
O hotărîre a Consiliului de Miniștri

MAJORAREA SALARIILOR 
unui număr de 1160 000 

oameni ai muncii
• CONCRETIZlND MĂSURILE STABILITE DE CONFERINȚA NA
ȚIONALĂ A PARTIDULUI MAJORAREA SALARIILOR SE APLICĂ 

CU ÎNCEPERE DE LA 1 SEPTEMBRIE 1972

Ca urmare a celor hotârite de Conferința Na- 
țională a Partidului Comunist Român cu privire 
la majorarea salariilor, Consiliul de Miniștri a 
adoptat o hotărîre in care se prevăd următoa
rele :

1. — Cu începere de la 1 septembrie 1972, sa
lariul tarifar minim se stabilește la 1 000 lei lu
nar, cu o creștere de 25 la sută față de salariul 
tarifar minim de 800 lei stabilit in Iurta mai 1970.

Salariile tarifare lunare intre 801 și 1 000 lei 
se vor majora in medie cu circa 13,2 la sută, în 
mod diferențiat, pe grupe de salarii tarifare, 
prevăzindu-se creșteri mai ridicate pentru perso
nalul cu salariile tarifare cele mai mici.

De aceste majorări de salarii va beneficia un 
număr de circa 1 160 000 salariați.

2. — Pentru a se putea asigura diferențierea 
în continuare a salariilor tarifare în raport de 
gradul de calificare a personalului, chiar și in 
perioada de trecere de la actuala majorare a 
salariilor mici la majorarea prevăzută pentru 
anul 1973 pentru toate celelalte salarii, se vor 
aduce unele corecturi la salariile intre 1 000- 
1 180 lei, urmind ca majorarea propriu-zisâ a 
salariilor acestei categorii de personal precum 
si pentru restul salariaților sa se facă, pentru 
prima etapă din cincinal, în anul 1973.

3. - In scopul aplicării prevederilor acestei 
hotărîri, se va aloca, pentru perioada 1 septem- 
brie-31 decembrie 1972, un fond de salarii su
plimentar de 1 130 milioane lei, ceea ce repre*

zintâ, la nivelul unui an întreg, un fond supli
mentar de 3 390 milioane lei.

4. - Salariații care, ca urmare a majorării 
sau corectării salariilor tarifare vor avea salarii 
tarifare ce vor depăși plafonul de salariu in ra
port cu care se acorda transportul gratuit, vor 
beneficia in continuare de acest drept, in con
dițiile stabilite anterior aplicării acestei hotărîri.

De asemenea, se majorează plafonul de la 
1 800 lei la 2 200 lei venit lunar net al ambilor 
părinți, pentru acordarea burselor în învățămîn- 
tul de cultură generală și de arta, precum și 
din institutele pedagogice de învățători și edu
catoare, și de la 2 100 lei la 2 500 iei pentru 
acordarea burselor in invâțâmintul superior.

★

Majorarea salariului tarifar minim pe econo
mie și creșterea cu precădere a salariilor mici 
exprimă preocuparea continuă a partidului și 
statului pentru îmbunătățirea condițiilor de trai 
materiale și culturale ale populației.

Aceste măsuri vor contribui la mobilizarea ma
selor de oameni ai muncii la realizarea și de
pășirea sarcinilor care decurg din documentele 
aprobate de Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din 19—21 iulie 197/2 cu privire 
la îndeplinirea înainte de termen a prevederilor 
actualului cincinal, la creșterea ritmului de dez
voltare economieo-socială a Republicii Socialiste 
România.

In cinstea zilei de 23 August și a celei de-a 25 a aniversări a Republicii
Pitești î Folosirea pe scara 

larga a înlocuitorilor 
de metal

In cadrul acțiunii de redu
cere a consumului de metal, 
specialiștii Fabricii de mo
toare electrice din Pitești, au 
hotărit să utilizeze capote 
de material plastic în locul 
celor din aluminiu. Pentru 
început vor fi înlocuite ca
potele de aluminiu a 2 tipuri 
de motoare electrice asincro
ne realizîndu-se o economie 
de 1 000 000 lei urmînd ca 
ulterior soluția să fie apli
cată la alte două tipuri de 
motoare.

Se prevede ca prin extin
derea utilizării maselor plas
tice în construcția motoare

lor electrice să se obțină, 
pînă la finele acestui an, 
economii în valoare de a- 
proape 6 000 000 lei.

Suceava : Au atins parametrii 
proiectați cu trei luni mai 

devreme

După cum s-a mai anun
țat, tînăra întreprindere de 
tricotaje „Zimbrul" din Su
ceava a atins parametrii pro
iectați cu un trimestru mai 
devreme, fapt care s-a mate
rializat în realizarea unui 
spor de producție de 550 000 
bucăți tricotaje. Considerînd 
că premisele ridicării efi
cienței economice n-au fost 
epuizate, specialiștii continuă 
investigațiile pentru obține

rea unui randament superi
or. în acest scop, fiecare in
giner și tehnician urmărește 
îndeaproape un agregat sa>u 
utilaj. De asemenea, fiecare 
specialist are în studiu cel 
puțin o temă vizjnd îmbună
tățirea organizării producției 
și a muncii, precum și re- 
proiectarea unor produse.

Constanța : Din 8 m.c. mate
rial lemnos — producție in 

valoare de un milion lei
Acțiunea inițiată de colec

tivul Combinatului de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului, din Constanța, de 
a lucra două zile pe luna cu 
materiale economisite a în
ceput să prindă viață. Ast

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TRIMIȘII NOȘTRI

L
 PETRE DRAGU, GH. GHDWGAN,

ADRIAN VASILESGU Șl GH. CUCU. B

TRANSMIT DIN JUDEȚUL 
PRAHOVA

TINERETUL GÎNDEȘTE, MUNCEȘTE, TRĂIEȘTE

/v spim iNAimos îmi
aii coamm MiioxAii

Tineri constructori ploieșteni își țin cuvîntul: ca urmare a ini
țiativei lor, 325 m.p. de cofraje au fost folosite, cu bune rezul» 
tate tehnice, două luni peste termenul fixat prin haremuri.

PRAHOVA. - Izvoare de petrol și iezere de holde. Păduri de sonde tinere și codri de goruni 
Străvechi. Cetăți ale mașinilor, cetăți ale chimiei, cetăți ale piinii...

Un teritoriu dens de fapte productive, datorate brațelor și conștiințelor fortificate, înnobilate 
de ideile Conferinței Naționale a partidului. Brațe și conștiințe, multe dintre ele tinere și foarte tinere. 
Sute, mii de eșaloane de reprezentanți ai tinerei generații (la „1 Mai" - 1 800 de uteciști, pe șan
tierele muncii voluntar-patriotice — 16.000 de tineri etc.) antrenați cu tot entuziasmul lor, cu întreaga 
lor disponibilitate civică, patriotică, comunistă, în îndeplinirea obiectivelor Conferinței, în concreti
zarea înaltelor îndemnuri ale secretarului general al partidului. Din multitudinea de realități, repor
terii noștri vă prezintă IN PAGINA A II-A :

• REPERE Șl CIFRE PE O HARTĂ 
A INIȚIATIVELOR TINEREȘTI.

• PATRU BĂIEȚI DIN „CETATEA 

MUNCII.'

• PERFORMANTELE „CĂȘTILOR 
ALBASTRE".

• IMAGINI FOTOGRAFICE DE 
LA PLOIEȘTI, MĂNECIU-CHEIA, 
BOLDEȘTI.

CE soluții, inițiative, propuneri,

VEI ADIItE IN dezbaterea 
ADUNĂRII SALARIAȚILOR ?
Ancheta noastră

cu tinerii

de la C.IL Pipera

Vineri, 4 august, muncitorii, 
tehnicienii, maiștrii, economiș
tii și inginerii platformei indus
triale a Combinatului de indus
trializarea lemnului-Pipera se 
vor întruni cu un prilej deose
bit ’. adunarea generală a oame
nilor muncii. Aici, în acest fo
rum de conducere colectivă a 
activității economico-sociale ' din 
unitatea unde muncesc, ei sînt

chemați ca, uzînd de dubla lor 
calitate de producători și pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție, să analizeze cu spirit de 
răspundere bilanțul primului se-

GH. GHIDRIGAN
Foto : EM. PLECAN

(Continuare în pag. a lll-a)

PSEUDO-STAGIUNE ESTIVALĂ

„Vino să plecăm de-aici!”
Așa cum am promis in raidul nostru am revenit la Casa de 

cultură a studenților „Grigore Preoteasa" din București pentru 
a lua legătura cu forurile de conducere și a afla, poate, cau
zele care au dus la degradarea unor activități și, de ce n-o 
spunem, chiar a prestigiului acestui lăcaș.

Am căutat, de asemenea, să aflăm care este mecanismul avi

zării programelor artistice din baruri și cum se respectă indica
țiile celor care Ie avizează. Publicăm în pag... răspunsurile ob
ținute de la tovarășa Dina Cocea, vicepreședinte al A.T.M. și 
tovarășii Ion Stoica, secretar al U.A.S.B., și Toma Laurențiu, di
rectorul Casei de cultură a studenților din București.

• ORDINEA $1 COMPORTAREA CIVILIZATA 
VOR FI GRABNIC REINTRODUSE ÎN CASA 
DE CULTURĂ A STUDENȚILOR?

• UNA VIZĂM, ALTA CÎNTĂM ?

ÎN PAG. IV

fel, specialiștii acestei mari 
întreprinderi industriale au 
trecut Ia reproiectarea pro
duselor aflate în fabricație, 
primele rezultate indicînd o 
însemnată economie de ma
terial. De asemenea, colecti
vul combinatului se preocu
pă de valorificarea deșeuri
lor lemnoase, transformîn- 
du-Ie în diferite semifabri
cate. In acest sens au fost 
create secții anexe în cadrul 
exploatărilor menite să pre
lucreze „lemnul mărunt".

Efectul valoroasei inițiati
ve este concludent. Calculele 
arată că astăzi, la o produc- 
ție-marfă evaluată la un mi
lion lei, consumul de mate
rial lemnos se reduce la 8 
m. c.

ANUL XXVIII, 
SERIA II,
NR. 7218
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Întîlnirea prietenească 

a conducătorilor 
unor partide comuniste

si muncitorești
■> "i

La 31 iulie 1972 în Crimeea a 
avut loc o întîlnire a conducă
torilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialis
te aflați într-o scurtă vacanță în 
Uniunea Sovietică. La întîlni
re au participat i T. Jivkov, 
prim-secretar val C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, G. 
Husak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, E. Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., J. Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, E. Gierek, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., N. Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, J. 
Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

în timpul întîlnirii a avut loc 
un fructuos schimb de opinii 
privind desfășurarea construc
ției socialiste șl comuniste și

ANA PETRI, 
tehniciană

GH. COM AN, 
tîmplar

dezvoltarea continuă a colabo
rării multilaterale a statelor so
cialiste. Au fost discutate, de a- 
semenea, probleme internaționa
le actuale.

întîlnirea conducătorilor parti
delor comuniste și muncitorești 
s-a caracterizat printr-o depli
nă înțelegere reciprocă și uni
tate de vederi în toate proble
mele discutate și s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

La întîlnire au participat i 
K. F. Katușev, secretar al C.C.

al P.C.U.S., A, A. Gromîko, 
K. V. Rusakov, membri ai C.C. 
al P.C.U.S., A. I. Blatov, activist 
cu funcție de răspundere din 
C.C. al P.C.U.S., R. trelek, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.M.U.P., M. Balev, membru 
al C.C. al P. C. Bulgar, C. Mi- 
tea, membru al C.C. al P.C.R., 
W. Eberlein, membru al Comi
siei Centrale de revizie a 
P.S.U.G.

C.C. al P.C.U.S. a oferit o 
masă în onoarea participanților 
la întîlnire.
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I INTERES CRESCÎND

IN JURUL ÎNTiLNIRII 
' ROMÂNIA-AUSTRALIA DIN 
! CADRUL „CUPEI DAVIS"

• Ion Tiriac declară : „Me- 
ciul din 4, 5 și 6 august se 
anunță deosebit de dificil. 
Nu vom precupeți nici un 
efort pentru a ne califica". 
• Ieri după amiază a sosit in 
Capitală reprezentativa Aus
traliei. • Echipa australiană 
a deplasat la București pe 
cunoscuții jucători Mal An
derson, Colin Dibley, Ress 
Case, Geolf Masters și John 
Cooper.

