecrle, dansu
rile și obiceiurile populare.

• Aspectul autenticității costu
mului popular prezent în emisiu
nile de telexiziune se referă în 
special la lipsa de concordanță 
între zonele de prweniență ale 
costumelor și cele ale pieselor 
interpretate.

Mi se pare nemotivată chiai 
si apariția tuturor dirijorilor de 
formații folclorice în die alb și 
pantalon negru, fără să mai vor
bim de faptul că în contextul e- 
misiunilor de folclor, cadrul sce
nografic, mai malt sau mai puțin 
autentic, rămîne adesea neschim
bat. indiferent de zona folclo
rică căreia îi aparține interpre
tul respectiv. Cred că aceste 
dtesa observații nu pot fi pri
vite altfel decît ca o expresie a 
dorinței ca Televiziunea să-și 
perfecționeze. să-și ducă mai 
departe bunele rezultate obținu
te in acest important dome
niu.
ȘTEFAN CARĂPANCEANU

„Scenarii
de dans"
apirat recent sub îngriji- 

„Clubul“ o culegere
A ...

rea revistei __ _  _ .._
de Seen arii de dans". în con
cepția autorilor acestor scenarii, 
ca și a acelora care au operat se- 

lui, intervenție „de autor" pe 
care i-o sugerează statul la coa
dă : „Nici nu-ți vine să crezi că 
mulți dintre ei au fii, frați care 
se află departe, duși cu sila în 
război, sau întemnițați și schin
giuiri de moarte pentru că au 
cutezat să ridice glasul și brațul 
împotriva măcelului și a asupri
rii — De ce sînt atît de calmi, 
.acum, cînd foametea a început 
să-și arate colții ? (!). Ce cre
dință ascunsă îi îmbărbătează ? 
Nu-mi dau seama și îi privesc 
așteptînd ca din piepturile lor 
să se urce spre cer un vuiet de 
spaimă, jale și dăznădejde... Dar 
ei, (de ce virgulă ? n.n.), rămîn 
liniștiți în timp ce eu aud un 
geamăt surd care vine din a- 
dincuri".

Narațiunea este absolut ne
convingătoare. Uneori autorul 
simte acest lucru, de unde in

tențiile de umor, satira neis
prăvită. șarjarea insistentă care 
încearcă să salveze prozele. în 
cel mai nefericit exemplu din’ 
volum, proza intitulată „Ochii 
oamenilor", această șarjare dă 
in grotesc. Analiza detaliilor a- 
natomice ale unei biete fete 
face obiectul unor lungi des
crieri veriste, de un umor du
bios ; „Cerceta aproape cu spai
mă fitul ei firav, pîepțiî andro
gini. brațele slabe și pielea de 
• albeață bolnăvicioasă... Antț 
brațele fetei defilau pe sub nA 
sul lui și el ar fi putut jura că 
seamănă cu ale unui robot folo
sit pentru manipularea unor izo
topi radioactivi- etc.

Dintre multele concluzii pe 
care le aduce analiza acestei 
cărți, de bună seamă că una 
e<te mai importantă. Volumul 
lui Daniel Costa nu se înteme
iază pe serioase convingeri des
pre rostul literaturii, fapt pen
tru care pasibilele sale motiva
ții intime care-1 susțin nu pot 
fi crezute.

DINU ELAMÎND
OCHII

lecția, considerind utilă tipărirea 
lor, ele au menirea să umple un 
gol în activitatea artistică a clu
burilor si a caselor de cultură. 
Mai exact, de a îmbogăți această 
formă de manifestare — dansul 
— cu lucrări tematice, deoarece 
precumpănitor rămine încă dan
sul „fără subiect" (de exemplu 
dansul folcloric). Scenariile scri
se pentru scurte momente core
grafice au ca temă cele mai di
verse aspecte ale existenței coti
diene și acesta este un fapt po
zitiv ce trebuie subliniat.

însă uneori această ferventă 
căutare a actualității conduce pe 
autori și la etalarea unor mo
mente mai puțin semnificative ca, 
de pildă, în scenariul intitulat 
„Tenisul", un prilej de demons
trație coregrafică cu rachete și 
de întîlnire a doi tineri sportivi 
între care se încheagă fulgerător 
o idilă, sau ca în scenariul inti
tulat „Noaptea manechinelor", 
un soi dc adaptare modestă a u- 
nui motiv cunoscut din „Copel- 
lia". E greu de spus, de aceea, 
ce „priză" (reală) vor avea 
scena unui cămin cultural 
tesc, de pildă, multe din aceste 
scenarii. Se poate vorbi, în li
nele cazuri, de o alunecare în 
nesemnificativ și chiar rizibil 
(„Revolta șurubului"), deși tema 
de la care se pornește este în 
principiu generoasă. „Baza etică- 
socială a fanteziei", cum se spu- . 
ne în interviul maestrei de balet 
Floria Capsali, este tocmai prin- 
tr-o abordare mai puțin exigentă, 
eludată. Multe scenarii nu de
pășesc limitele unui articol de 
gazetă de perete dramatizat, dar 
și acela scris grăbit. Asemenea 
compuneri artistice, ai căror au
tori sînt în general apreciați 
maeștri de balet și instructori co
regrafi, se adresează, înțelegem, 
amatorilor. Nivelul de realizare 
nu permite însă din această cau
ză o tratare mai „lejeră", ama- 
toristă. Ne-am fi așteptat ca un 
astfel de volum cu circuit în
chis, volum „de lucru" cu alte 
cuvinte, să cuprindă și indicații 
ajutătoare pentru cei care vor 
experimenta scenariile nu pe sce
na Operei Române, nu cu gar- 

,. deroba și posibilitățile tehnice 
ale acesteia, ci deci, să indice pe 
baza experienței acumulate (pen
tru că s-au mai tipărit pînă acum 
vreo două cărți de acest gen) 
care sînt cele mai propice scopu
lui avîndu-se în vedere, bine
înțeles, de astădată experiența 
concretă a spectacolului. Teore
tic, deci, o inițiativă bună. Prac
tic, însă, parțial realizată. Ar tre
bui să manifestăm o maximă 
exigență tocmai față de anumite 
aspecte ale activității culturale de 
masă, în care, sub cuvînt că este

. a „amatorilor", se strecoară ade
sea criteriul minimei rezistențe.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
Statelor Unite ale Americii. RICHARD NIXON, următoarea 
telegramă :

Adine mișcat de vestea urmărilor tragice ale uraganului 
„Agnes“ care s-a abătut asupra unor zone întinse ale Sta
telor Unite ale Americii, vă exprim, domnule președinte 
în numele Consiliului, de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului român și al meu personal profunda com
pasiune și vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sincere 
condoleanțe.

osirea în Capitală a secretarului
e stat al S.U.A., William Rogers

' La invitația ministrului aface
rilor extetne, Comeliu Mănescu, 
miercuri după-amiază, a sosit la 
București, într-o vizită oficială, 
William Rogers, secretarul de 
btat al S.U.A., împreună cu 
[soția.

Oaspetele este însoțit de Ri
chard F. Pedersen, consilier la 
Departamentul de Stat, Theo
dore L. Eliot, secretar executiv 
la Departamentul de Stat, 
George S. Springsteen, asistent 
a.i. al secretarului de stat pen
tru problemele europene, Ro
bert J. Mc Closkey, adjunctul a- 
Listentului secretarului de stat 
pentru relații de presă, asistent 
special al secretarului de stat, de 
[îți funcționari superiori din 
Departamentul de Stat al S.U.A.

La aeroportul Otopeni, oaspe

La 5 iulie, secretarul de stat 
11 Statelor Unite ale Americii, 
[Villiam Rogers, însoțit de Leo- 
lard C. Meeker, ambasadorul 
I.U.A. la București, și George 
I. Springsteen, a făcut o vizită 
le curtoazie ministrului afaceri- 
br externe al Republicii Socia- 
Iste România Comeliu Mănescu. 
I CZhvorbirea care a avut loc 
li acest prilej s--a desfășurat în- 
r-o atmosferă cordială.

I La scurt timp după sosire, se- 
retarul de stat al S.U.A., Wi- 
|am Rogers, a depus o coroa- 
[i de flori la Monumentul e- 
lilor luptei pentru libertatea po- 
brului și a patriei, pentru so- 
lalism.
I După solemnitate oaspeții a- 
[ericani au vizitat rotonda Mo- 
Limentului.

I Miercuri după-amiază, la ■ Mi- 
I sterul Afaceriltor Externe, au 
Iceput convorbirile oficiale în- 
b Comeliu Mănescu, ministrul 
facerilor externe al Republicii 
pcialiste România, și William 
logers, secretarul de stat al'Sta- 
llor Unite ale Americii.
lin cadrul convorbirilor a avut 
Ic un schimb de vederi cu pri- 
Ire Ia relațiile bilaterale româ- 
l-americane, evidențiindu-se cu 
lest prilej posibilitățile multiple 
t dezvoltare în continuare a a- 
Isțor relații.
I Convorbirile s-au desfășurat

I *

Munripalitatea orașului Arad, 
a desființat talciocul, o măsură 
a cărei intenție a fost desființarea 
bursei negre, a speculei, favorabi
lă indivizilor —• de meserie „fără“ 
— calificați în arta înșelăciunii și 
a cîștigurilor fără muncă. Din pă
cate, acest început s-a împotmolit 
la prima filă. Fiindcă imaginea ală
turată evidențiază faptul că prac
tica și-a găsit teren de manifestare 
în chiar centrul orașului, în fața 
hotelului Astoria, că printre cei 
pricepuți să facă un „chilipir4* pot 
fi intilniți foarte mulți tineri. Cu 
un vocabular alcătuit cu precădere 
din fraze eliptice se încheie nu nu
mai tranzacții cu gumă de meste
cat, pungi din mase plastice pen
tru reclama țigărilor, umbrele, 
baticuri și alte fleacuri. Se învață 
și obiceiul speculei. Să sperăm că 
fotografiile vor convinge autorită
țile municipale ale orașului că o 
măsură trebuie să fie urmată de 
alta.

D. ION

[La sosirea în București, secreta- 
h de stat, William Rogers, a 
put următoarea declarație re- 
lezentanților presei române și 
răine:
Este o mare cinste pentru 
ine să mă aflu pentru prima 
ră aici, în România. Deoarece 
pt primul secretar de stat ame- 
lan care vizitează această țară, 
re semnificativ pentru relațiile 
astre bilaterale în dezvoltare, 
| menționez că în ultimul an 
Iau precedat deja trei membri 
[cabinetului S.U.A.
[Statele Unite doresc să dezvol- 
I și să intensifice cooperarea cu 
[mânia. Noi salutăm, de ase- 

dezvoltarea continuă a 
lațiilor noastre politice bilate- 
|e. Republica Socialistă Româ- 
k — care este angajata într-o 
llitică independentă și are le- 
Ituri strînse cu multe națiuni — 
[că un rol important în efortu- 
b pentru o pace trainică în 
Ine. Din acest motiv, președin

Studenți și profesori americani —
oaspeți ai Universității bucureștene

'n grup de studenți și pro- 
>ri de la Universitatea Texas 
Austin — S.U.A.. care fac o

pită în tara noastră, au fost 
ercuri oaspeții Universității 
icurești.
hdresind un 6alut studenților 
profesorilor americani, prof. 
George Ciucu. rectorul Uni- 

bsității București, a subliniat 
această vizită contribuie la 

iwoltarea relațiilor universi- 
Fe din cele două țări, la o 
Li bună cunoaștere si întărire 
Legăturilor prietenești dintre 
Ldenții români și americani.
|n cuvîntul de răspuns. Harry 
[rgan, președintele fundației 
Imerican Council for Nationa- 
[es Service" (A.C.N.S.) și-a 
primat satisfacția de a vizita 
|a noastră, mulțumirea pentru 
bsebita ospitalitate cu care a 
|t întâmpinat pretutindeni 
lipul de studenți americani si 
la manifestat convingerea că 
Este vizite și întâlniri între 
Ldenții români și americani 
r continua și se vor intensi- 
|a în viitor.
Studenții tex ani au prezentat 
I continuare un program de 
Itece din floclorul american. 
Irări de muzică ușoară și co
la. La rîndul lor. studenții 
fcuresteni au interpretat o 
Ită de cîntece si dansuri popu
le românești.
■lectorului Universității Bucu- 
Iti i-au fost înmînate. apoi. 
|sa.ie de salut din partea eu- 
Inatorului statului Texas. 

ții au fost întîmpinați de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România. împreună cu 
soția, Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Ion Cosma, 
ministrul „turismului, Teodor Va- 
siliu, ministrul justiției, Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, George Macovescu, 
prirp-adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Comeliu Bogdan, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Washington, de 
alte persoane oficiale și funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față ambasadorul 
S.U.A. Ia București, Leonard 
Meeker, cu soția, și membri ai 
ambasadei S.U.A.

într-o atmosferă cordiala, de în
țelegere și respect reciproc.

Miercuri, 5 iulie 1972, s-a 
semnat la Ministerul Afacerilor 
Externe Convenția consulară 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și’Statele Unite ale Ame
ricii.

Din partea română, Convenția 
a fost semnată de Comeliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne al României, iar din partea 
americană de William Rogers, 
secretarul de stat al S.U.A.

După semnare, ministrul de 
externe al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, și 
secretarul de stat, W’illiam Ro
gers, au rostit scurte alocuțiuni, 
evidențiind că acest document 
va contribui la sporirea contac
telor și vizitelor între cele două 
țari, în folosul cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, împreună cu 
soția, au oferit miercuri un di
neu în onoarea secretarului de 
stat al S.U.A., William Rogers 
și a soției sale.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, ministrul afacerilor externe 
al României, Comeliu Mănescu, 
și secretarei de stat al S.U.A., 
William Rogers, au rostit toas
turi.

★ ★

tele Nixon acordă o importanță 
deosebita consultărilor sale cu 
președintele Ceaușescu, și aștept 
cu nerăbdare convorbirile mele 
de aici cu președintele.

Fără îndoială că între Statele 
Unite și România vor continua să 
existe păreri deosebite într-o se
rie de probleme, a spus W. Ro
gers. Dar noi sîntem de acord a- 
supra uneia dintre problemele 
cele mai fundamentale. Si unii <i 
alții credem că — în spiritul 
Cartei O.N.U. -r națiunile tre
buie să-și călăuzească acțiunile 
lor după principiile respectării 
suveranității naționale, drepturi
lor egale între state și neameste
cului în treburile altora. Și unii 
și alții credem că aceste princi
pii sînt valabile pentru toate na
țiunile, indiferent de mărimea și 
puterea lor, de asemănările sau 
deosebirile sistemelor lor sociale.

în spiritul acestor convingeri 
comune voi purta discuțiile mele 
aici, în România.

președintelui Universității Texas 
si a decanului Colegiului de 
artă al Universității texane.

in obiectivul „SCÎNTEII TINERETULUI"
După desființarea talciocului din Arad

„A N D R IS A N T U L"
DIN NOU CUNOSCUT!

Vizita oficială de prietenie 
a ministrului afacerilor externe

al Republicii Populare Polone
în Republica Socialistă România

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone, Ște
fan Olszowski, va face o vizită 
oficială de prietenie în Republi
ca Socialistă România, la invita

CRONICA U. T. C.
Plecarea delegației Tineretului Liberal din 

Anglia
Ieri a părăsit Capitala, 

îndreptîpdu-se spre patrie, 
delegația Ligi: Naționale a 
Tineretului Liberal din 
Anglia compusă din David 
Mumford si Guv Thorn
ton, vicepreședinți ai Co
mitetului Executiv al Ligii 
și Caro! Barker, membră a 
Comitetului Executiv al 
Ligii Naționale a Studen
ților Liberali. La plecare, 
pe aeroportul București-O- 
topeni. delegația a fost 
condusă de activist: a: C ** 
a! U.T.C.

*
In timpul șederii in țara 

noastră delegația Tinere
tului Liberal din Anglia a 
vizitat Uzinele J3 August*  
din București și „Tracto
rul*  -Brașov, Institutul de 
cercetări horttvitico'.e Ște-

23 DE ANI.„ 23 DE 
BIJUTERII DIN BETE DE 

CHIBRIT
Sute de mii de bețe de chi

brit, așezate cu penseta în cea
suri de nesomn și încordare, 
s-au transforma: In splendide 
catedrale, mănăstiri, corăbii, 
hoteluri. Par o simfonie a fru
museții condusă de bagheta 
unui încercat dâltuitor de fru
mos . Numele lui : GHEORGHE 
TANASESCU. Vîrsta ; 23 de
ani. Este muncitor la Combina
tul de celuloză și htrtie din Că

(Urmare die oag. I»

SIGILIUL
RĂSPUNDERII

ne referim fora docr și poate la indiferența unora a n 
tinerii lucrători, pe ei îi avem în vedere, fard ae propr u 
gabarit profes:onal. Capacitatea de înțelegere a oc*un  
ca atare se dovedește deficitară iar compohoT»--. în 
consecvență, lacunar. Voluntarismul a acaparat însă fără 
prea mare efort, atît pe organizatori cît și pe cei chemați 
să asigure buna si fireasca desfășurare a prog'omeior 
stabilite. Jnainerii noștr. cei mai bine pregătiți, maiștrii 
cu state vecni de serviciu', au obosit după prima suta, 
unii nici măcar n-ou apucat-o, s-au refugiat brusc în ca
re pacea indiferentei, refuzind sc lase la iveală un c’* ce 
sumar simț ol perspectivei. Oamenii se descurcă acum, mai 
târziu îi privește. Gt privește „oficialii*  am auzrt ceva 
care ne-o speriat pur și simplu : „Nu ne permite p’anul de 
producție'. Cu o asemenea concepție, localizată ’a n velul 
celor puși sâ orgcn:zeze treaba, nu putem spera niciodată 
într-o evoluție promițătoare a situației. Atît timp cit doar 
planul prompt și ingenios întocmit râmi ne unica piesă în 
dosarul reciclării ne-am aflat prea aproape de -eficient 
pentru a fi liniștiți.