I
I

CUVINTELE ;
; de ION BĂIEȘU î

J * Er.°-f P’.esei de teatru la care lucrez acum, student la Elec- < 
<► Ironică, își propune să realizeze un aparat bizar, cu care să
< ► capteze sunetele din atmosferă. Cel fel de sunete și pentru 
S ce ? Conform bătrînei teorii care spune cum că în natură ni- 
; » mic nu se pierde, tînărul meu savant este bîntuit de ideea
< ► că toate sunetele care s-au emis pe această planetă în de- 
j > cursul nesfârșitelor timpuri s-au depus și s-au conservat în 
J ► văzduhul care ne înconjoară. Atmosfera din jurul nostru ar 
4 > fi, astfel, o uriașă arhivă sonoră in care sînt cuprinse docu-
< k mente de importanță copleșitoare privind starea umanității

► în diferite stadii și epoci. Un aparat care să capteze aceste 
4 * sunete și să le trieze ar putea să ne ajute în reconstituirea 
i > acelor momente necunoscute sau confuze ale istoriei, ar pu-
< * tea dezlega mistere importante privind omul și natura. Tînă-
4 ’ rul meu savant nu e convins că va reuși să inventeze apa-
5 râtul, dar e convins că urmașii noștri vor împlini această 
4 ► idee cu siguranță. Ei vor putea, fără îndoială, să descopere 
4 J timpul nostru nu numai din documentele scrise, ci și din cele 
J ► orale. De aceea, el le spune celor din jurul său : vorbiți
< ► frumos, viitorul trebuie să ne stimeze și să știe că cugetul 
«J nostru a fost limpede și curat, respectați mai mult cuvintele

și. ingrijiți-le, ele pornesc din noi și se întorc în noi, desem-
* k nîndu-ne personalitatea, cu calitățile și defectele ei.
> Ideea trebuie luată așa cum este, ca o metaforă, reținînd 
i J prilejul de a medita o clipă asupra cuvintelor, fără de care
< umanitatea ar fi rămas într-o muțenie primară, iar civilizația
> noastră n-ar fi existat. Vechiul adagiu, cum că omul a in-

► vcnt°t cuvîntul pentru a ascunde adevărul, e o răutate ief-

Itină. Cuvîntul e o înzestrare omenească supremă, a cărei im
portanță ne înfioară. Prin cuvînt ne exprimam gîndirea, 
cinstea, onoarea și demnitatea. Ce frumos sună „pe cuvîntul 
meu de onoare" și cu ce copleșitoare emoție îl ascultăm cînd 
e spus cu gura fermecată a poetului, sau cînd îl citim in 
fraza miraculoasă a unui Sadoveanu sau Creangă I Și ce 
datorie supremă avem fiecare să-i prevenim degradarea sen
sului și sunetului său pur, să-l ferim de vulgaritate. Nu e 
doar o treabă a lingviștilor, a filologilor și oamenilor de li
tere să ne învețe sâ vorbim, să păzim frumusețea limbii 
noastre, ci o datorie cetățenească a tuturor. Limba e un bun 
național o moștenire lăsată de înaintași, care au dat bătălii 
pe viață și pe moarte pentru nașterea și salvarea ei. Avem 
o limbă tînârâ, capabilă încă de efervescențe și explozii 
miraculoase, neînchipuit de elastică și puternică, receptivă

(Continuare în pag. a Il-a)
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ORAȘUL DE LA KM 40
Mal erau cîțiva zeci de metri pînă la km. 40, de pe șoseaua 

națională Brălla-Slobozia, cind autobuzul frină lin in stație. 
„ORAȘUL VIZIRU I COBOARA ?' - exclamă șoferul nu foro un 
umor anume, deschizînd ușile.

Am relatat întîmpJarea, cîteva minute mai tirziu......... ..... ,_____  ____ tovorășu’ui 
Alexandru Jarnea, secretarul comitetului de partid și primar al 
comunei Viziru, județul Brăila.

— E numai o glumă, tovară
șe primar?

— Se poate să fie și o glumă; 
o glumă bună, vreau să zic, 
îzvorîtă din umorul sănătos 
specific poporului nostru. Dar 
nu este numai o glumă ; este, 
în primul rînd, o certă antici
pație. Comuna noastră se nu
mără printre primele în județ 
care urmează să devină orașe. 
Oamenilor, însă, cum spuneam, 
le place de pe acum să sâ pri
vească în oglindă orășenească, 
deși nu mai este mult pînă în 
momentul cind, la Intrarea în 
localitate, pe placa indicatoare 
vom scrie i „Orașul Viziru". 
încă In acest cincinal...

— Cu ce sentimente, cu ce 
emoții așteptați acest moment ?

— Nu este vorba acum de 
emoții; nu este cazul și nu 
este nici timpul. Ce-i drept, ne 
gîndim noi uneori cum o să a- 
rătăm peste cîțiva ani, dar știm 
că asta ține tot de noi de fap
tele noastre, de muncă. Și aici 
aș vrea să pun punctul pe 
i : noi dacă știm, dacă sîntem 
deci conștient! de treaba asta, 
atunci să știi dumneata că ne 
șj striîduim să ajungem acolo.

— Pînă a discuta despre cum 
„ne străduim", trebuie sâ existe 
mai intii o „bază" — nu ? — 
argumente menite să confirme 
hotărirea ca dumneavoastră sâ 
fiți printre cei dinții in județ 
care să ajungeți „acolo", impli
cit argumente pentru străda
nia de nînă acum. în ce ar con
sta deci aceste argumeate ?

— Eu o să le spun cum îmi 
vin în minte, dumneata pcți sâ 
le aranjezi cum vrei. Așadar, 
notează : sîntem în total 8 000 
de suflete ; noi cei dir. Vizira 
și satul alăturat, Lanunle. 
Avem, mai tetfi. pe raza comu
nei, trei cooperative agricole 
de producție cu 9.000 ba. te
ren agri co L Una din ele — 
„V I. linin' — a obținut ano! 
trecut locul 111 pe țară la pro
ducția de grîu. fifcd distinsă m 
Ordinul ratmcii clara L iar 
anul acesta toate trei stau ma: 
bine decît anul trecut. An 
înălțat recent o fabrirâ de Pi
ramidă, cu o producție de 6 < 
7 000 bucăți pe zi. Peste o s^z- 
tămlnă va fi dată în fOiortBli 
o secție de covoare: a noastri. 
nu a cooperației. 80 de fetret 
sînt acum la școlarizare. La 
anul vor fi 200. care vor mur.ri 
în trei schimburi, ca !n in- 
d’istrie. Avem secti!*de t’~z z- 
rie, zidărie, tapițerie si n-_?e 
altele, că, iată, putem ca fcr- 
fele noastre locale s- **= 
o casă după proiect, ce la *-~- 
dații și pînă la mobUi. Biți 
ria noastră asieurâ pline per.um 
sase comune. în comună
23 de maearfr.e. Anual s* vț-4 
produse în valoare de » - - 
lioane lei. tn altă ordt*e -e 
idei, notați o farmacie, dîsoee- 
gar uman sl veterinar, s—’z'. 
cu 120 de paturi, două -i- 
culturale, o sală specială desti
nată acțiunilor educative Je ti
nerilor, trei școli generale cu

1 300 de elevi Tot la noi se află 
un S.M-A- cu centru de repa
rații — care deservește șase 
unități agricole — și o stație 
meteorologică de impcrtanță 
republicana (Intre noi fie vor
ba. ne i'uii foarte mult ofe
rind zilnic un buletin al timpu
lui local). La 8 locuitori re
vine un televizor și trei ziare

reglementate chiar în cadrul 
lucrărilor Conferinței. Acum a- 
vem răspunderi precise, ne în
grijim de tot ce se Intîmplă pe 
rara comunei Avem, de pildă, 
plan de producție cu profil teri
torial- .Asta înseamnă câ răs- 
ptmdem, alături de ceilalți fac
tori ai romunei, de realizarea 
tuturor indicatorilor de plan ai 
tuturor unităților Dar asta mai 
înseamnă că putem colabora 
mai bine, putem chibzui și ho
tărî împreună pentru bunul 
mers al '.--.regii comune, pentru 
d—rinul «_

operativ problemele din fiecare 
domeniu de activitate.

— Îm ce fel reușiți să vă a- 
tâtați de ambele răspunderi.

INTERVIUL NOSTRU CU

Pe drumuriLa Suceava a fost inaugurat 
șantierul de muncă patriotică al 
tineretului din localitate, cei 
mai mare de acest gen din zona 
de Nord a Moldovei. Aici lu
crează veste 600 de muncitori 
din unitățile industriale ale ora
lului, elevi p studenți. Printre ei 
am intilnit uteciști de la Combi
natul de celuloză ți hirtie. Uzina 
de utilaț ți piese de schimb. Fa
brica de tricotaje „Zimbrul", U- 
zina de reparații auto, de la 
liceele „Ștefan cel Mare" ți „Pe
tru Rareț", de la Combinatul 
pentru exploatarea ți industriali
zarea lemnului. Sînt constructorii 
unei mari baze sportive; primul 
obiectiv tl constituie patinoarul 
artificial de dimensiuni olimpice. 
Aresta va dispune de tribune 
pentru 1000 de locuri, care mai 
tirziu urmează a fi acoperite.

de vacanță
eforturilor pe csre spuneați că 
le întreprindeți la ora actuală 
pentru a ajunge mai grabnic 
„acolo", pentru a conferi comu
nei dv„ tot mai plenar, trăsă
turile specifice locului urban.

— Vâ invit în fața schiței de 
sistematizare, pe care am su
pus-o recent dezbaterii și apro
bării comitetului executiv al 
consiliului popular. Iată, am 
delimitat deja vatra comunei. 
Aici se vor înălța case cu etaj 
(avem proiectul gata), vom avea 
și case fără etaj, dar aspectul 
și confortul lor vor fi aidoma 
vilelor. Pînă la sfirșitul anului 
primul bloc, cu 8 apartamente, 
va fi dat la cheie, va avea și 
încălzire centrală. Anual vom 
construi apoi, cel puțin cîte 
20 de apartamente. O baie co
munală, un liceu, cîteva spații 
comerciale moderne vor marca 
centrul comunei. în primăvară 
deschidem și lucrările de ca
nalizare. Se dezvoltă secțiile 
prestatoare de serviciL Sîntem 
în curs de realizare a unui 
microabator, care va avea și o 
anexă de prelucrat produse 
zootehnice. Ne îngrijim, de ase
menea. de aspectul comunei, de 
înfrumusețarea ei. de pietruirea 
străzilor, de întreținerea spa
țiilor verzi. Cele mai multe din 
«teste lucrări au fost deja a- 
tacate și as putea spune că în
treaga comună participă la 
Bwaeâ. Consătenii mei efec
tuează mii de ore de muncă 
vo-untară. hotărî ți de-a face 
mai btne. mai repede, mai mult. 
Ca îoțtl sîntem animați de Isto
ricele hetârtri adoptate la re
centa Conferință Națională a 
partidului si ne exprimăm 
necfir.tita noastră voință de-a 
acționa te asa fel încît ele să 
omdă netetÎFTiat viață și aici, 
te acest eolț de Bărăgan, nu
ntit tocă coaBuna Viziru.

La Suceava,

un nou șantier

In aceste zile, eînd mercurul termometrelor urca de obicei 
peste 30 de grade, cind cei mai mulți studenți sint la sfirșitul 
perioadei de practică, iar candidații la examenele de admitere 
după ultimele zile de emoții, cind elevii sînt deja la jumătatea 
vacanței in timp ce numeroși tineri din producție nu au ince- 
put-o încă, este normal ca întrebarea la ordinea zilei să fie : 
•Unde ne petrecem vacanța î". Dorința de a face mai ușoară 
găsirea unui răspuns la această întrebare ne-a condus ia Agenția 
București a Biroului de Turism pentru Tineret, unde tovarășul 
președinte. Constantin Pană, ne-a 
de sugestii...

oferit cu amabilitate o seama

■. cc d

ca •»

k U i

C5 cr w TÎ*

«4 Kțfe-

al tineretului

Din mulțimea de brigadieri 
prezenți aici am notat ți cîteva 
nume: Gheorghe Aruțtei de la 
Combinatul pentru exploatare ți 
industrializarea lemnului, strun
garul loan Lujinschi ți electricia
nul Mihai Fînu de la Combina
tul de celuloză ți hirtie, lăcătușul 
mecanic Aurel Cepuc, Uzina de 
reparații auto, Elena Agrigoroaie 
ți Aurica Popescu de la Fabrica 
de tricotaje „ZimbruT, elevele 
Lucreția Mărgineanu ți Mihaela 
Lăzărescu, uteciști fruntași în ac
țiunile de muncă patriotică. 
Menționăm ți o prezență imedia
tă : un grup de studenți bucu- 
rețteni, de la Facultatea de fi
nanțe a Academiei de țtiințe e- 
conomice București, aflați in 
practică de producție la Suceava.

ION BELDEANU
----------------------------------------

— înainte de a trece Ia 
formule de programe tu
ristice propriu-zise. ce ne 
puteți spune despre ca
drul general al activității 
agenției in această peri
oadă ?

— Aș începe cu programele 
prevăzute pentru litoral. Sînt 
cele mai căutate și ocupă, ac
tualmente, locul principal în ac
tivitatea noastră. în ceea ce pri
vește excursiile, la fiecare sflr- 
șit de săptămînă. peste 2 000 de 
tineri bucureșteni pot pleca în 
excursii de cîte una-două zile 
spre Constanța unde, pe lingă 
nelipsitul program de înot și 
plajă, este prevăzută vizitarea 
principalelor obiective ale ora
șului. De aceste excursii scurte 
beneficiază, în primul rlnd, ti
nerii care nu sînt încă sau nu 
mai sînt în vacanță. Pentru con
cedii, Agenția oferă locuri în 
taberele organizate la Costînești, 
Eforie-Nord. Mamaia, Eforie- 
Sud și Techirghiol, unde se pot 
petrece 6—12 zile de vacanță.

— Dar pentru cei care 
preferă înălțimile șî ae
rul tare...?

— Pentru aceștia, permanent, 
sint organizate atît excursii de 
sfîrșit de săptămînă, la caba
nele GIrbova, Piatra Mare, Di- 
ham, Babele, Caraiman și altele

CUVINTELE
la influențe binefecătoct. 
A învăța și obișnui tinâ*o pere :-* «: 
curat este, poate, egoi cm a o 
mos, sâ se exprime consiMexu și «cooa 
și gongorism, ferindv-se ș» 
gotic, golănesc, apetitul snc© pe-f; 
risrne, pentru imperial forturi șă «ut. < 
tineri (intelectuali, desigur) ee-» cooot 
limbaj criptic, 
curată și sonătoosă s*-o peefru e
voarea. Ce impietate toțo oe ciFtiro > ce — 
tru cei din jur, mai oles pert-, cegr- Sc* • «cu
pă simplul acord grovaticul sou d corar fiMboj e 
fad sau neclar. Vin. de oceec. cu o oee 
interes înFiințorec unui zerz .Cun 
de cultură a tineretului ? Desiguc. nu cu 
ci pur și simplu practice, cu -te“t-e te 3
pre înțelesul și folos-rec cu**.nte*or. -c t :»■
fascinante (eventual o bandă de ■xognetofoa ca toe 
Sodoveanu), apoi discuții s cp că' ptxrice zzrz.se ee 
profesor de lîmba si literatunj - S •* ::*■ "5 *-
cet-încet, tinerii s-ar lăsa cuprinși de faaaBcel dfaca^aî des
pre rostul cuvintelor adunate in fraze s z’ zz zzz ezzz -cr 
o funcțiune nobilă și utilă.

Cine încearcă ?

de pe Valea Prahovei, cît și ta
bere asemănătoare celor de pe 
litoral — în ambianța alpină de 
la Predeal, Izvorul Mureșului și 
Timișul de Sus. în afară de a- 
cestea. pentru tinerii care mai 
au doar puțin timp de vacanță, 
au fost create posibilități pentru 
petrecerea acestor zile într-una 
din cabanele BTT din Bucegi, 
Făgăraș, Paring sau Ceahlău, de 
unde sînt accesibile numeroase 
excursii pe cele mai variate 
trasee din zonă.

— Ce program oferiți 
anul acesta amatorilor de 
noutăți, in special acelora 
care vor să cunoască mai 
îndeaproape frumusețile 
și realizările și realită
țile țării ?

— Programele generale ale 
BTT sînt destinate mai ales e- 
levilor și studenților, fiind ast
fel concepute încît sâ corespun
dă atît necesității de recreere, 
de destindere, cit și setei de cu
noaștere caracteristică vîrstet 
Astfel, pentru elevii din ulti
mele clase de liceu se organi
zează excursii pentru orienta
rea profesională, care să cu
prindă pe lîngă vizitarea locu
rilor de interes turistic general 
și vizite la diferite unități eco
nomice, la institute de cercetări 
sau de învățămînt superior. în 
programul acestor zile se includ 
întîlnfri cu specialiști, oameni 
de artă și cultură, ziariști etc. 
care, sperăm, vor ajuta mulți 
tineri să rezolve mai bine difi
cila problemă a alegerii viitoa
rei lor profesiuni. în afară de 
aceste excursii în cadrul pro
gramului general al BTT, prin

Agenție se organizează s! ex
cursii tematice de 6—8 zile.

— Cîteva exemple—
— Excursiile tematice, orga

nizate pe tot cursul anului își 
propun să urmărească trasee 
care cuprind locuri de impor
tanță istorică, legate de viața 
unor personaje importante ale 
culturii românești, de evenimen
te de seamă din istoria patriei. 
Menționez, astfel, „Pagini de 
glorie — insurecția armată ini
țiată și condusă de P.C.R. in 
August 1944“, pe un traseu ce 
cuprinde localități din sud-ves- 
tul țării, „Pe urmele bătăliilor 
lui Ștefan cel Mare**; „Momente 
din istoria înfăptuirii unității 
naționale a poporului român 
sub Mihai Viteazul". „Pe urmele 
Luceafărului poeziei românești 
— Mibai Eminescu", „Urme și 
cetăți daco-romane" etc. Tot în 
acest context, inițiem și excursi
ile în unele zone de larg interes 
turistic, cum ar fi „Nordul Olte
niei — Porțile de Fier", „Din 
Oaș in Maramureș", „Mozaic 
moldovenesc- sau „Circuitul 
României — zona de sud-vest".

— Aveți noutăți privind 
Delta Dunării! ?

— într-adevăr. Aceste ex
cursii, la care au participat, pînă 
acum, circa 2 000 de tineri, în 
special elevi pasionați ai știin
țelor naturii, se bucură de un 
deosebit succes, mai ales dato
rită faptului că BTT este singu
rul organism care inițiază ex
cursii de acest gen. Este vorba 
de excursii pe pontoane, de 2— 
4 zile, timp în care se urmează 
un traseu puțin cunoscut, ce 
pune în valoare toate splendo
rile Deltei. Astfel de excursii 
le organizăm în lanț, începînd 
din 19 iulie pînă la 2 septem
brie, fie cu pontoane fie cu șle
puri amenajate special pentru 
a oferi condiții de cazare cît 
mai bune. Pentru cei mai cu
rajoși, buni înotători, există și* 
o variantă în bărci remorcate 
de șalupă. Pentru această ex
cursie — expediție trebuie însă 
ca participanții să cunoască nu 
numai înotul, dar și unele ele
mente de gospodărie deoarece 
își pregătesc singuri masa...

cum, tn ajunul 
intrării In pro
fesie, am reluat 
firul discuții
lor prilejuite pe 
parcursul anu

lui de desfășurarea activită
ților practice in institut și in 
producție, de investigațiile pa
tronate de cercurile științifice 
studențești și de catedrele de 
specialitate, cu cîțiva absolvenți 
din actuala promoție, care peste 
foarte scurt timp se vor con
frunta cu problematica comple
xă a producției, cercetări: și 
proiectării

„Aștept cu emoție reintilnirea 
cu producția, arăta Gheorgha 
Soare, absolvent al Facultății de 
mașini și utilaje pentru con
strucții din Institutul de con
strucții București, cu cinci ani 
în urmă lăcătuș mecanic la U- 
zina de autoturisme Pitești- Am 
observat și la alți colegi care au 
lucrat în producție înainte de a 
intra in facultate, un ascendent 
în ușurința de a-și însuși pro
blemele teoretice, o mai mare 
receptivitate și mai bune rezul
tate în conexarea invățămintu- 
lui cu practica și cu proiecta
rea. De altfel acest aspect s-a 
pus în evidență in institutul 
nostru în contextul general al 
eforturilor de modernizare a 
programelor, a metodologiei de 
studiere a științelor tehnico- 
inginerești, de integrare a prac
ticii generale și de specialitate 
în procesul intim al instruirii și 
educării viitorilor constructori. 
Un rol însemnat l-au avut, desi
gur, cadrele didactice preocupa
te să ne mențină trează atenția 
asupra cerințelor formulate de

dor existente la Insti- 
fitică București, arăta 

* secția 
Facul- 

T.C„ 
temă 
unui 

va fi

Sergiu Tordănescu, de la 
de EZectronică aplicată a 
tăpi de electronică și 
IP.B. — mi-am ales ca 
pentru proiect realizarea 
sistem de comandă care 
integrat intr-o instalație mai 
complexă in curs de realizare la 
LF.Ă De altfel această lucrare, 
ca si colaborarea la o alta, pre-

ror stringența verifică, 
că preocupările de această na
tură reprezintă o modalitate de 
a ne integra rapid intr-un do
meniu prioritar al economiei na
ționale".

Colegul său Mihai Brînzan, 
autorul unui cardioscop portabil, 
premiat de curind, tema sa de 
diplomă, este preocupat pentru 
viitor de o tematică din dome
niul electronicii medicale : a-

teren de Înaltă răspundere pro
fesională și socială — arăta Lu
cian Beșupu. de la Facultatea 
de geologie tehnică, LP.G.G. 
Pentru un geofiririan contează 
în primul rînd instrucția prac
tică. Aceasta trebuie sâ fie in
tensificată. Noi am dori, și poate 
se va realiza pentru seriile 
următoare, un poligon experi
mental de lucrări unde, pe par
cursul anului, să reproducemcursul anului.
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nta generală a parametrilor ob
ținuți de agregatele construite 
in alte țâri- Aș dori sâ arat că 
și alți colegi sin: preocupați de 
fproiectarea unor mașini și uti- 
aje de înaltă productivitate. 

Doresc să semnalez că prezenta 
In consiliile profesorale £ senat 
și a unor specialiști din produc
ție — maiștri, tehnicieni, ingi
neri — este destinată să pună pe 
temeiuri ma: realiste practica 
studenților și. concomitent, să 
atragă mai insistent atenția fac
torilor din producție asupra răs
punderii de a contribui tot mai 
eficace la formarea viitorilor lor 
colaboratori".

„Cunoscînd unele aspecte ale

FAȚA PRODUCȚIEI
rentată la sesiunea cercurilor 
științifice — „Sală de testare 
automată a cunoștințelor" — au 
fost efectuate mulțumită îndru
mărilor tov- conf. ing- Stere Ro
man, care conduce și un labo
rator bine dotat. Pentru viitor 
mă preocupă o problematică le
gată de circuitele logice și de 
sistemele de conducere a activi
tăților economice, de producție 
prin calculator. Ne revine dato
ria de a realiza sisteme compe
titive cu aplicabilitate intr-un 
domeniu sau altul pentru a evi
ta importul. Dar mai cred că a- 
vem datoria să intuim și să ofe
rim soluții pe care producția nu 
le-a formulat încă, dar a că-

parate pentru testarea stării de 
oboseală în industrie, pentru 
detectări stomatologice, pentru 
supravegherea cardiacilor. Astfel 
de aparate, fiind de serie mică, 
pot deveni obiectul studiilor și 
realizării practice din partea 
unor ateliere de prototipuri. 
„Sînt de părere că intrarea 
noastră în producție nu trebuie 
să însemne începutul unei pe
rioade de acomodare ci încadra
rea directă în rezolvarea unei 
probleme concrete sub îndruma
rea unui bun specialist".