O tragere la răspundere a tuturor celor ce ignoră litera 
legii ni se pare lucru! care trebuie făcut cu deosebită grabă. 
Pretutindeni acolo unde exemplul citat, un exemplu, promite 
să prolifereze.

Foto : PAVEL TAN JAL A

ția ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, în perioada 
10—11 iulie 1972.

fănești-Argeș, șantierul na
țional al tineretului din ca
drul hidrocentralei de pe 
Lotru și Institutul Poli
tehnic din București ; de
legația a vizitat, de aseme
nea, case de cultură ale ti
neretului, instituții social- 
culturale, precum și tabăra 
de tineret de la Costinești, 
a purtat discuții la Centrul 
de cercetări pentru proble
mele tineretului și Minis
terul Educației și Invăță- 
mintului. Delegația Ligii 
Naționale a Tineretului Li
beral a avut convorbiri la 
C C. al U. T. C. in cadrul 
cărora s-a realizat un 
schimb de păreri privind 
uneie procleroe ce interes 
comun și in legătură ea as
pectele colaborării bilate
rale.

lărași. Din zisa deschiderii ori
ginalei sale expoziții. Casa 
m-jnieipali de cultură din Că
lărași este zilnic vizitată de 
peste 1000 de oamțal. O sim
plă coincidență : semnatarul 
esjXKițieî are 23 de ani, .a ex- 
ooriție «riști _ » de bijuterii 
care 'annează o autentică „ar
hitecturi din bețe de chibrit-. 
Domul din Milano. Capela din 
Peterhof. Bricul Mircea, castele, 
hanuri, mănăstiri din Transil
vania și Moldova.

Talent, imaginație, mii și 
mii de ore dăruite artei, ore 
ciad uiți dacă afară e trig sau 
cald, ctod iscodești Cetare chi
brit căutlnd să-i dai forma do
rită. Lată o pasiune căreia Tă- 
năsesou i-a închinat viața. In 
foto; Domul din Milano.

ION COMAN

ORA ELEFANȚILOR ALBAȘTRI: 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,30; 16; 13 — Program pentru
copii — ora 10).

SUNETUL MUZICH : rulează la 
Doina (ora 19,45).

O AFACERE : rulează Ia Patria 
(orele 10; 1X30; 1«; 1B.30; 21), Ca
pitol (orele 9.30; 12; 14,15; 16,30; 
18.45; 21), Grădina Capitol (ora
20.15) .

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,30; S), București (orele 8,45: 
11; 13,15; 16; 18,30; 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL t ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—18,30 
în continuare — PROGRAM DE 
DOCUMENTARE - ora 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21), Favorit (orele 
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18.15: 20,30), 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20.45). Grădina Select (ora
20.15) .

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Central (orele 9; 
12,30; 16; 19.30), Miorița (orele 9: 
12,30; 16; 19.30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Grivita (orele 9; 
11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,30), Aurora 
(orele 9.30: 12: 15,30; 18), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

# O fotografie din albumul golgeterului
Oblemenco și Parana... Oblemen- 

co și „tigrii" congolezi... Oblemen
co și Șesternev... Oblemen- 
co și Asparuhov... Oblemenco și 
Garrincha.» Oblemenco și Dobrin...

— Dacă-ar fi după mine, eu pozs 
asta, cu Dobrin, aș da-o Ia ziar !

— De ce, Oblemenco ?
„Tunarul" zimbește larg. întoc

mai ca-n fotografia pe care o des
prinde meticulos din voluminosul 
album. Aici s-au adunat toate a- 
mintirile scrise („Stângul lui Oble- 
menco", „Minutul lui Oblemenco-, 
„Oblemenco a rupt plasa la Cra
iova-, „Oblemenco din nou golgo- 
ter“ etc.) sau imprimate pe peliculă 
(Oblemenco și Adamache, Oble
menco șl Răducanu, Oblemen
co și echipa Australiei, Oblemen
co și Dumitrache. Oblemenco 
si pionierii craioveni) ale unei ca
riere de fotbalist pe care, in duda 
absenței atacantului oltean din 
națională (accidentări, ieșiri din 
formă), o invidiază mulți- Și pe 
bună dreptate...

Dar nu pentru biograta fotbalis
tică l-am vizitat, tn această dimi
neață de lube, pe Oblemenco. Ne 
promisese, pentru ziar, o fotografie 
„mai altfel-*  și am venit s-o luăm.

„CUPA TINERETULUI * 
ÎN SATELE BRĂILEI

ÎN HÎRTII CU MIILE,
PE TEREN DOAR CÎȚIVA

Cea mai importantă competi
ție sportivă de masă dedicată ti
neretului din mediul rural, ..Cu
pa tineretului de h sate“, cu cele 
două ediții ale sale, de iamă 
și de vară, polarizează interesul 
organizațiilor U.T.C-, atrâgind 
pe stadioane și in sălile de sport 
tin număr impresionant de par
ticipant- Prindpahil obiectiv al 
romperiției î| cmxstituie, cum se 
știe, atragerea în mișcarea spor
tivă a tuturor tinerilor, dezide
rat indus în însuși regulamentul 
de organizare al întrecerilor și 
care se realizează, sau ar trebui 
să se realizeze, încă din prima 
faza a „Cupei" : etapa pe aso
ciații. Of, eșecul acestei prime 
etape, nerespectarea acestui de
ziderat anulează însăși esența 
competiției In ce măsură orga
nizațiile U.T.C. militează pen
tru mobilizarea și cuprinderea, 
in această fază, a tuturor tineri
lor de pe raza lor de activitate, 
ne-am propus să vedem într-un 
scurt raid-anchetă, efectuat prin 
câteva localități din județul 
Brăila.

In întreg județul Brăila, la e- 
tapa pe asociații — în cadrul 
disciplinelor sportive: handbal, 
volei, fotbal, ciclism, atletism și 
oină — a ediției de vară, au par
ticipat un număr de 18 mii de 
tineri, din care opt mii fete. Ci
fre semnificative. Dar. realitatea 
din teren obligă la dteva retu
șuri. Despre ce este vorba? Des
pre faptul că organizațiile U.T.C. 
și asociațiile sportive din unele 
localități și numim cîteva din
tre ele: Traianu. Bordei Verde, 
Gemenele, Scorțaru Nou și Bărâ- 
ganu nu au organizat și desfă
șurat faza de masă a actualei 
ediții. Și din cite ne-am dat sea
ma nici nu sînt semne că vor 
avea ioc întreceri. Nu numai 
pentru că data fixată a fost de
pășită, ci pentru că factorii de 
aici, chemați să conceapă și sâ 
coordoneze mișcarea sportivă de 
masă nu se dovedesc a fi în stare 
s-o facă. Poate cu o singură ex
cepție, comuna Bărăganul. Ne-am 
oprit asupra acestei localități, 
pentru că ne oferă posibilitatea 
descifrării cauzelor care au de
terminat desfășurarea unei slabe 
activități sportive. In comuna 
Bărăganul, în cele 14 organizații

TUDOR ; rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 19).

MAREA SPERANȚA ALBĂ ; ru
lează la Sala Palatului (orele 17,15:
20,15),  Feroviar (orele 9; 11.15;
13.30: 15,45; 18,15; 20,30), Gloria
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9: 11,15; 13,30; 
16: 18,15: 20.30).

ANCHETATORUL : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15: 13,'30; 16;
18.15; 20,30).

MARY POPPINS ; rulează la U- 
nirea (ora 16),- Grădina Unirea (ora
20.30) .

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează Ia Excelsior (orele 9,30; 12; 
15,30; 18: 20,30), Tomis (orele 9,30: 
12,15; 15; 17,45). Grădin Tomis
(ora 20,30).

DACII : rulează la Munca (cțrele 
15,30: 18: 20,15).

CASA DE SUB ARBORI : rulează 
Ia Bucegi (orele 15,45; 18; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.30; 20,45), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15: 20.30), Grădina
Bucegi (ora 20,30), Grădina Modern 
(ora 21).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Cotroceni (orele 
15.30; 18; 20.15), Laromet (orele 
15,30; 17,30; 19,30), Giuleștâ (orele 
15,30; 18; 20,30).

TRENUL : rulează la Buzești fe
rele 15.30; 18). Grădina Buzești
(ora 20,30).

Ne așteptam la tine știe ce repro
ducere a unei faze de joc al cărui 
erou central este el, marcatorul 
prin excelență. (Sînt și dintre a- 
cestea. De pildă. Oblemenco, in 
prim plan, mingiindu-1 frățește ne 
Adamache prăbușit în deznădejde,

STOP CADRU...