„Producția noastră este pros
pectarea unor noi bogății subte
rane, pentru punerea lor la dis
poziția economiei naționale ; un

activități practice asemănătoare 
cu cele ce se întîlnesc pe te
ren și lucrări care să lege, 
în prezența cadrelor de spe
cialitate, cunoștințele teore
tice cu cele practice. La absol
vire am susținut o tema oa
recum de pionierat din dome
niul radiometriei in care mi-ar 
face plăcere să lucrez — „Posi
bilități și limitări ale spectro- 
metriei alfa în analize radiome- 
trice de laborator-. Așteptăm 
confruntarea cu terenul, despre 
care știm că în meseria noastră 
poate fi și complicată și aspră 
și plină de surprize".

Prof. dr. docent Lazăr Pave- 
lescu, șeful catedrei de minera-

JogSe F- petroîogte £n LP G-G 
coosfljer 2a Organizația ..Expe- 
citia geologică*, cunoarte direct 
exigențele exprimate de activi
tatea practică a inzine rJor geo
logi D-sa opina că încadrarea 
rapctiă și activă te profesiune 
este pregătită pe :oetâ durata 
studilor _în laboratorul nostru, 
studenti: lucrează direct cu a- 
parateie pe care le vor intihai 
in producție. Actirâd ia cercul 
științific de specialitate le-am 
dat in stxxiiu încă din anul II 
cite o zonă unde ei au efectuat 
stagiul de practică și de unde 
gi*au ales ti protected de diplo
mă. Este semnificativ că cei din 
seriile anterioare au soi:citat cu 
precădere reghinfle astfel cunos
cute. Cred că ar trebui să fie 
rediscutată problema prerepari:- 
țiel din anul III, rezolvabila 
arum prin realizarea dublei 
subordonări a Institutelor de 
învățămînt superior. In ace te 
condiții, studenții, Începînd 
din anul IIL ar putea lucra 
ea membri ai unor echipe de lu
cra. Producția cere — și este un 
deziderat încă netodeplinit — 
mai multe cunoștințe practice- 
De aceea, prezenta noastră, a 
cadrelor didactice, in producție 
nu numai că aduce o enormă 
contribuție la perfecționarea 
pregătirii de specialitate firi de 
care nu ne putem menține in 
actualitate, dar face să crească 
și răspunderea noastră.

GEORGETA HUȚA

MARIA ILIE
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un prie- 
județean scăpat! 

e și fi- 
aplauze.

și de grijă

PRETEXT DE FOILETON

Se făcea că avînd
ti la Comitetul __

Argeș al U.T.C., acesta 's-a 
hotărît să-mi joace o farsă.

— Știi — îmi zice — am 
aflat o veste care m-a bucu
rat grozav ; ai început 
scrii poezii.

— Eu ?...
— Nimic I
— Să nu spui că nu-i așa. 

Informații certe. Așa incit, 
fii bun, improvizează ceva 
pe tema colectări de sticle 
și borcane... Dar repede. Re
pede și mobilizator !

— Și de ce, mă rog ?
— După amiază am organi

zat o întîlnire cu uteciștii 
din tot județul care, proba
bil nu-ți spun o noutate, în 

’ ’ * • muncă
ocupă

I
I
I
I

cadrul acțiunilor de 
voluntar-patriotică se 
și de această treabă.

— Bine, dar...
— Nici un dar. Ne 

la orele 18,00.
Nea sin d încotro. ____

conformat. Iată-mă, așadar, 
in fața unei săli arhipline. 
Cu vocea tremurîndă de e- 
moție încep.

Zice ea, deodată.
— Ah. Mibai, sînt dispe

rată.
Nu mai știu ce să mă fac. 
Sticle și borcane goale.
S-au tot strins să umpli-un 

sac.
Privind către auditoriu îmi 

dau ușor seama că le-am 
captat interesuL Mi se pare 
chiar că deslușesc In ochii 
lor o speranță abia ascunsă. 
Răspunde el mobilizator :
— Chiar nu știi. E de mi

rare.
Cum de încă n-ai aflat? 
Le poți valorifica prin 
I.C.V.A.

Și de grijă ai
Aștept, după cum 

resc, să izbucnească 
urale, cineva să vină cu o 
cunună de lauri. Liniște 
mormîntală. Priviri fixe. 
Grimase batjocoritoare. Un 
băiat din primul rînd nu se 
poate abține. îmi aruncă ca 
o insultă cuvîntul:

— Optimistule
Nu înțeleg. Cer explicații.
— Și zici că sticlele și bor- 

canele goale se not valorifi
ca prin I.C.V.A. ’ Ei. află, 
te înșeli, te înșeli grozav. 
Așa ceva e cu neputință. 
Noi, uteciștii din județ, în
cercăm de 2 ani. Și nu nu
mai la I.C.V.A. dar si la 
I.J.E.C.O.O.r. Dar tot degea
ba. 15 000 de astfel de amba
laje așteaptă. Așteaptă în 
zadar.

— Nu toate, nu toata — 
intervine alt tînăr din co
muna Cuca. Noi n-am răb
dat, după ce munciserăm a- 
tlta pentru a le strînge, să 
stea degeaba. Le-am „depo
zitat” într-o groapă, am or
ganizat acolo un concurs de 
tir pentru puștii cu veleități 
de trăgători de elită.

— Vedeți, tovarăși — gă
sesc eu salvarea. Totuși se 
poate face ceva. Organizați 
o întrecere de acest gen.

— Cu arbitri ?
— Firește. Delegați ca ar

bitrii pe cei de la I.C.V.A. 
sau I.J.E.C.O.O.P. Sint cei 
mai competenți.

întreabă o fată cu 
lari:

— Dar dacă nimerim 
lături ? Dacă nimerim 
tril

oche-

pe a- 
arbi-

GH. GHIDRIGAN
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Renumita stațiune balneo-climaterică Herculane
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TRĂIEȘTE

Schela Boldești 1 șl aid sint 
aplicate cit ev a dintre inițiati

vele cu care se mîndrește ti

neretul prahovean*

Patru băieți din

„CETATEA MUNCII"
„Cetatea muncii" ! De ce nu 

i-am spune astfel acestei între
prinderi cită vreme pe frontis
piciul ei sta înscris numele zilei 
celor ce muncesc de pretutin
deni ; „1 Mai". Iar dacă adău
găm că este vorba de vestita U- 

Jfcnă de utilaj petrolifer „1 Mai-, 
ain Ploiești, nu mai este nevoie 
nici de prezentări suplimentare 
și, credem, nici de motivări spe
ciale privind îndreptățirea de a 
numi această întreprindere „Ce
tatea muncii". Aici, se știe, în 
anii socialismului industrializarea 
a dezvoltat o citadelă productivă 
ale cărei roade au căpătat noto
rietate nu numai în țară ci si 
peste hotare. Și tot aici, la arde
rile înalte ale procesului muncii 
avîntate dăruite patriei, a fost 
forjat un puternic colectiv mun
citoresc, alcătuit din de oa
meni de toate vîrstele, acționînd 
cu toții ca unul singur spre a 
răspunde îndemnului nobil al 
conștiinței comuniste... Iată pa
tru membri ai acestui colectiv, 
reprezentanți ai generației ti
nere : Cergă Nicofee, rectificator, 
Dan Turcii, scular SDV,. Alexan
dru Gheorghe, rectificator^ Ghi- 
brea Gheorghe, electrician. Cu 
toții fruntași în producție, cu to
ții entuziaști participant la ac
țiunea Comitetului U.T.C. pe u- 
zină — „Tineretul uzinei, colec
tiv al muncii și onoarei", cu toții 
avînd răspunderi în organizațiile 
U.T.C. din care fac parte. Ar mai 
fi de adăugat, pentru fixarea 
„profilului colectiv4* al celor pa
tru, că toți sînt, ca muncitori, ca 
individualități mature, ca tineri 
comuniști, produsul uzinei din 
care fac parte, care i-a adoptat 
de la vîrsta fragedă și pe care 
astăzi ei o numesc în mod firesc: 
a noastră. A lor, pentru că, așa 
cum mărturisea Nicolae Cergă, 
uzina le-a dăruit totul : o pro
fesie, încrederea în propriile for
țe, conștiință politică, bucuria de 
a se ști membri, cu drepturi și 
îndatoriri egale, ai unei mari fa
milii muncitorești... Astfel gîn- 
desc acești patru băieți din ce
tatea ploieșteană a muncii. Patru 
Uteciști din cei 1 800, cîți numă
ră Azina. Patru tineri muncitori 
care au la activ, luați împreună, 
Ia o vîrstă ce variază între 23 și 
27 de ani, 48 de ani de școală și 
43 de ani de producție. „Noi sîn
tem ai uzinei și uzina este a noas
tră, așa gîndim nu numai noi 
patru, ci toți colegii noștri de ge
nerație și de muncă", ne spune, 
emoționat de această declarație, 
sculerul de precizie Dan Turcu.

Așa gîndesc acești tineri. Dar 
cum acționează ei pentru a-și 
argumenta prin fapte principiile, 
sentimentele ? Ii întrebăm : Vă 
socotiți reprezentativi pentru ti
neretul uzinei din care faceți 
parte ? Ni se răspunde, cu hotă
râre, într-un singur glas : Da ! 
întrebăm : De ce ? Ne răspunde, 
aprobat de colegii săi, rectifica
torul Alexandru Gheorghe : Pen
tru că, la ora actuală, însufle
țiți de istoricul eveniment — 
Conferința Națională a partidului 
— marea majoritate a tinerilor 
din uzina noastră se prezintă în 
fața colectivului, în afară de rea
lizările în producție — realizări 
obținute împreună cu echipa, cu 
brigada, cu secția din care fac 
.parte — și cu realizări indivi
duale, adică cu împliniri sub ca:e 
pot îndrăzni să-și pună semnătu
ra proprie. Ei bine, de vreme ce 
fiecare dintre noi patru are în
scrise în palmaresul profesional 
asemenea realizări, înseamnă că 
ne putem socoti reprezentativi 
pentru tineretul uzinei...

Care sînt aceste realizări ?
C. N. ; Ați fost la expoziția de 

a București — cu autoutilarea ? 
3acă ați fost, nu se poate să nu 
i văzut, la standul nostru, ma- 
ina de copiat pe sistem elec- 
rolitic, care a fost atît de apre
ciată. Nu, nu-mi aparține mie 
novația asta, ci tovarășului in- 
'iner Nistor Dumitru, directorul 
;eneral al Centralei — dar eu 
m lucrat la concretizarea el și 
sta nu este puțin lucru. Să vezi 
ă un produs ieșit din mîna ta 
junge la expoziție 1...

D. T. : Lucrez, la SDV, șabloa- 
ie pentru verificat sapele de fo- 
aj. Repere de mare precizie. 

Dacă am sâ vă spun că, în doi 
ani, eu personal n-am dat nici 
un rebut, mai trebuie sâ adaug 
ceva ?

A. Gh.: Ar fi de adăugat că 
nici eu, lucrînd la repere de și 
mai mare precizie — mașini de 
verificat dantura roților dințate 
— n-am dat de doi ani, nici un 
rebut.

G. Gh. : Eu lucrez la întreți
nere. Am izbutit să scurtez la ju
mătate timpul de reparare, în 
bune condiții, a unei mașini. 
S-au câștigat, astfel, cite 10 zile 
la fiecare mașină reparată. Dacă 
repar cite trei mașini pe luni, 
asta înseamnă că, la s&șitul lui 
iulie, eu intru, cu munca mea, 
în septembrie.

...Un tînăr sculer lucrează u- 
măr la umăr cu directorul gene
ral al centralei. Doi tineri S.D.V.- 
iști au eliminat, din munca lor,

PERFORMANȚELE

rr
CĂȘTILOR ALBASTRE"

3
Masivul Ciucaș. Cheia. Locali

tate pitorească ascunsă sub zarea 
vestitelor Tigăi și sub aripa unui 
codru la care se ajunge inotir.d 
prin finețe de vis. Codrul e bă- 
trin, monumental și des ca peria. 
Nici n-ai crede că la numai un 
kilometru de liziera lui se află 
un șantier. Mai bine zis ..șer- 
puie* un șantier. Pentru că 
avem de-a face cu șantierul unui 
drum. Drumul Național 1 A. 
urci nd spectaculos dinspre Plo
iești și Mineciu și afundindu-se 
apoi in pădure, pe urmele șterse 
aproape de tot ale vechii linii 
de decovil forestier, de multă 
vreme scoasă din uz datorită 
ineficienței economice. Aici lu
crează una din brigăzile de mun
că voluntar-patrioticâ ale jude
țului Praiova... „.Aici, în pădure, 
ne spune maistrul Ștefan Sakal. 
reprezentant al întreprinderii de 
drumuri și poduri de la Brașov, 
este una dintre cele mai dificile 
porțiuni ale șantierului : buturu
gi multe, infiltrații la tot pasul, 
căi de acces pentru adusul pie- 

' trișului — puține. Plus abundența 
vegetației, plus capriciile atmos
ferice... De aceea zic eu că băie
ții ăștia au făcut, in două săp- 
tămîni de cînd lucrează aici, o 
treabă excelentă. Pricepuți, în
drăzneți, ambițioși, adevărați 
„diavoli albaștri*, cum și-au zis 
ei înșiși*.

Diavoli ca diavoli. înțelegem 
că s-au numit astfel ca să scoa
tă în evidență tenacitatea „dia
bolică* cu care au răpus butu
rugile cît un stat de om, cu care 
au durat, în noroiul pînă peste 
genunchi, podețul rutier care, 
atunci cînd drumul va fi gata 
le va purta. înscris pe o plăcuță, 
numele : „Podețul diavolilor al
baștri*. Dar de ce albaștri ?

— Pentru că, ne lămurește 
profesorul-instructor Ștefan Stă- 
nescu, căștile lor de protecție 

sint albastre. De ce albastre ? 
Per.tru că ei vin dintr-o școală 
profesională energetică și. după 
cum știți, căștile de protecție ale 
acestei profesii sint albastre.

Ei vin de Ia Cimpina. 70 de 
elevi ai vestitei școli profesiona
le prin intermediul căreia orașul

• VIITORII 
VOLȚILOR 
VERITABILI 
LUI. • O 
JUSCULE:
NALA ENERGETICA DIN CIM- 
PINA.

PROFESIONIȘTI Al 
SE DOVEDESC A FI 
AȘI Al TÎRNÂCOPU- 
INSCRIPȚIE CU MA- 
ȘCOALA PROFESIO-

rafinăriilor demonstrează de a- 
proape două decenii că poate să 
„producă* nu numai petroliști și 
chimiști, ci și pricepuți profe
sioniști ai volților.

— Aici, la Cheia, continuă 
maistrul Sakal, ei au dovedit că 
știu să fie și ași ai tîrnăcopului, 
maiului, toporului, cazmalei, 
roabei, ciocanului de spart pia
tră. Și cînd spun ași, nu exage
rez. Uitați ce scrie în carnetul 
meu, în dreptul bilanțului aces
tei serii î 700 mc pămînt tare și 
foarte tare, dislocați și cărați cu 
roaba la o distanță de 30 m, apoi 
împrăștiati egal intr-un strat de 
30 cm și bătuți cu maiul. Apoi : 
defrișări și curățat straturi ve
getale între km 138—139. Apoi : 
adunat crengi pe o suprafață de 
10 000 de metri pătrați. Apoi : 
săpături pentru un podeț, la doi 
metri adîncime, în teren mocir
los, cu devierea unui curs de 
apă. Apoi :

Un bilanț strălucit, cu care, 
pe bună dreptate, se pot mîndri 
și „diavolii albaștri", și se poate

mindri și școala care i-a educat 
astfel. O școală care, după cum 
ne mărturisea tovarășul Dumi
tru Dudici. secretar al Comite
tului județean Prahova al 
U.T.C., trimite an de an pe șan
tierele muncii voluntar-patrioti- 
ce numai tineri de nădejde, per
formeri ai muncii, adevărat! 
mesageri ai spiritului muncito
resc, dovezi vii ale felului în 
care poate fi împletită trainic 
învățătura profesională cu edu- 

■ cația în spiritul dragostei de 
muncă.

O educație în virtutea căreia, 
atunci cînd am vrut să ne'notăm 
numele celor mai buni dintre cei 
mai buni, băieții ne-au rugat: 
„Sîntem 70 aici. N-o să-î puteți 
da la ziar pe toți — și ar fi o 
nedreptate să-i numiți numai pe 
unii. Așa că, mai bine, treceți cu 
litere mari numele drag al șco
lii — ȘCOALA PROFESIONA
LA ENERGETICĂ DIN ClMPI- 
NA — și, dacă se poate, notați 
pentru cei care vor veni după 
noi (începînd de la toamnă noi 
vom fi în producție), că noi am 
fost seria „Diavolilor albaștri*.

De ce să nu se poată ? Mai 
ales că nu trebuie să creăm 
confuzii în rîndul... turiștilor. 
Cînd drumul va fi gata și turiștii 
își vor opri mașinile la izvorul 
de lîngă „Podețul diavolilor 
albaștri*, nu trebuie să-și închi
puie că este vorba de cine știe 
ce denumire din legenda stră
veche.

...Ci din legenda frumoasă, 
plină de generoasă tinerețe și 
bărbătesc romantism, a anilor 
noștri, a etapei în care generația 
tînără, alături de întregul popor, 
își încordează brațele pentru a 
da viață mărețelor sarcini ale 
Conferinței Naționale a parti
dului.

Izvorul cumințit de miinile noastre ne îmbie cu apă ca gheața

SOLUȚII, INIȚIATIVE, PROPUNERI
(Urmare din pag. I) 

mestru din 1972, să propună mă
suri capabile să determine, prin 
aplicarea lor în practică, reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
plan ce revin colectivului în cea 
de a doua jumătate a acestui an 
și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. Dat fiind 
timpul scurt ce a mai rămas 
pînă cînd, la tribună dezbateri
lor, uteciștii își vor spune cu- 
vîntul, încercăm în ancheta de 
față să aflăm cu o clipă mai de
vreme conținutul propunerilor 
pe care aceștia le .vor supune 
spre atenție și aprobare adună
rii generale a oamenilor muncii. 
Să-1 ascultăm mai întîi pe to
varășul Nicolae Dorobanțu, 
maistru Ia Fabrica de mobilă :

— Nimic de zis ; pînă acum, 
adică după 7 luni de activitate, 
în sectorul unde lucrez s-au ob
ținut rezultate bune și uneori 
chiar foarte bune, concretizate 
în îndeplinirea lună de lună a 
sarcinilor de plan, în onorarea 
angajamentelor. întrebarea care 
se pune este însă alta : au fost 
aceste rezultate la nivelul posi
bilităților noastre reale, au 
funcționat întotdeauna mașinile 

la capacitatea lor maximă ? Răs
punsul, cu regret o spun, nu în
totdeauna e pozitiv. Iată, de 
pildă, de curînd am trecut la 
extinderea schimbului II. Și 
l-am extins. Este un lucru bun, 
veți spune, indicele de utilizare 
a crescut. De acord — a crescut. 
Numai că după amiaza ritmul 
nu este același ca dimineață si 
nici calitatea. De ce ? Pentru că 
lipsește asistența tehnică. Eu, 
ca maistru, ce pot face ? Mai 
rămîn o oră-două și după pro
gram. Asta însă nu schimbă 
prea mult situația. Așa incit 
este absolut obligatoriu ca în 
cel mai scurt timp comitetul 
oamenilor muncii să elimine a- 
ceastă deficiență, la un număr 
de 30—40 muncitori să fie re
partizat un maistru.

Abordînd aceeași problemă — 
crearea condițiilor ca produc
ția din schimbul al II-lea să fie 
la nivelul schimbului I — tîm- 
plarul Nicolae Dragu de la 
Fabrica binale aduce în discu
ție un alt aspect al problemei 
și anume aprovizionarea ritmi
că cu materii și materiale.

— Nu o dată s-a întîmplat, 
mai ales în primele zile ale 
lunii, să stăm în gol de lu

cru, lipsindu-ne semifabricate
le necesare pentru a ne con
tinua munca. Și aceasta pen
tru că pregătirea reperelor 
nu se face așa cum ar trebui — 
din iulie pentru august, din au
gust pentru septembrie —, ci 
este lăsată pînă în ultima'clipă, 
uneori și după. Dacă-i întrebăm 
pe cei ce ne preced în flux, 
care sînt motivele, ne spun că 
nici ei n-au avut comenzi la 
vreme, așa îneît... După opinia 
mea, dacă comenzile vor fi asi
gurate cu cel puțin un trimestru 
înainte — și trebuie să se pro
cedeze așa — dacă pregătirea 
reperelor va fi executată cu mi
nimum 2 săptămîni înainte de 
prima zi a lunii — cum ar fi 
normal, stagnările vor fi evitate. 
Ca de altfel și munca în asalt, 
care, știm doar prea bine, își 
pune mai întotdeauna pecetea 
asupra calității și, implicit, asu
pra prestigiului ’muncii noastre.

— Eu, unul, ne spune tîmpla- 
rul Gheorghe Coman, de la ace
eași fabrică, dar din alt sector 
— la adunarea generală a oame
nilor muncii vreau să vorbesc 
despre o inițiativă a tinerilor 
din sectorul nostru, inițiativă ce 
cred că este posibil de extins la

FAPTE

DIN MAREA 
ÎNTRECERE

Ruerătorii sectorului de na
vigație fluvială Drobeta Tur- 
nu Severin au terminat cu 
6 zile mai devreme, reparația 
navelor „Tecuci* și „Agnita* 
și cu un avans de 2 zile — 
lucrările solicitate de echi
pele vaselor fluviale „Ale
xandria* și „Olt*. De aseme
nea, muncitorii Șantierului 
naval au încheiat cu două 
luni înainte de termen con
strucția unei șalande auto
propulsate de ’500 mc, desti
nată exportului.

Totodată, colectivul Fabri
cii de produse zaharoase 
„Cerna* a realizat cu 3 zile 
mai devreme lucrările de re- 
mont ale unității.

Pe șantierul celui mal nou 
obiectiv industrial din Boto
șani — Fabrica de piese de 
schimb pentru industria u- 
șoară — lucrările au intrat 
într-o fază avansată' Colecti
vul lotului de instalații-mon- 
taj a realizat pî-nă acum, 
circa 76 la sută din planul 
anual, dbținînd astfel o pro
ducție suplimentară evaluată 
la peste 6 milioane lei. în 
corpul principal de fabrica
ție, utilajele au fost montate 
In proporție de peste 86 la 
sută. în avans se află și lu
crările de montaj din cadrul 
secției de turnătorie. Specia
liștii apreciază că ‘ prin con
tinuarea activității îh acest 
ritm se creează premise ca 
primele capacități să intre în 
funcțiune cu teh puțin 60 de 
zile înainte de termen.

Mecanizatorii, muncitorii și 
docherii din portul Constan
ța și-au îndeplinit în mai pu
țin de șapte luni angajamen
tul anual care prevedea ma
nipularea,. peste traficul pla
nificat, a 500 000 tone măr
furi. De notat că acest an
gajament asumat în întrece
rea socialistă desfășurată în 
cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii 
a fost de două ori majorat. 
Obținerea acestui rezultat a 
fost posibilă, în bună măsură 
ca urmare a unor acțiuni va
loroase inițiate de muncito
rii portuari. Fiecare minut 
complet folosit, cu producti
vitate maximă, manipularea 
de către fiecare docher a 100 
kg mărfuri peste norma o- 
rară lucrată în a'cord, antre
narea .directă a mecanizato
rilor la eforturile docherilor 
prin menținerea în perma
nentă Stare de funcționare a 
macaralelor' tractoarelor și 
autostivuitoarelor, preluarea 
„din mers“ a lucrului la 
schimbarea turelor, informa
rea fiecărui, schimb asupra 
situației întrecerii, sînt' nu
mai cîteva din aceste iniția
tive care âu dat un puternic 
impuls muncii In portul 
Constanța.