ÎN VACANȚA

FOTBALIȘTILOR

ca orice portar care n-a rezistat 
deelt pinâ-n minutul 89. Sau poza 
în care vedem limpede cum min
gea expediată de ncuarul craio- 
vesn mușcă nndul din stingă al 

a'*întă  „trimis după țigări- cum 
spun fctbahștri. spre dreapta'. Dar 
„tunarul**,  iată, ne propune a-

SPORT DE MASĂ

U.T.C., sînt cuprinși 445 tineri. 
La faza de masă a ediției de iar
nă a „Cupei tineretului de la 
sate**,  de bine, de rău, au parti
cipat 30 de tineri — la șah și 
tenis de masă. La cea a ediției 
de x*ară  nici unul! Pentru ilus
trarea nepăsării față de acest do
meniu de activitate avem și alte 
argumente. Recent a fost dat in 
folosință noul cămin cultural 
care, după opinia localnicilor, se 
situează printre cele mai frumoa
se și mai moderne din întreg ju
dețul. Dar fără nici o amenajare 
care sâ permită și practicarea 
sporturilor de iarnă deși. din 
dte cunoaștem, există o indica
ție în acest sens a forurilor de 
resort. De ce n-a fost respec
tată această măsură ? Ar fi tre
buit o intervenție operativă — 
în primul rind din partea orga
nizației U.T.C., beneficiara unor 
asemenea amenajări — pentru 
a-i oblica pe constructori s-o res
pecte. Cel de al doilea element 
îa care ne vom referi vine să 
lămurească din alt unghi ce anu
me a determinat actuala stare 
de lucruri. în 1968, fără să se 
țină seama că fondurile asociației 
sportive sînt limitate, antrenorul 
echipei de fotbal a înscris echi
pa comunei în campionatul ju
dețean. Singura realizare a a- 
cestei -initiative" a fost epuizarea 
fondărilor asociației, alocate în 
întregime, atâtea cîte erau, echi
pei de fotbal. Campionat înche
iat fără succes pentru formația 
din Bărăganul. Și echipa s-a 
destrămat, jucătorii plecîna care 
încotro, sau mai bine-zis văzîn- 
du-și de treburile lor, dar însu- 
șindu-și și echipamentul și ma
terialele sportive cu care fusese
ră dotați. Și tot la acest capi
tol trebuie incluse neglijarea 
totală a celorlalte discipline spor
tive, a celorlalți tineri din loca
litate. Și de atunci — nimic. Deși 
exista și terenuri de fotbal, hand
bal. volei. Așa stând lucrurile, se
cretarul organizației U.T.C., Va- 
sile D. Mihăilă, ales în această 
funcție de la începutul anului în 
curs, un tânăr dornic să repună 
pe picioare întreaga activitate a 
oiganizației, a stat, a analizat si
tuația existentă, cauzele care au 
determinat-o, măsurile ce tre
buie întreprinse. S-a mai sfătuit

FELIX și OTILIA : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18)j 
Flacăra (orele 15,30: 18; 20.15). Gră
dina Lira (ora 20,30).

CARTIERUL VESELIBI : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

CINCI PENTRU TNFERN : ru
lează Ia Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.15: 20.30).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează Ia Drumul Sării (orele 
13,30: 19).

TRAFIC : rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ROBIN HOOD : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează Ia Ferentari (orele 
15,30; 17,45; 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Pacea (orele 15,45: 19), VI- 
tan (ora 16), Grădina Vitan (ora
20.30).

O FLOARE $T DOI GRĂDI
NARI : rulează la Festival (orele 
9; 12,15; 15.45: 19). Grădina Festival 
(ora 20,15).

AEROPORTUL : rulează Ia Crfn- 
gași (orele 15,30; 19).

INIMA E UN VÎNĂTOR SINGU
RATIC • rulează la Arta (orele 
15,30; 18), Grădina Arta (ora 20,13). 

ceastă poză în care apare alături 
de Dobrin.

— De ce, Oblemenco ?
— Pentru că mi se pare și fru

mos și drept ca ce! mai eficace 
să apară alături de cel mai bun. 
Pentru că, pe undeva, existența lui 
Dobrin In campionat m-a stimulat, 
m-a ambiționat întotdeauna. Și, în 
sfirșit, pentru că vreau, prin gestul 
acesta, să-mi ofer o bucurie sufle
tească. Știu că giscanul nu prea e 
sensibil la „sentimentalisme", dar. 
oricum, aș '.'rea să socotească poza 
asta ca pe o ilustrată de vacanță 
primită de la mine.

— 11 invidiezi pe Dobrin ?
— Da. în vreme ce el se odih

nește. eu intru în focul „univer
sitarelor*.

— Altfel T
— .Altfel, noțiunea de invidie nu 

există pentru mine. Eu sînt prieten 
cu toți fotbaliștii. #

— Chiar și cu fundașii „trozni- 
tori“ ?

— Chiar. Pe ei îi simpatizez cel 
mai mult.

— Pentru că sînt chinuiți tot 
timpul de remușcări. Sau, cel 
puțin, așa imi place mie să cred.

PETRE DRAGU

cu unul, cu altul, cu tinerii din 
comună, cu membrii comitetului 
U.T.C- cu secretarul organizației 
de partid și a pornit Ia treabă. 
A reorganizat asociația sportivă, 
a insistat să fie ajutat pentru a- 
menajarea bazei sportive, a pro
curat echipamentul și materialele 
necesare oricărui început. „Nu 
se poate, ne spunea el, ca tocmai 
comuna noastră, recunoscută ți 
apreciată pentru hărnicia oame
nilor, pentru producțiile agricole 
record realizate, să fie cotată 
printre ultimele la activitatea 
sportiva. Cu atit mai mult cu cît 
toiul depinde numai de noi‘. 
Sigur, ne aflăm deocamdată la 
stadiul jbunelor intenții și al u- 
mn început promițător. Dar asu
pra acestui exemplu am insistat 
și pentru că el dă o imagine 
limpede a deficiențelor ce se ma
nifestă încă — sigur cu nuan
țări neesențiale de la caz la caz 
— în activitatea sportivă de masă 
din unele localități rurale brăi- 
lene, oferind, în parte, și moda
litățile pentru înlăturarea lor 
grabnică.

AL. DOBRE

• LA SKOPLIE s-a dispu
tat întâlnirea internațională 
masculină de handbal dintre 
echipa României și selecționata 
orașului. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
13—13 (7-8).

• ULTIMILE vești trans
mise de la Reykjavik sînt de 
natură să dea speranțe milioa
nelor de amatori de șah care 
așteaptă cu nerăbdare prima 
partidă a „meciului secolului" 
în care actualui campion mon
dial Boris Spasski (U.R.S.S.) 
este opus marelui maestru a- 
raerican Robert Fischer. Potri
vit declarației președintelui Fe
derației internaționale de șah, 
M. Euwe. meciul va începe joi, 
adică cu patru zile întârziere 
față de data prevăzută inițial.

• ÎN SEMIFINALELE tur
neului internaional de tenis de 
la Wimbledon — proba de 
dublu masculin — perechea 
Smith (S.U.A.) — Van Dillen 
S.U.A.) a învins cu scorul de 
9—7. 6—1. 6—4 pe Fillol — 
Cornejo (Chile). în cea de-a 
doua semifinală • McMillan 
(R.S.A.) și Hewitt (R.S.A.) a 
întrecut cu 8—6. 4—6, 9—8, 6—2 
pe Fraser, Cooper (Australia!.

SILVIA : rulează la Popular (o- 
rele 15.30; 18: 20.15).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY WALANCE (orele 9.30; 
11,45; 14: 16.30), PAT ȘI PATAȘON 
(ora 18,45). LACRIMI DE ȚIGAN
CĂ (ora 20,30) — rulează la Cine
mateca „Union".

JOI, 6 IULIE 1972

Teatrul National „I. L. Caragia- 
Ie“ (Sala Studio) : DULCEA PA
SĂRE A TINEREȚII — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „23 August") : ZIG
ZAG — ora 20; Teatrul Mic (la 
Teatrul Național — Sala Come
dia) : PISICA SĂLBATICĂ — ora 
20; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : PE PLAIURILE MIORIȚEI — 
ora 18.30; Circul București : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — ora 
19,30.

JOI, 6 IULIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 România în

MERIDIAN

• IN PRIMA ZI a turneului 
internațional de fotbal de la 
Sofia, echipa locală Levski 
Spartak a învins cu scorul de
1— 0 (0—0) o selecționată a 
orașului Budapesta. într-un alt 
joc, ȚSKA Septemvrisko Zna- 
me a dispus cu 5—1 (2—1) de 
formația italiană Reggio Emilia.

• PE STADIONUL „CO- 
Iombes" din Paris, în prezența 
a circa 10 000 de spectatori, a 
început meciul de atletism din
tre echipele masculine ale 
R. D. Germane și Franței. 
După prima zi de întreceri sco
rul este favorabil oaspeților cu 
109,5—95,5 puncte.

Cu prilejul acestui meci, la 
Paris se desfășoară și un con
curs feminin la care participa 
atlete din cele două țări.