Minerii de Ia Leșu Ursului 
an înscris în bilanțul între
cerii socialiste depășiri de 
producție atingînd 20 mili
oane lei. In prezent, ei de
pun eforturi pentru îmbu
nătățirea tehnologiilor de 
lucru, astfel-ca pînă la sfîr- 
șitul anului, peste 50 la su
tă din panourile aflate în 
exploatare să^și modifice 
tehnologiile de lucru. în lo
cul metodei ascendente, cu 
rambleu în vatră, de pildă, 
se introduce tehnologia de 
extracție cu surparea tava
nului, procedeu care creea
ză o mai mare siguranță în 
exploatare și ușurează efor
tul fizic al muncitorilor. 
Calculele arată că pe aceas
tă cale, în cursul unui an, 
se recuperează minereu a 
cărui valoare se ’ ridică la 
aproximativ 8 milioane Iei.

toate locurile de muncă. Aș nu
mi-o : „15 minute câștigate’ zil
nic, de fiecare muncitor pentru 
producție*. Dar n-am să-i dau 
această denumire întrucît, de 
fapt, în urma ei se cîștigă mult 
mai mult timp. La ce anume 
mă refer ? La începerea lucru
lui efectiv pe mașină la ora sta
bilită în program. Bine, o să mi 
se spună, doar știe toată lumea, 
atunci începe lucrul... Și am să 
zic_: Ar fi bine... în realitate 
însă, se pierd minute prețioase, 
ba cu căutatul unui dispozitiv, 
ba alergînd după un reper pe 
care nu-I ai, ba ducîndu-te la 
polizor...

— în momentul de față — ne 
informează Ana Petri, tehnici
ană la Fabrica de scaune —• 
scaunele mai întîi se montează 
ca produs finit și numai după 
aceea se finisează. Fapt ce duce 
la un consum mare de materiale 
și la un volum exagerat de ma
noperă. Este cît se poate de o- 
portun de aceea ca finisarea să 
fie efectuată pe repere, părți 
componente, și apoi de-abia să 
se monteze. Eficiență economi
că ? Reducerea materialului de 
finisare cu 15 la sută, diminua
rea cu 40 la sută a manoperei.
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PSEUDO STAGIUNE ESTIVALĂ

Pledoarii pentru calitate
DNA VIZAM,

ALTA C1MAM ?

u

lipsuri- 
mai re
intrarea 
doar pe 
student

L-am întrebat pe tovarășul 
Stoica Ion, secretar al U.A.S.B. 
ce părere are despre activita
tea mai slabă, în această pe
rioadă, a casei de cultură i 
„Deși au fost date dispoziții se
rioase organizatorilor, se ma
nifestă totuși o slabă exigență 
față de calitatea programelor 
artistice și a persoanelor care 
intră aici". Intr-adevăr, o prea 
slabă exigență. Iată ce qe w 
mărturisit studentul Antipa Ci- 
prian, anul II medicină gene
rală. : „Vin de mult timp aici.- 
dar spre deosebire de anii pre; 
cedenți, adesea mă intimp’.nâ 
un mediu nesănătos. Am fost a- 
postrofat cu expresii grosolane 
de grupuri de indivizi care nu 
aveau nici o tangență cu facul
tatea și asta fiindcă cererea le
gitimației de student a devenit 
un fel de păcăleală pentru cei 
mici. înainte casa studenților se 
bucura de un adevărat presti
giu și eu. ca elev, cind reu
șeam să intru mă simțeam 
foarte bine printre studenți. in
tr-o atmosferă plăcută. civili
zată. Acum ca student mi-e 
jenă cînd vin, ce-i drept, din 
ce în ce mai rar simbăta m 
duminica seara, aici la dan<“.

I-am relatat tovarășului Ion 
Stoica această opinie : „Chiar 
și eu, în puținul timp de cind 
âm venit la Casa de cultură, 
am observat că- treburile nu 
merg prea bine și este nece
sar să ne facem autocritica 
pentru că nici consiliu] U.A-S.B. 
nu a avut o atitudine mai fer
mă. Dificultățile sint sporite <i 
de faptul că acum ne găsim in
tr-o perioadă de „tranzit", 
schimbări de posturi, desc^m- 
pletarea personalului prin 
transfer, lucruri cărora le fa
cem față cu greu".

— Ce credeți că ar trebui fă
cut pentru remedierea “ 1
rilor ? „Vom întări cît 
pede echipa de ordine, 
se va face cu adevărat 
baza legitimației de 
sau elev și vom controla mai 
des și mai sever- îrr ce măsură 
dispozițiile noastre vor fi res
pectate".

I-am relatat ți tovarâșulul 
director Toma Laurențiu (ți 
dlnsul este numit de curind In 
acest post) citeva din opiniile 
studențior și 
am discutat
Casei de 
Constantin,
XH-a, 
tice „1 
adevărat pericol să te aventu
rezi in a invita o fată la dans 
din cauza, unor tineri foarte re
calcitranți, certați cu codul bu
nelor maniere. De fapt, din 
cauza comportamentului lor, a 
felului de-a dreptul grosolan 
de a invita o fată la dans și a 
amenințărilor în cazul în care 
sint refuzați, multe studente și 
eleve au început să ocolească 
acest Ioc. Cu 2—3 ani in urmă 
îți făcea plăcere să intri aici**.

Barbu Corneliu, inginer, a 
terminat de puțin timp Facul
tatea de automatică : „Cind 
eram student, și nu este mult 
de atunci, îmi puteam petrece 
una dintre cele mai agreabile 
seri la student-club sau la dans. 
Impresia pe 
acum calitatea 
vin în Casa de 
tic a înțelege 
dezolantă").

„O parte din 
cunoscută, iar 
îri sprijinul părerii mele, ne-a 
spus tovarășul director T. Lau

de unele 
perioadei 
lipsa oa- 
studenții

elevilor cu care 
asupra activității 
cultură. (Raneti 
elev, clasa a 

Liceul de arte plas- 
,N. Tonitza" : „Este un

care mi-o lasă 
persoanelor care 
cultură, felul lor 
distracția. este

situație îmi 
cele aflate

este 
vin

rențiu, dar ne izbim 
dificultăți inerente 
estivale : în principal, 
nienilqr de ordine, 
fiind plecați, marca majoritate, 
în vacanță. Avem însă și alte 
surprize : tineri care încearcă 
să pătrundă cu legitimații fal
se (am văzut o adevărată co
lecție !) sau care asaltează fe
restrele producînd uneori pagu
be materiale. Intr-o seară m-am 
trezit cu cițiva chiar la mine 
în birou, (camera este la eta
jul I). Se urcaseră pe o bîrnă. 
Bineînțeles că în aceste cazuri 
se iau măsuri energice și, la 
nevoie, apelăm la ajutorul 
organelor de miliție. Din păca
te am fost numit, pentru luna 
iulie, și directorul bazei spor
tive Tei incit 
deauna timpul 
poziție, însă 
preconizăm o 
menite să ducă la îmbunătăți
rea conținutului programelor 
artistice cît și a activității or
ganizatorice".

— Puteți să ne spuneți și

nu am întot- 
necesar la dis- 
pentru toamnă 
serie de măsuri

nouă diz mă»cr£e pro-
iecrate ?

„Vmd »siiur> programe va
riate de • înaltă paată artisti
că. lUtun âe manifestările 
tradiționale, dans, concerte cw 
formații de mazxă ușoară, tea
trul studențesc — Podul, se 
var organiza la »t«dent-club 
reprezentații de teatru scurt- 
în acest sens vom încerca în
ființarea unui teatru de cafe
nea. seri de poezie, dans mo
dern. iatilniri cu personalități 
ale vieții cult or al-artistice etc. 
ia ava fel Incit Casa de cultură 
a studenților să redevină un 
for de educație și cultură-.

Cu speranța că nu va fi ne
voie sâ așteptăm pînă la toam
nă o ameliorare a activității 
vom aminti In încheiere o reu
șită a teatrului studențesc — 
Poeții — și anume : un specta
col realizat de o echipă de ti
neri entuziaști sub conducerea 
reșzoruliii Naum Cătălin, in
titulat „Om de omenie sau e 
păcat sâ nu faci bine". Și încă 
ceva. In student-club cintă 
formația vocal-instrumentală 
F.F.N. care, deși practică o mu
zică de bună calitate, suferă de 
un soi de maladie zgomotoasă. 
Caie de cîteva poște se revar
să cu avlnt »i energie valuri de 
sonorități agresive. Mai multă 
discreție în interpretare nu ar 
strica.

SE VORBEȘTE MUL T,
CE Ml TREBUIE PARDIISIT CU HIÎ se face Încă puțin

Miletinea

Nu știa dacă m-am rnsexis pri
ciul la cuvin t in dtscuția propusă 
de .-ScinTeie tineretului* privind 
condiția tinerilor regizori, dar 
articolul hu George Banu incită 
k opinii, mai ales câ Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamț este 
unul din principalii beneficiari ai 
noii generații de regizori ce 
spun un cuvint cu greutate ia 
mișcarea noastră teatrală. Amin
tesc ca argument unele nume 
care ne-au onorat cu prezența și 
realizările lor: Cornel Todea 
Dinu Cernescu tineri și acum, 
dar foarte tineri la ora colaboră
rii cu teatrul nostra', Andre 
Serban /student in anul III. apoi 
nmamăL ^bsoLvat, Gheorghc 

, w Magda Bordeianu, 
.Alexa Visarion. Constantin Mari
nescu. Aurel Manea, Anca Ova- 
nez. Emil Mândrie. Cătălina Bu- 
znianu. Eugenia Ionesco. .V fi 
nedrept să-i omit pe regizorii din 
așa-n urnita generație medie, 
transmițătorii de ștafetă artistică 
Lucian Giurchescu. Ion Cojar. 
Radu Penciulescu, Zoe Anghel. 
profesori și îndrumători ai celor 
dinții.

Majoritatea covîrșitoare a spec
tacolelor realizate de regizorii 
citați au fost de o valoare in
contestabilă. Periodic presa a 
consemnat aceste succese și. în 
pofida unor prohodiri. această 
colaborare fructuoasă se continuă 
și în prezent Nu vreau să spun 
că n-am avut insuccese și nu în
drăznesc să sper că nu le vom 
mai avea. Semnalul de alarmă 
tras de George Banu. în prixirța 
condiției tinerilor regizori, este 
suficient de justificat ? Sâ cău
tăm să răspundem la această în
trebare.

Este foarte adevărat că valorile 
colectivelor noastre teatrale sint 
diferite, că există un coeficient 
de șansă în repartizarea tinerilor 
absolvenți la un teatru mai bun 
sau mai slab, că de la teatru la 
teatru diferă condițiile privitoare 
la baza materială, receptivitatea 
publicului, programul repertorial 
ș.a.m.d. încerc să compar condi
ția tinărului regizor cu aceea a 
unui proaspăt absolvent al facul
tății de construcții. El a învățat 
acolo principiile de bază ale or
ganizării unui șantier, dar iată 
că realitatea, condițiile locale de 
lucru, eventuale deficiențe orga
nizatorice fac ca unele capitole 
din lecția învățată să devină, cel 
puțin deocamdată, inutile. El va 
trebui să se adapteze, să înlocu
iască soluțiile clasice cu improvi
zații inteligente și eficiente și să 
construiască edificiu] pe care-1 
are de înălțat. Poate că tinărului

-e sp;

râ

ne da sau nu în fața 
j*tre sau a unui mi- 
x>l de bar ?
amul ..Ritmuri bucu- 

a fost vizionat de o co- 
misse A-T^L. ne spune tovară
șul Ionițâ Ion, directorul com
plexului Doina. In urma ob- 
servatiitor ficute s-au adus 
unele îmbunătățiri.

— Care părerea dumaea- 
veastrâ despre spectacolul de 
la barul Doina ?

— Dina Cocea, vicepreședin
ta A. T. M. : M-a deranjat 
In special intensitatea sono- 

a orchestrei Instrumen- 
explkă situația prin sta

rea proastă a difuzoarelor. Vir- 
ginica Romano1, schi a făcut nu
meroase observații de care vw 
ține seama pe viitor. înainte 
ce premieră se va mai face o 
vizionare.

— Spectacolul se joacă în fie
care seară inceplnd din 18 iu
lie ’. (Interlocutoarea mă pri
cește cu uimire).