• FINALA ZONEI europene 
(grupa B) a „Cupei Davis" se 
va desfășura în zilele de 21, 22 
și 23 iulie la Barcelona și va 
opune echipele de tenis ale 
Spaniei și Cehoslovaciei. în ve
derea acestei importante întâl
niri, federația spaniolă de spe
cialitate a alcătuit următoarea 
formație : Manuel Orantes, An
dres Gimeno, Juan Gisbert și 
Antonio Munoz.

• LA HVAR (Iugoslavia) au 
început întrecerile celei de-a
2- a ediții a campionatului eu
ropean de lupte pentru tineret 
(sportivi sub 20 de ani), la care 
participă peste 250 de luptători 
reprezentând 17 țări. în prima 
parte a competiției sînt pro
gramate meciurile de lupte 
greco-romane, urmînd ca pină 
la 9 iulie să se dispute și în
tâlnirile de lupte libere. La ca
tegoria 48 kg, Nicolae Gingă 
(România) se află printre spor
tivii calificați în turul doi, ală
turi de Ahmedov (U.R.S.S.), 
Himz (R. D. Germană) și To- 
vienen (Finlanda).

• ETAPA a 4-a a Turului 
Iugoslaviei a purtat caravana 
ciclistă pe traseul Uidza-Zenika 
de-a lungul a 74 km. Victoria a 
revenit olandezului Van Don- 
gen, învingător la sprint în 
fața iugoslavilor Kuvalja și 
Kunaver. In același tâmp cu în
vingătorul (1 h 39’ 12”) au mai 
sosit cehoslovacii Kubicek si 
Havelka, românul Constantin 
Ciocan. iugoslavii Piesko și 
Zakotnik, elvețianul Glor și 
maghiarul Isak.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
Kuvalja, urmat la 30 de secun
de de Lavruskin. (U.R.S.S.).

Clasamentul general pe echi
pe : 1. U.R.S.S. ; 2. Polonia — 
la 3’ 15” ; 3. Iugoslavia — la 
5’ ; ...9. România — la 11’ 23”.

• TURNEUL internațional de
tenis de la Wimbledon a con
tinuat cu disputarea partidelor 
din turul patru al probei de 
dublu mixt. Cuplul Ilie N&stasc 
(România)—Rosemary Casals 
(S.U.A.) a obținut o nouă vic
torie, de data aceasta în fața 
perechii Ray Keldie (Australia) 
— Esme Emanuel (Republica 
Sud Africană) pe care a în
vins-o in două seturi cu 6—2, 
6—4. Alte rezultate ; Dibley, 
Karen Krantzcke (Australia) — 
Metreveli, Olga Morozova 
(U.R.S.S) 6—4, 4—6, 9—7 ; Cor
nejo (Chile), Isabelle Fernandez 
(Columbia)—A. Pattison (Rode- 
zia), A. Pattison (R.S.A.) 7—5, 
6—4 ; Lloyd, M. Williams (An
glia) — Machette, S. Walsh 
(S.U.A.) 6—1, 8—6 ; Warwick,
Evonne Goolagong (Australia)— 
Seewagen, Kristy Pigeon 
(S.U.A.) 6—3, 6—4.

Rezultate înregistrate în turul 
patru al probei de dublu fe
mei ; Rosemary Casals (S.U.A.), 
Virginia Wade (Anglia)—Lesley 
Hunt (Australia), Olga Morozo
va (U.R.S.S.) 6-3, 6—2 ; Winnie 
Shaw, Joyce Williams (Anglia). 
Esme Emanuel (R.S.A.). Cecilia 
Martinez (S.U.A.) 6—8, 6—3,
6—0.

*
Corespondenții agențiilor in

ternaționale de presă subliniază 
că pentru prima oară în ulti
mele două decenii în semifina
lele tradiționalului turneu in
ternațional de tenis de la Wim
bledon vor fi prezențj trei jucă
tori europeni (Năstase, Kodes 
și Orantes) și un singur jucător 
american — Stan Smith, în 
timp ce Australia este total ab
sentă in această fază. în co
mentariul său, corespondentul 
agenției France Presse relevă 
jocul magistral practicat de Ilie 
Năstase în meciul cu america
nul Connors. „Năstase a de
monstrat marți o înaltă clasă 

■și o inspirație excepțională", se 
scrie în comentariu. Astăzi, în 
semifinale, Năstase îl va întâlni 
pe liderul Marelui Premiu 
F.I.L.T., spaniolul Manuel 
Orantes din Granada, semifina- 
list la Roland-Garros, și el co
tat ca unul din favoriții tur
neului, In cea de-a doua semi
finală, cehoslovacul Kocles va 
juca in compania americanului 
Stan Smith. înaintea acestui 
meci, Kodes a declarat că este 
mulțumit de performanța sa 
deoarece el nu se prea acomo
dează pe terenurile acoperite 
cu iarbă. ,.Pină acum am 
participat de 6 ori la Wimble
don fiind eliminat printre alții 
de Okker, Drysdale Roche și 
alții. 'Pentru a juca pe astfel de 
terenuri trebuie să te pregătești ■ 
in mod special. Eu sînt un spe- i 
cialist pe terenuri acoperite cu 
zgură", a declarat Kodes unui 
corespondent al agenției France 
Presse.

lume. 9,35 Prietenii Iui Așchiuță. 
10.00 Curs de limba franceză. Lec
ția I. 10,30 De Ia Alfa la Omega 
— enciclopedie pentru elevi. 11,30 
Telecinemateca — „Soarta unui 
om". 12,30 Telejurnal. 15,00 Deschi
derea emisiunii. Tenis de cîmp : 
Ilie Năstase—Manuel Orantes (Spa
nia). Transmisiune directă de la 
Wimbledon. 17,30 Emisiune în lim
ba maghiară. 18,30 La volan.
18.50 Sensul acțiunii — perfec
ționarea. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 In întâmpi
narea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român șl a 
celei de a 25-a aniversări a Repu
blicii. 20,20 Tinerii despre ei înșiși. 
21,00 Retrospectivă Walt Disney.
21.50 Universitatea TV. 22,30 „24 d<? 
ore".

PROGRAMUL II

20,00 Seară Haydn : „Simfoniile 
londoneze". 21,00 Agenda. 21,10 
Bucureștiul necunoscut. 21,30 „Ul
tima cursă a Albatrosului" — film 
serial, producție a studiourilor 
de televiziune sovietice. 22,35 Cărți 
și idei.



Un mare
succes 

al poporului 
coreean

C
ontactele și convorbirile care au avut loc la 
Phenian și Seul și care s-au soldat cu un 
succes remarcabil se înscriu printre evenimen
tele majore ale vieții internaționale, cu impli
cații de cea mai marc însemnătate pentru 
aprofundarea procesului de destindere intr-o 

zonă a planetei bîntuită de tensiune. Prieten sincer, con
secvent al poporului coreean, poporul nostru salută cu sa
tisfacție bilanțul rodnic al acestor întîlniri — care repre
zintă un mare succes al întregului popor coreean — apre
ciind că în acest mod s-a adus o contribuție de o valoare 
deosebită la cauza păcii în Asia și în lumea întreagă.

Acordul la care au ajuns reprezentanții Republicii Popu
lare Democrate Coreene și Coreei de sud are o semnificație 
care depășește cadrul coreean : s-a demonstrat, încă o dată, 
că problemele cele mai complicate, aflate într-un prelungit 
impas, pot să-și găsească soluționarea atunci cînd sînt abor
date la masa tratativelor, în condiții de deplină egalitate 
și respect reciproc. S-a dovedit în mod elocvent, că în con
dițiile în care sînt eliminate imixtiunile străine, cind se 
acționează potrivit intereselor naționale, se poate ajunge 
la bune rezultate. Acordul dintre Republica Populară De
mocrată Coreeană și Coreea de sud netezește calea spre 
reunificarea pașnică a țării, pentru a se pune capăt divi
zării de 27 de ani a Coreei.

Istoria acestor ani, istorie punctată cu momente drama
tice, a evidențiat urmările negative ale unei dezmembrări 
artificiale care a generat suferințe pentru milioane și mi
lioane de coreeni și, în același timp, a reprezentat o. sursă 
de conflict pe plan internațional. Apărînd interesele vitale 
ale poporului coreean de 40 milioane de oameni, Partidul 
Muncii din Coreea și guvernul R.PJh Coreene s-au pro
nunțat neabătut pentru reunificarea țării pe baza eforturi
lor poporului coreean însuși, fără sprijinirea pe forțe din 
afară, precum și pe cale pașnică, excluzînd calea războiu
lui. In cuvîntarea pe care a rostit-o la 6 august 1971, tova
rășul Kim Ir Sen a subliniat că R.P.D. Coreeană este gata 
să inițieze oricînd contacte cu toate partidele politice din 
Coreea de sud, cu reprezentanți ai organizațiilor de masă, 
cu personalități sud-coreene — propunere care a deschis 
larg drumul către contacte, înțelegeri și măsuri. care să 
faciliteze înfăptuirea reunificării pașnice a țării. Nume
roasele inițiative și propuneri ale R.P.D. Coreene au găsit 
un puternic ecou în rîndul întregului popor coreean și s-au 
bucurat de sprijinul și aprecierea opiniei publice mondiale. 
Eforturile neobosite au dat rezultate : prin convorbirile care 
au avut loc la Phenian și Seul oficialități autorizate din 
partea de nord și din ■ partea de sud a Coreei au examinat 
probleme vitale pentru întregul popor și au realizat un 
acord complet în scopul înlăturării neînțelegerii și neîn
crederii. pentru slăbirea încordării în relațiile dintre cele 
două părți. După cum s-a subliniat în conferința de presa 
de la Phenian, acordul la care s-a ajuns constituie o che
zășie a soluționării problemei reunificării, o piatră de hotar 
istorică a eforturilor depuse de poporul coreean pentru a 
înlătura suferințele generate de divizarea țării.

Documentul comun relevă faptul că ,,unitatea naționala 
trebuie promovată în primul rînd în ideea unei națiuni, 
indiferent de deosebirile de ideologie, idealuri . și sistem**,  
în opera de reunificare a țării, cele două părți au_pornit 
de Ia ideea fundamentală că precumpănitoare este năzuința 
poporului coreean de a se dezvolta în cadrul unui stat uni
tar, că există o singură națiune coreeană. Tovarășul Kim 
Ir Sen a subliniat că reunificarea Coreei trebuie să fie 
realizată în mod independent, pe baza principiului autode
terminării naționale, prin ridicarea ideii de unitate deasu
pra divergențelor de ideologie, scopuri și sistem și prin 
renunțarea Ia forță in relațiile reciproce. Și în aceste îm
prejurări, de o complexitate deosebită, se relevă impor
tanță pe care națiunea o are în epoca contemporană, rolul 
său esențial ca forță motrice de progres și pace.

R.P.D. Coreeană și Coreea de sud au stabilit o serie de 
măsuri — enunțate în declarația comună — și care re
flectă dorința de a se soluționa problemele din aceasta 
parte a lumii în mod pașnic, pe calea tratativelor. Fără 
îndoială, succesul acestor convorbiri reflectă schimbările 
pozitive produse pe arena internațională, convingerea pro
fundă a popoarelor că pacea poate fi dobîndită prin efor
turi consecvente, printr-o căutare răbdătoare, constructivă, 
realistă, a soluțiilor cele mai potrivite. Popoarele lumii nă- 
zuiese să fie stăpîne pe soarta lor, să-și făurească viitorul 
potrivit propriilor interese și aspirații.

Poporul român, pe deplin solidar cu cauza dreapta a po
porului coreean, salută rezultatele contactelor si convorbi
rilor dintre reprezentanții nordului și sudului Coreei și își 
exprimă speranța că. aplicindu-se neabătut prevederile în
țelegerii realizate, mergindu-se mai departe cu fermitate 
pe calea deschisă, se va ajunge la realizarea dezideratului 
întregului popor al Coreei : reunificarea țării, făurirea unui 
stat unitar, pașnic și democratic.

M. RAMURĂ

Și-a încheiat lucrările 
cel de-al doilea congres 

al miniștrilor pentru 
problemele tineretului 

din țările arabe
Marți s-au încheiat !a Alger 

lucrările celui de-al doilea con
gres al miniștrilor pentru pro
blemele tineretului din țările 
arabe, partkipânții aprobînd și 
adopt: nd mai multe rezoluții. 
Printre altele, congresul a re
comandat crearea in cadrul Li
gii Arabe a unui organism in
dependent al tineretului, a unui 
centru. de formare a cadrelor 
pentru tineret, precum șj a _nui 
ghid de acțiune a tineretului 
arab și de coordonare a orga
nizațiilor de tineret din țările 
arabe.

Miniștrii parti tipar ti au ho
tărât. de asemenea, să supună 
guvernelor lor spre examinare 
,.un plan de acțiune comună in 
folosul tineretului arab" — pro
iect care va trebui apoi rerr.î? 
Ligii Arabe, in vederea alcă
tuirii unei Carte a tineretului 
arab..

Cel de-al treilea congres al 
miniștrilor pentru problemele 
tineretului din țările arabe va 
avea loc în 19/o, în Libia.

Miercuri, a fost semnat la 
Bonn acordul pe termen lung 
între guvernele R. F. a Ger
maniei și Uniunii Sovietice 
cu -privire la schimburile co
merciale și colaborarea eco
nomică. informează din capi
tala K F.G. agenția TASS- 
Din partea sovietică, acordul 
a fost semnat de Nikolai Pa
lo licev. ministrul comerțului 
exterior, iar din partea vesf- 
germană. de Karl Schiller, 
ministrul economiei și finan
țelor.

Acordul, precizează agenția 
TASS, prevede o dezvoltare 
in continuare a comerțului și 
o adîncire a colaborării eco
nomice între cele două state.

Președintele Indiei 
a sosit la Belgrad

Președintele Indiei, Waraha- 
giri Venkata Giri, a sosit 
miercuri la Belgrad, intr-o vizi
tă oficială in Iugoslavia. La so
sire. pe aeroport, șeful statului 
indian a fost intimpinat de pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Ti to, președintele Adunării 
Federale. Mialko Todorivici, vi
cepreședintele Prezidiului R-S-F. 
Iugoslavia. Krste Țrvenkovslo, și 
alte persoane oficiale.

Președintele Giri — informea
ză agenția Taniug — va avea 
convorbiri cu președintele Tito» 
Vor fi abordate probleme pri
vind stadiul actual și perspecti
vele relațiilor iugoslavo-indiene 
și se va proceda la un schimb 
de păreri in legătură cu o serie 
de probleme internaționale.

Cea de-a 21-a ședință a con
vorbirilor preliminare între re
prezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană 
și Coreea de Sud va avea loc la 
10 iulie — anunță A.C.T.C. Pe 
ordinea de zi a intîlnirii va fi
gura problema componenței de
legațiilor la convorbirile de fond 
între cele două organizații — a 
precizat purtătorul de cuvint al 
delegației R.P.D. Coreene.

JAPONIA KAKUEI TANAKA-NOUL PREȘEDINTE
AL P.L.D. DE GUVERNĂMÎNT

Kakuei Tanaka, ministrul co
merțului internațional și al in
dustriei în guvernul Eisaku Sato, 
a fost ales, miercuri președinte 
al Partidului Liberal-Democrat, 
de guvernămînt. din Japonia 
urmînd astfel să devină și prim- 
jninistru. La Convenția extraor
dinară a P.L.D., Tanaka a ob
ținut. în cel de-al dojlea tur 
de scrutin, majoritatea absolută 
necesară — cu 282 voturi, față 
de 190 ale principalului contra
candidat, actualul ministru de 
externe, Takeo.Fukuda (4 bule
tine de vot au fost anulate). In 
primul tur de scrutin al alege
rii, Tanaka s-a situat în frunte 
cu 156 voturi, precedîndu-i pe 
Fukuda (150 voturi), Masayoshi 
Ohîra, fost ministru de externe

TIO voturi), și Takeo Miki (60 
voturi). La cel de-al doilea tur 
de scrutin, Tanaka a fost spri
jinit de Ohira și Miki.

Kakuei Tanaka va prelua 
funcția de prim-ministru ai Ja
poniei în cadrul reuniunii de joi 
a Dietei. El succede, astfel, lui 
Eisaku Sato, care, după ce a 
condus guvernul nipon timp de 
șapte ani și jumătate, și-a.anun- 
țat retragerea din. această func
ție la 17 iunie a.c.

★
Kakuei Tanaka s-a născut în 

1918, în prefectura Niigata.. După 
ce a urmat o școală tehnică, el a 
început să activeze, încă de tî- 
năr, în domeniul politic. In 
1947 a devenit membru al Ca

merei Reprezentanților, unde a 
fost reales de nouă ori. Mi
nistru al finanțelor timp de pa
tru ani în cabinetele Ikeda și 
Sato, pînă în 1969, Tanaka și-a 
concentrat activitatea asupra 
problemelor P.L.D., făcînd parte 
dintre liderii partidului. Cu. pri
lejul remanierii ministeriale, 
din luna iulie anul trecut,. el a 
fost numit ministru al comerțu
lui internațional și al industriei, 
în cercurile politice japoneze se 
apreciază că Tanaka are o mare 
experiența în problemele ad
ministrative și financiare, ex
periență căpătată atît în activi
tatea sa de ministru, cit și în 
cea desfășurată. în cadrul parti
dului.

FINLANDA. — Imagine din cel mai nordic oraș al aceștei țâri — Hammerfest.