— Acum, la început, ne este 
foarte greu. Profesioniștii de
pind de noi de puțin timp ; mai 
precis de la 1 mai 1972, conform 
Instrucțiunilor C.C.E.S. nr. 285 
din 17 mai 1972. Intilnim situa
ții foarte, foarte „ciudate- : a- 
testatele sînt de mai multe fe
luri (T.A.P.L., A.R.I.A., OJT.TX 
contractele intre artist și bene
ficiar sint încă la bunul plac 
al unor funcționari etc. De alt
fel vizionarea de care vorbeam 
am cerut-o not

— Cui?
— Biroului muzical al T.A.P.L.
— Cine are cuvintul hotări- 

tor ?
— Ar trebui 

dar 2 __ .
muzicale sint _ 
T.A.P.L. și depind administra
tiv de acest birou muzical...

— ...Care vă e subordonat In 
ce formă ?

Tor. Kirițescu Ștefan, co
ordonatorul sectorului muzical 
al A.T.M. : Nu ne este 
subordonat In nici un feL Noi 
sîr.tem numai consultați, 
impus să fim consuluți.

să-1 avem_____ noi, 
formațiile artistice sau- . —*— ajeangajate

Am

’j ta tea la

ED<

G^nnn^TiNĂRUL REGIZOR
INTRE SUCCESE S> EȘECURI

cindfate
oferă viitorului

afirmă că institutul 
regizor condiții 

diferite decît cele ale unui teatru 
obișnuit. E greu de înțeles pen
tru ce Ia un teatru se pune o 
piesă în care majoritatea actori
lor principali sînt împrumutați de 
k alte instituții. Dar e și mai greu 
de înțeles cînd se întimplă acest 
lucra la Studioul Institutului de 
Teatru.

Fără îndoială că procesul de 
integrare al unui tînăr regizor 
intr-un colectiv teatral, nu este 
un proces ușor. Consider însă că 
acest drum hing și dificil nu tre
buie pardosit cu vată. Principalul 
este ca tînărul regizor să mun
cească. să-și facă meseria și prin 
asta nu înțeleg doar îndeplinirea 
obligațiilor de pe statul de funcți
uni. Teatrul se trăiește prin toți 
porii lui și un regizor artistic tre
buie să participe, cu tot talentul și 
capacitatea sa la toate probleme
le esențiale ale vieții teatrului. 
El trebuie să optimizeze progra
mul repertorial sau să contribuie, 
prin gîndirea lui, la nașterea lui 
atunci cînd nu există. Tînărul 
regizor trebuie să întrețină un 
dialog permanent cu colaboratorii 
săi cei mai apropiați, să dove
dească receptivitate Ia problemele

— Șeful biroului de care
vorbim este membru al A.T.M.?

□e altfel tor. .Andrei 
PrajovMti nici nu are pregătire 
specială îc domeniul muzicii.

De data aceasta mirarea este 
ce partea r.oaatră.

— B.-e. dar toate formațiile 
sint angajate și repartizate de 
acest birou, după cum sintem 
informau formații muzicale 
au contract în prezent cu 
T.A.PX. București).

— Așa și este, deocamdată. 
Biroul muzical manevrează la 
libera nZâeere tineri valoroși.

— Ce ne spuneți despre spec
tacolul Ia a cărui vizionare ați 
asistat ?

— Spectacolul e slăbuț. Tre
buie Îmbunătățit- Mihai Ciucă, 
cei care se ocupă de coordona
rea întregului ansamblu trebuia 
«ă-mi aducă dosarul cu textele 
încă de la 21 iulie.

— Ci^e scrie acesta texte ? 
Ce texte erau ?

— îmi amintesc de un cuplet 
dintr-o revistă mai veche, un 
monolog ce Topîrceanu frag
menta: si niște glume...

Curioși sâ pătrundem alchi
mia programelor am aflat că 
lucrurile stau cam așa : există 
o ..tradiție" a locului (se poate 
citi și localului'. Mihai Ciucă 
aduce textele și regizează spec
tacolul. Mihai Diaconu face rost 
de costume si de concepție co
regrafică. Aurelian Andreescu, 
prin prestigiul numelui, atrage 
publicat Irteroretează cei mai 
sus pomeni;., la care se adau
gă un mic corp de balet

Directorul complexului Doina 
s-a grăbit să ne asigure că nu 
sint remunerați decît cei care 
apar în spectacoL

Deci, cine are tradiția locu
lui își face ros: de text, joaca 
și încasează, iar cine are un 
spectacol r.u poate să-1 joace 
ca sâ încaseze totuși ceva din 
cauza tradiției locului. Progra
mul se schimbă o dată Ia trei 
luni, artiștii rtesîn pe poziții !

LUCIAN HANU 
student

r.r arts 
liderea

multiple ale teatrului ji să pro
page idei capabile să impulsione
ze activitatea unei instituții. Cu- 
vintul lui trebuie să capete dm 
ce in ce mai multă greutate. A- 
cest lucru presupune talent, cul
tură și muncă neobosită.

Subscriu ideii emise de Geor
ge Banu cum câ presa de specia
litate toacă un rol important in 
deschiderea sau închiderea unor 
perspective ale talentului. Și 
dacă, in ceea ce privește deschi
derea acestor perspective toate 
sint bune și frumoase, nu același 
lucru se întimplă cind o critică 
pătimașă și iău voitoare blochea
ză perspectivele. Și acum simt un 
gust amar la amintirea încercă
rilor nu chiar atît de îndepărtate 
ale unor domnișoare de la tele
viziune care au încercat să um
brească activitatea teatrului nos
tru cu opiniile lor după ureche.

Dar problema mai îmbracă și 
un alt aspect: cred că trebuie să 
luptăm în egală măsură și îm

potriva fetișismului cuvîntului 
tipărit. Alegem piese, distribuim 
actori, alegem regizori, dar nu 
facem același lucru cu cronicarii 
dramatici, care se împart și ei în 
buni și în mai puțin buni. Una 
este să te bizui pe opinia critică 
a lui V. S. al cărui bun gust și 
probitate profesională au fost ve
rificate și în altfel te poți bizui 
pe I.C., ale cărui opinii critice se 
sprijină pe primăverile și toam
nele dispoziției sale. Trebuie să 
știm să ne alegem sfătuitorii.

Tn articolul său, George Banu 
afirmă că „A fi regizor presupu
ne existența unui colectiv și a 
unui program" și mai încolo : 
„De obicei apartenența la un tea
tru se echivalează cu absoluta 
subordonare (a regizorului) din 
punct de vedere al selecției re
pertoriale". Comentînd cele două 
idei și parafrazîndu-1 pe autor, 
considerăm că a fi regizor pre
supune participarea efectivă și 
responsabilă la alcătuirea colecti
vului și la elaborarea programu
lui teatral. Că după aceea va 
trebui să se subordoneze aces
tui program, este un lucru evi
dent.

EDUARD COVALI

Revista „Arta" își propune 
în spațiul Galeriei „Am
fora" inițierea unor expo

ziții cu „program critic". Ac
țiunea ar avea, în esență, jus
tificate rațiuni. Ar atrage aten
ția, de astă dată în chip con
cret, asupra necesității de „a 
profila" galeriile de artă, de a 
fixa deci într-o panoramă ar
tistică diversă și uneori contra
dictorie, repere cît de cît pre
cise : de a restitui criticii rolul 
de participant activ la organi
zarea vieții artistice. lnregis- 
străm în" consecință un avans 
pe care critica îl face publicu
lui și artiștilor deopotrivă. 
Ideea în numele căreia se în
treprinde acest avans, aceea de 
„critică-acțiune" este firește, ' 
valoroasă. întotdeauna critica a 
cunoscut o „existență disemina
tă" pe un teritoriu cu mult mai 
vast decît cel al „discursului 
critic" propriu-zis. Ar fi vorba 
în fond de o „repunere în drep
turi" ce își asociază, din motive 
ușor de bănuit, noutatea.

Asupra cîtorva idei cuprinse 
în programul criticilor grupați 
în jurul revistei „Arta", și adia
cent în programul expozițiilor 
specializate ce vor urma, se cu
vine să stăruim. „Criteriul de 
selecție și alcătuire a expozi
țiilor nu este calitatea în sine" 
(s.n.), ci „calitatea de simptom al 
creativității contemporane." Nu 
ne rămîne Tn consecință decît 
să deducem în timp programul 
concret al expozițiilor plănuite 
plasat deocamdată incert din
colo de tipurile de critică deza
vuate („pasivă", „judecătoare", 
„teoretică" și „angajată"), ex
poziții cărora inițiatorii le a- 
cordă din capul locului un plus 
valoric prin „situarea în ordi
nea marilor probleme ale cul
turii". Sperăm, de bună credință 
fiind, că o vor și demonstra. In 
afara unor teze susceptibile, în 
discuțiile ce vor urma, de co
recții și perfecționări, de limba
jul, pe alocuri cam sofis
ticat și prețios, se impune să 
privim favorabil manifestarea 
în ansamblu. Ne îndeamnă la

Lucrările lui George Apostu, Gh.
expresie și

Este foarte adevărat câ. une
ori. ignorarea — cu sau fără 
bună știință — a unor norme 
elementare organizatoric-admi- 

obhgatori! pentru un 
âtor de colectiv care este, 

îngreunat 
tinărului 

respectiv ; 
că atenția

ive.

practic, regizorul, a 
simptor colaborarea 
absolvent cu teatrul 
este foarte adevărat _
colegilor noștri critici, și ea ho- 
tărită deseori de hazard, și ea 
dublată uneori de patimi subiec
tive, nu numai de intenții nobi
le, a contribuit, fără voie, la 
sporirea duratei șt implicit, la 
creșterea coeficientului de cii- 
cumspecție din partea directori
lor, de rezistență din partea co
lectivelor. Pare un paradox, dar 
cred și azi că Aurel Manea — 
realmente înzestrat cu un simț 
teatral cu totul ieșit din comun 
— a devenit Ia un moment dat 
un caz-iimită în primul rind da
torită modului în care a lost 
sprijinit de critica de speciali

tate. Dar nu-i mai puțin adesă- 
rat că dificultățile întimpinate 
de cei cițiva tineri regizori deve
niți „cazuri", sînt rezervate dese
ori și celorlalți, mai puțin noncon- 
formiști, mai puțin „teribiliști", 
celor hotăriți să-și realizeze am
bițiile cu tact, cu mai multă 
răbdare, venind în întâmpinarea 
nevoilor imediate ale tuturor.

Personal, la Timișoara, din 
cele 7 spectacole montate aici 
în două stagiuni, doar două pie
se („Oedip salvat" de Radu 
Stanca și o comedie de Goldoni) 
m-au interesat cu adevărat din 
punct de vedere profesional — 
și ambele au fost incluse în re
pertoriu pe moment sub pre
siunea impasului ; în schimb, din 
cîte propuneri de repertoriu 
prezentam direcției în momentul 
pregătirii stagiunii, propuneri 
rezonabile, avizate și chiar lău
date de consiliu, nu știu cum 
se făcea dar nici una nu intra 
practic în repertoriu, deși, la un 
moment dat, eram singurul re
gizor „calificat" al teatrului ! 
Am avut, odată, după o primă 
stagiune „de verificare", revela
ția unui spectacol inedit cu „Ro- 
meo și Julieta", distribuția mi 
se părea grozavă, dar am pus, 

aceasta deopotrivă subtilitatea 
și adîncimea unor observații a- 
plicate concret creației artiști
lor „aleși" (în special cele ale 
lui Theodor Enescu și ale An- 
căi Arghir), dar ’mai ales 
„ideea" de a depăși o formă de 
expunere și consemnare ruti
niere, de a viza înseși „direcțiile 
de dezvoltare ale artei, proce
sele fundamentale, vii și semni
ficative ale mișcării artistice". 
De a devansa, prin această for
mă, inevitabilă poate la nivelul 
unei „mișcări de idei" și a unui 
climat' spiritual existent în do
meniul criticii de artă, mult aș-

CRONICA PLASTICĂ

0 EXPOZIȚIE

4 CRITICILOR
teptatele și, recunoaștem, difi
cilele studii sintetice privind fe
nomenul plastic contemporan. 
Dacă ar fi și numai atît, și tot 
am fi obligați să privim cu real 
interes, acum și mai ales în vii
tor, acțiunea criticilor grupați 
în jurul revistei „Arta“ (unde 
alături de cei citați deja putem 
adăuga numele lui Anatol Mân- 
drescu, Iulian Mereuță, Mihai 
Drișcu).