PAVILIONULUI ROMANESC LA TÎRGUL INTER
NATIONAL „SABA SABA" DE LA DAR ES SA- 

' LAAM I S-A ACORDAT PREMIUL I

Președinții Julius Nyerere 
și Gaafar El Numeiry au 
vizitat pavilionul României
Ca arikjal dMchiătrii oficiale a Tirgului internațional „Saba 

‘ Saba- din Dar C« Safaam. pavilionul României a fost vizitat 
. de JoBbs Nyerere, președintele Republicii Vnite Tanzania. 
■ Gaafar FI Nuweirv. președintele Sudanului, aflat intr-o Viztti 
I oficială in Tanzania. Abend Jambe, prim-viceprejedinte ai 

R. V. Taaeania Maianme Kiwt»l. al doilea vicepreședinte și 
i prim-ministru al R. V. Tanzania, A. Jamal, ministrul comerfu- 
i ini si industriei, piecnm ți de alte persoane oficiale, oameni I 

de afaceri, riari-sti.
La scare, oaspeții an fnst intimpinați de I. Drinceanu, am- 

basadoral României in Tanzania.
Ia pași Sonul sini expuse o camă variată de pro

dine ale industriilor constructoare de mașini, electrotehnice, 
chimice. ușoare si alimentare, laalții oaspeți s-au interesat in 
mod special de instalația de forat puțuri de apă. de tractoare 
si alte mașini s> utilaje, de a căror calitate piața tanzaniană 
a avut prilejul să se convine» si dinir-o expoziție anterioară.

Modul de oreantzare si de preteetare a produselor, calitatea 
acestora a determinat acordarea premiului I pavilionului ro- 
mânesc.

IRLANDA DE NORD. — Baricade în perimetrul cartierului 
dirv Londonderry.

locuit de catolici — Bogsido —*■'

Otto Winzer despre poziția 
R.D.G. față de admiterea celor 
două state germane în 0. N. U.

Festivitățile prilejuite 

de aniversarea independenței

Algeriei
INAUGURAREA PRIMULUI FESTIVAL 

ARAB AL TINERETULUI
Festivității? prilejuite de cea 

de-a X-a aniversare a procla
mării independent?; A^eriei au 
fost marcate, miercuri, de c 
demonstrație a oamenilor mun
cii din diferite sectoare ek e- 
conomiei naționale, de o defi
lare a sportivilor și de o pa
radă militară.

La tribuna oficială se aflau 
președintele Houari Boumedie- 
r.e, Mokhtar Ould Daddal:. 
președintele Mauritaniei. prințul 
Norodom Siamk, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cimbodgiei. care efectuează o 
vizită oficială in Algeria.

In tribuna oficială era pre
zentă, de asemenea. delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste Românii, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
cuIescu-MizU, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent a! Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și delegația 
militară română condusă de ge- 
n erai-colonel '.«ile Ionel, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate.

Tot în cadrul maniiestârilor 
prilejuite de a X-a aniversare 
a independenței Algeriei, pe 
noul stadion din Alger „5 Iulie**,  
a fost inaugurat, in prezența 
președintelui Houari Eoumedie- 
ne. a conducerii centrale a Al
geriei și a delegațiilor de peste 
hotare, primul festival arab al 
tineretului, care se va încheia la 
11 iulie.

★
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Paul Nîculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a depus o coroană de 
flori la mormîntul emirului Ab-

r»er»fter. ereu «tatonai al popor-- 
îaiLa ceremonia depunerii au fost 
p-esențl membrii delegației mili
tare mcnâee. rondusâ de genera:- 
col-nel VasLe lenei, adjunct al r-—;—--r1 forțeior armate ale Re- 

Socalirt? România, pre- 
c_r~. și ambasadorul României la 
Alger Stefan Mihai.

Luînd cu vin tul la q 
conferință de presă, mi
nistrul afacerilor externe 
al R. D. Germane. Otto 
Wiaaer, și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu 
convorbirea avută cu se
cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, relevînd 
că ea a prilejuit un 
schimb de păreri nu nu
mai amănunțit, ci și in
tens, foarte concret și 
foarte constructiv.

Dat fiind faptul câ secretarul 
general al O.N.U. s-a interesat 
de tratativele dintre R.D.G. și 
R.F.G% a spus Otto Winzer, a 
fost r.ecesar să fie expus punc
tul de vedere al guvernului 
R.D.G. potrivit căruia stabilirea 
unor relații normale, bazate pe 
dreptul internațional. între cele 
couâ state include, de asemenea, 
apartenența lor la' Organizația 
Națiunilor Unite.

„Noi am constatat cu satisfac
ție» a arătat el ir. continuare, că. 
In cursul dezbiterilcr generale 
la cea de-a 26-a sesiune azAdu

nării-Generale a O.N.U., două 
treimi din vorbitori . s-au pro
nunțat direct sau indirect pen
tru primirea în Națiunile Unite 
a statelor care se afla încă în 
afara acestei organizații. Spre 
deosebire de sesiunile anterioare 
ale Adunării Generale, nimeni 
nu a luat»atitudine împotriva 
apartenenței, bazată pe egalitate 
în drepturi, a RJ>.G. și R.F.G. 
ca două state suverane, inde
pendente unuUde sltpl. Evident, 
pe plan internațional, se va con
sidera tot mai mult ca xm ana- 
cronism faptul că două state in- 
dustriâle: dezvoltate; situate în 
cent ml Europei, care p<r aduce 
o contribuție coasiderab2ă la 
colabpăarea internațională pen
tru arigurarei păcii, ru fac încă 
parte * din, organizația, mondială. 
Multiplele declara^: publice ele 
dî’ui KUrt Waldheim arata că. 
In a țeastă concepție a uni’.’ersa- 
Btâții^NațfunCor Unite, există 
o- amplă*  înțelegere .între el 
guvernul ■ Republicii Democrate 
Gersune-. .. z;

Procesul de lichidare 
a marilor latifundii 
est*  aproape încheiat 

în Chile
Cozu&at C'-rporariri r»- 

femei agrare im Chile c 
.îrtdrtt să exproprteze in 

prorbieia Osomo aprariru- 
tn> 50 de latifundii, fotndt 
preiei chiliene, procreai de 
lichidare a rr-arilor latifundii 
in Chile este aproape înche
iat. De la instaurarea gucer- 
nuhn Frontului VnUâțh Popu
lare în Chile au fost expro
priate peste 3 500 de mari la
tifundii.

Guvernul argentinian 
a stabilit contacte cu 

Juan Peron
• ȘEFUL stalului argentinian. 

Alejandro Lanusse. a confir
mat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că guvernul sâu a sta
bilit contacte cu ex-președintele 
Juan Peron, în vederea alegeri
lor prezidențale din martie anul 
viitor — informează agenția As
sociated Press. EI a menționat

că aceste contacte. aa ca scop 
. asigurarea participării U * ale
geri a unei categorii importanta 
de cetățeni- și ..realizarea uni
tății poporului argentinian'*.

• SECRETARUL DE STAT al 
S-V-A-, MînUsa Bogers, si-a în
cheiat. m-ercuri la amiazâ. vj- 
rica otkmlă de 24 de ore intre- 
prinsă la Atena. Cu acest prilej. 
V*Tlixxa  Rogers a purtat convoc-

biri cu primul ministru al Gre
ciei. Gheorghios Papadopoulos, 
care deține și funcția de minis
tru al afacerilor externe.

După cum informează agen
ta U.P.I.. intr-o declarație fă
cută presei, William Rogers a *-  
firm a i că Untre S.U.A. și Gre- 
cia există anumite deosebiri de 
vederi, dar că acestea nu repre
zintă o piedică in calea coope
rării dintre cele două țâri**.  Re

ferjtw U convorbirile purtate 
cu oficialitățile de la Atena, se
cretarul de stat american-a afir
mat că acestea s-au referit, in 
principal, la rolul Greciei în 
Organizația Tratatului Ailanti- 
calui de Nord.

Cur»a solitara 
transatlantica

• CVKSA SOLITAKĂ trinș- 
.Hantkâ organizată de saptămî- 
natol britanic ..The Observer" 
are în frunte pe francezul Jean- 
Yves Terlâin. Se apreciază că 
toeleta acestuia, ^Vendredi 13“ 
in lunaime de 39 m va trece 
Uinia de sosire" — Newport 
(Rhode Island) — spre sfirșitul 
săptăminii, cee» ce ar constitui 
un nou record pentru traversă
rile de acest gen : 20 de zile, cu 
sase zile mai puțin decît a reușit 
in 19S» Geoffrey Williamson. în 
cadrul aceleiași curse. Terlain 
este urmat de trimaranul ame
ricanului Tom Foliett. ..Three 
Cheers". în cursă se mai află
45 de yahturi.

• SAYED MAREI, pnm-secre- 
tar al C C. al Uniunii Socialist. 
Arabe, a primit pe TituS SiilU» 
ambasadorul României - la Cairo. 
Cu acest prilej, au fost discutate 
unele probleme ale dezvoltării 
relațiilor de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român ji-U» 
niunea Socialistă Arabă»

• Jacques Chaban*
Delmas a demisionat

Inchiziție 

si 

inovație
ntr-o pornire 
spre modernita
te, poliția poli
tica portugheză 
de trW<5 cele
britate a impor

tat în urmă cu doi ani din 
Statele > Unite citeca din fai
moasele detectoare de min- 
ri’snV*  electronice. După a- 
ceastă pericadă —
rtirtă — de utilizare, res

pectivele detectoare smt A- 
menințate cu aruncarea în 
depozitele de fier vechi. Au
toritățile pomenești din Li
sabona se erată extrem de 
nemulțumite’ de acești auxi
liari electronici caracterizați 
a fi ryi inutili și ineficace".

De ce această nemulțumire 
categorică ? Să fie oare vor
ba de caracterul arbitrar ' al 
concluziilor ce șe pot trUg€ 
pe baza folosirii detectoare
lor la interogatorii? Nicide
cum! Intr-o informație din 
capitala lusitană revista vest- 
germahă QUICK citează de
clarația unuia din cei trei 
, directori centrali14 ai sigu
ranței portugheze care s-o 
plms că detectoarele „nu fac 
der it să încetinească și să in
comodeze desfășurarea ener
gică și eficace a anchetelor". 
Traduci nd această terminolo
gie de tehnică polițienească 
lucrurile se arătau a fi sur
prinzător de simple: condu
cătorii instituției de inchiziție 
contemporană care se rdimeș- 
te poliția politică portugheza 
âînt indispuși de prezența w- 
nui intrus electronic în arse
nalul lor clasic (mai corect 
spus — medieval) de intero
gare prin torturii. Ei preferă 
metodele „infailibile"4 de ge
nul celor a care numai în fi
nul 1970 aa dus la asasina- 
narea a 18 persoane în 
timpul instrucțiunii judiciare. 
Preferă metode despre care 
un grup de eminenți juriști 
francezi care au vizitat în 
primăvara anului trecut Por
tugalia scriau că „par mai de
grabă desprinse din purgato
riul lui Dante decît dintr-o 
instrucție judiciara^

...Ca fi în urmă CU dncl 
secole, inchiziția nu suportă i 
inovațiile,

EM. RUCAK
...............................

I
n eanformftftte 
eu trxtztul din
tre Franța și 
Republica Fe
derală & Ger
maniei, care 

prevede ca de două ori Pc 
an cele două |«ri să poarte 
discuții la nivel înalt, în zi
lele de 3 și 4 iulie a.c. s-au 
desfășurat la Bonn convor
biri oficiale între președin
tele Georges Pompidou și 
cancelarul Willy Brandt.

Așa cum s-a întîmplaț și 
în cursul intîlnirii Ia nivel 
înalt din iulie 197L proble
mele monetare r s-au situat 
pe primul plan al agendei 
convorbirilor. Atunci, însă, 
nu lira sterlină, ei marca 
constituia pivotul discuțiilor. 
Anul acesta — în momen
tul în care Brandt și Pompi
dou se intîlneau — Banca 
federală intervenea pentru 
a cumpăra 250 milioane de 
dolari, dintre care 100 mili
oane în... cinci minute.

în legătură cu situația mo
netară occidentală, părțile 
și-au reafirmat sprijinul 
pentru prevederile acor
dului monetar realizat la 
Washington, în decembrie a- 
nui trecut, rămînînd la ideea 
generală ca preconizata uni
une economică monetară 
constituie și pe viitor obiec
tul fundamental al celor 
două state și că acordurile 
încheiate între ele în acest 
domeniu , rămîne directiva 
lor. Dar. precum sublinia 
președintele Pompidou, mă
surile luate la Londra do
vedesc că temeliile unității 
monetare a Europei apusene 
se dovedesc șubrede.

Dialogul franco—vest-ger- 
man asupra problemelor mo
netare cuprinde trei asepete 
esențiale și anume : țările 
europene trebuie să aibă o 
atitudine comună în materie 
monetară ; accelerarea efor
turilor în vederea creării u- 
niunii economice și mone
tare ; Comunitatea Economi
că Europeană trebuie să con

tribuie la reforma necesară 
sistemului monetar occiden
tal. S-a realizat, astfel, așa 
cum apreciază și o serie de 
ziare franceze, o apropiere în 
politica monetară a celer 
două țări, care ar putea să 
întărească „frontul comun 
monetar vest—european*.  
Deși înțelegerea franco — 
vest-germană în această 
problemă este considerată ea 
fiind un element esențial, e» 
este, însă, insuficientă pen
tru progresul „eonstmeției

Dialogul 
franco— 

vest- 
german

europene". De altfel, chiar 
din sumarele relatări oficiale 
reiese că persistă destule 
deosebiri de opinii între Pa
ris și Bonn. Erau, deci, în
dreptățite temerile exprima
te la Bonn că discutarea si
tuației monetare este „hn 
teren prea șubred*',  că nu 
se puteau prevedea ce ele
mente noi vor mai putea a- 
duce consultările în această 
problemă.

O atenție deosebită a fost 
acordată, în v acest context, 
problemei conferinței la ni
vel înalt a „celor zece". Deși 
ambele părți, cu evidente 
nuanțe, au considerat că o 
conferință 1a nivel înalt ar 
fi de dorit, nu s-a ajuns I»

ni ci o înțelegere. Era fi
resc, deci, atita vreme «t 
n-au fost reglementate nici 
problemele de principia, nici 
ordinea de zi și procedura 
de elaborare, ca această pro
blemă să fie trecută spre 
examinare miniștrilor de ex
terne. Ei vor trebui în săp- 
tăminile viitoare să facă 
cele necesare pentru pre
gătirea ordinei de zi, să a- 
leagă posibilitățile practice 
și să determine. în funcție 
de aceste probleme, data Ia 
care va fi convocată confe
rința. Cele două delegații 
n-au reușit decît să convină 
că nu trebuie sâ existe de
cizii izolate, atît în privința 
procedurii, cit și a fondului. 
Șeful statului francez a atras 
atenția că „dacă această în- 
tilnire ar trebui să fie doar 
formală, este mai bine ca ea 
că fie amânată".

Convorbirile au relevat că , 
între cei doi parteneri sub
zistă deosebiri în privința 
raporturilor externe ale Pie
lii Comune.' Franța rămînînd 
Ia vechea ei poziție de a nu 
accepta instituții supranațio- 
nale. punctul de vedere 
vest-german cu privire la 
negocierile*  comunitare ' cu 
S.U.A. a fost respins de 
Franța care consideră, în 
continuare, că ; tratativele 
Piața comună — Washing
ton trebuie să se poarte de 
ambasadorul american U se
diul C.E.E. și nu de către o 
comisie mixtă.

In privința Conferinței ge- 
neral-europene, atît Franța, 
cit si R. F. a Germaniei, 
s-au declarat de acord cu în
ceperea fazei pregătitoare 
multilaterale. La sfirșitul 
convorbirilor, președintele 
Pompidou aprecia că „aceas
tă Conferință, va da tuturor 
statelor participante posibili
tatea de a-și exprima în mod 
liber propriile opinii asupra 
relațiilor reciproce".

GH. SPRINȚEROIV

• Pierre Messmer 
este noul premier 
al Franfei

PrimuLministru francez, -Jac
ques Chaban^Delmas, a prezen
tat miercuri.șefuhix statului, de
misia guvernului ■- său — trans- 

’ mite agenția France Presse. 
■ Președintele Republicii,\ Geor-» 
ges Pompidou, a acceptat demi
sia și a- numit: ca succesor - al 
lui ‘ Chaban-Delmas “pe- Pietre

•Messmer.
★

.‘Noul. prim-ministru el Fran
ței s-a .născut la 20 martie 1916, 
la Vincennes. El este doctor în 
științe juridice și diplomat; al 
Școlii de limbi orientale. A
participat la cel de-al doilea 
război. mondial în cadrul forțe
lor, franceze libero care.au lup
tat in Africa și.Normandia.. în
tre. 1950 și-1960. a deținut înalte 
funcții guvernamentale; în ad
ministrarea . Africii ‘Occidentale 
franceze. După dizolvarea aces
teia, în timpul președinției lui 
Charles de Gaulle, i se încre
dințează, la 5 februarie 1960, 
funcția de ministru al armatelor, 
,pe care. Messmer o păstrează'în 
, cele , patru (guverne prezidate 'de . 

-‘Georges Pompidou- și în cel-al

Iul-Couve de'MurvilIe. În-Ium 
. martie 1971' a fost'desemnat ,mi. 
niâtru ‘de stat. însărcinat’ cui te. 
ritoriile de peste mări.

Convorbirile ele Ia 
Nicosia

Marți, a avut loc Ia Nico-| 
sia o nouă ședință din cadrul 
actualei runde de convorbiri 
dintre reprezentanții comunităJ 
ților greacă și turcă din CipruJ 
In urma discuțiilor avute la seJ 
diul președinției Camerei RepreJ 
zentanților cu Rauf Denktaș, liJ 
derul turco-cipriot, reprezentau J 
tul părții greco-cipriote, GlafkoJ 
Clerides, a declarat că acestea au 
constituit ,.un început încurajaJ 
tor," fiind abordată problema 
principiilor care să stea la bazJ 
reglementării problemei cipriotei 

Reamintim că la convorbiri 
participă și un reprezentant speJ 
cialral O.N.U., Bibiano OsorioJ 
Tafall (Mexic), precum și cîtJ 
un consilier constituțional diil 
partea guvernelor de la AtenJ 
și Ankara. I
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