Expoziția își propune semna
larea, între atîtea fenomene im
portante nediscutate,, deși se pe
trec sub ochii noștri, pe cel al 
dezvoltării sculpturii românești 
din ultimele decenii pe o cale 
originală, sincronică totodată, 
susțin criticii amintiți, cu al-

Iliescu-Călirtești și Mircea Spătaru din expoziția „Lemn- 
tehnologie" deschisă la Galeriile „Amfora".

urmă „Dumbrava mi- 
cu copii și cîntecele... 
soluții de compromis

pînă la 
minată** 
In rest, ___r_ .__ _____
găsite peste noapte, piese „de 
plan**, texte mediocre. Spectaco
lele „de prestigiu*4, erau rezer
vate, fie unor actori mai vîrst- 
nici cu patima regiei, fie unor 
eminențe cenușii invitate din 
alte teatre de provincie — re
gizorii buni din București po
posind arareori prin teatrele din 
țară. Excelenta trupă de actori 
tineri care s-a cristalizat la Ti
mișoara în primul meu an de 
activitate, bunele raporturi sta
bilite din capul locului cu în
tregul colectiv fără excepție, 
prestigiu] cîștigat în viața cul
turală a orașului și județului — 
toate acestea n-au facilitat o co
laborare echitabilă cu Direcția 
Teatrului Timișorean, după ter
minarea stagiului plecarea defi
nitivă a devenit singura soluție.

Am întîlnit și directori 
teatru extrem de interesați 

de 
de

colaborarea cu tinerii regizori. 
Teatrul din Oradea a făcut și 
face eforturi cu totul stimabile 
în acest sens. Dar și aici munca 
este îngreunată în primul rind 
de inerția unei bune părți a co
lectivului și mai ales de dife
rite inițiative care pretind fie
cărui spectacol al teatrului, in
diferent de calitatea și calibrul 
lui, același maraton istovitor, 
prin tot județul, imediat după
premieră, pe scene improprii, 
hărăzind astfel oricărui specta
col o viață scurtă și tristă.

Se cheltuiesc rezerve imense 
de entuziasm, se fac eforturi 
creatoare demne de toată stima 
— toate, cu rare excepții, în- 
tr-un anonimat desăvîrșit, valo- 
rificînd în prea mică măsură în
vestitura inițială de gîndire ar
tistică. Cîți dintre oamenii de 
teatru măcar au remarcat certi
ficatul de deplină maturitate pe 
care l-a semnat AL Colpacci 
(dacă nu mă înșel cel mai tî- 
năr, ca ani, dintre noi) cu acel 
„Pescăruș" realizat la Oradea (și 
prezentat în București după ce 
fusese istovit prin satele jude
țului Bihor) ?

Cîți directori de teatru îl cu
nosc pe Sergiu Savin de la Ti
mișoara, o personalitate regizo
rală cu totul aparte, spirit sub
til și penetrant, semnatar a două 

tele existente pe plan mondial. 
Constatarea este judicioasă în 
sine și pornește de la observa
ția că în perioada amintită, re
surecția treptată a unor viziuni 
ce antrenau un fond spiritual 
profund național, bazată pe 
exemplele prestigioase ale artei 
populare, ale operei brâncușie- 
ne, a condus la „apariția“ unei 
direcții noi în sculptură. Anume 
sculptura în lemn (material tra
dițional totuși, în raport cu pia
tra sau metalul), sculptura ce 
miza pe forme sintetice, ce im
plica drept „punct de plecare", 
ca suport al metaforei dezvol-

de
ma-

o—
tată de aluzia figurativă, 
„sistemul" proporțiilor și 
niera prelucrării, „lumea" 
biectelor rustice, de regulă pro
ductive. Organizatorii au ales 
altă cale însă. Au pornit de la 
ideea că sculptura contempora
nă în lemn este dominată, a- 
cum, în momentul acestei „sec
țiuni în organismul viu al ar
tei" de o atitudine constructi- 
vistă, exemplificată prin lu
crări ca cele ale lui Ovidiu 
Maitec, Ilie Pavel, Mircea Spă
taru, și Napoleon Tiron. Cum
va de la o „axiomă", demons
trată (dacă mai era nevoie, și se 
pare că era nevoie, de vreme ce 
îmbracă izul unei justificări) de 
înclinația naturală a românilor

montări (cu piese românești) 
care în București ar fi fost con
siderate evenimente teatrale ? 
(După această primă stagiune — 
excelentă — din cariera sa, șan
sele de a fi cunoscut au... scă
zut : din toamnă, de cînd a ră
mas singurul regizor tînăr în 
colectivul timișorean, a devenit 
automat, „regizorul rezervă" 
pentru spectacolele de azi-pp- 
mîine ale teatrului, în timp ce 
afișele stagiunii sint semnate de 
actori deveniți peste noapte re
gizori).

Drumul spre afirmare al tineri
lor regizori s-a dovedit în ulti
mii ani anevoios și întortocheat.

Se vorbește mult despre ne
cesitatea „infuziei cu sînge tî
năr" în colectivele bucureștene, 
dar prezențele — remarcabile — 
ale lui Iulian Vișa de la Teatrul 
Mic și Alexa Visarion la Teatrul 
Nottara au lăsat mai degrabă 
impresia accidentalului.

Oare ce-i de făcut ?
Să te integrezi cuminte colec

tivului în care ai nimerit (așa 
cum au și procedat unii din co
legii noștri) mulțumit cu un sa
lariu care oricum crește o dată 
cu trecerea anilor ?

Să refuzi rutina și comodita
tea, colindînd prin mai multe 
teatre în căutarea unuia care să 
aibă un colectiv mai stenic și 
un director loial — acestea fiind 
aerul și apa unui regizor ? Să 
stai prin București și să tragi 
cu urechea, furișat pe după cîte 
o perdea, la cîte o „lecție" a 
foștilor profesori, sau să urmă
rești cîte un mare actor cum 
își pregătește rolul pe îndelete, 
cîteva luni ?

Să așteptăm răbdători, cu 
proiectele superbelor spectacole 
visate în primii ani, așternute 
frumos în sertare, pînă cînd a- 
pare „conjuctura favorabilă" 
pînă cînd un director serios al 
unui teatru serios va afla și „va 
risca" înfăptuirea lor ? Dar tea
trul se înnoiește mereu, proiec
tele îmbătrînesc și ele, exercițiul 
se pierde, mai cu seamă la în
ceput.

Sau să abandonăm totul și să 
dăm cu toți năvală la Televiziu
ne, această uzină avidă de forțe 
tinere și rezistente — fie și nu
mai pentru șansa — unică 1 
de a lucra din cînd în cînd 
actori de prima mînă ?!.„

Nădăjduiesc, vreau să cred 
stagiunea care va începe 
toamnă ne va oferi un răspuns, 
demn de speranțele și credința 
noastră. Sau, cel puțin se va 
strădui s-o facă.

cu

că 
în

NICOLETA TOIA 

către constructivism, firește la 
început un constructivism „pri
mitiv", „rural", evocat constant 
de sculptori ca George ^Apostu 
sau Gheorghe Iliescu-Călinești. 
Acești artiști, (după opinia noa
stră’ mai aproape de sensurile 
unui expresionism folcloric), ar 
juca deci rolul argumentului 
„istoric". La ei, și numai inci
dental la Ilie Pavel, propensiu
nea pentru obiectul tehnic, pen
tru structura funcțională de tip 
rustic, ar fi sincronă, și totoda
tă asincronă, (de unde și speci
ficul nostru) cu propensiunea 
artei mondiale pentru universul 
tehnic, pentru tehnologie într-o 
dublă accepțiune. Natural, cu 
distincția suplimentară ce de
curge din însăși natura asincro- 
nismului respectiv, că obiectul 
de tip industrial la noi mar
chează încă o punte între om 
și natură, o tendință de „îndul
cire" „de înmuiere", de umani
zare a mediului tehnicizat, în 
timp ce aiurea el traduce o 
„ruptură, înstrăinare, unidimen- 
sionare". Se conturează inevita
bil o serie de întrebări. Nu 
cumva sculpturii în lemn i se 
atribuie înscrierea pe o orbită 
estetică greu de susținut ? Nu 
ne aflăm cumva în fața unei 
supralicitări dictate de rațiunile 
mai inflexibile ale unei demons
trații ? Nu cumva am ajuns în 
punctul în care simpla folosire 
a unui material ne îndreptățește 
să vorbim de „familii SDiritua- 
le" ? Nu cumva constructivis
mul nostru „funciar" e de fapt 
„contractat" și de o dată ceva 
mai recentă, ale cărui „rădă
cini" le găsim și acolo unde ar 
fi fost mai puțin firesc ? Nu 
cumva termenul de constructi
vism validează în cazurile cita
te mai mult similitudini formale 
față de un etalon situat undeva 
în afara noastră ? Napolean Ti
ron, de pildă, „a înțeles (și a 
aplicat firește n.n.) ceea ce 
Francastel numea, comunicabili- 
tate structivă"... „Pe cont pro
priu el ajunge la concluzia lui 
Kandinsky"... „Propunerile lui 
Ilie Pavel sînt necesități psiho
logice, care nu se manifestă ca 
atare, singulare, ci în relații, în 
calitatea lor de ambient, urmînd 
sensul dat de către Lynch a- 
cestei noțiuni"... Tonul apodic
tic nu-i cel mai potrivit. Și a- 
poi, dacă acești sculptori au ur
mat „indicațiile" arătate, cum 
rămîne cu justificarea internă 
a creației lor ? Este evident a- 
buzul de „sincronism" reflex 
unei mentalități, sau simplu tic 
dar cu care e greu să ne decla
răm de acord.

Expoziția, dincolo de orice 
sens i se asociază, de orice pers
pectivă aparte în care sintem 
invitați să o citim, nu constituie 
credem în raport cu acestea, 
decît un argument relativ. Ea 
reunește șase artiști pe care 
i-am putea împărți, cu toate 
riscurile știute, în trei direcții. 
Pe de o parte George Apostu și 
Gheorghe Iliescu-Călinești, pro
motori ai unui ideal eroic de tip 
mitic, ce pun în evidență din 
masa dată a materialului volu
me robuste, accentuat senzuale 
la ultimul. Acțiunea sculpturii 
ar sta pentru ei în „descojire", 
în „desprindere" din masa lem
nului a formelor, în conlucra
rea cu materialul căruia-i des
coperă- printr-o cioplire frustă, 
expresivitatea unică. în această 
direcție arhaizantă care ar mai 
putea fi ilustrată și de alți 
sculptori în lemn (Mihail 
Laurențiu. Geta Caragiu 
ș. a) intilnim totuși și nă
zuința de a acorda lucrărilor 
un sens, un conținut, o „trimi
tere" lipsită de echivoc către 
un ideal moral, evaluat din

și acțiunii

lemnul e
o 

un

perspectiva unui trecut ideal es
tetic. Pe de altă parte am putea 
cita direcția ilustrată de Ovidiu 
Maitec sau Napoleon Tiron ce 
impune construcția „pură". Tot 
ceea ce sintem chemați să eva
luăm aici este sensul arhitectu
ral al lucrărilor, frumusețea si 
noblețea gîndirii ’ 
constructive. Nu întimplător 
în viziunea lor 
tăiat mai sec, evidențiind 
structură „descarnată", e __
material căruia i se impune 
„schema", nobil și cald numai 
prin migăloasă șlefuire. Dife
rența ar consta, „tehnologie" 

«vorbind între aceste două di
recții, în diferența pe care de 
exemplu a suferit-o tratarea 
pietrii în arhitectura greacă și 
în arhitectura gotică (evinden- 
țiind prin aceasta și două tipuri 
de activitate spirituală, de „sen
sibilitate și psihologie difeljfce). 
în ultima direcție lemnul ’co
boară la limita „deriziunii". E 
seîndură (Mircea Spătaru) sau 
nuia (Ilie Pavel). E obiect ciu
dat, inutil, fals ezoteric (aluzia 
Ia „sferă" și la „cerc") angajat 
într-un soi de polemică ambiguă 
cu obiectul industrial și activi
tatea tehnologică modernă. 
Spun ambiguă, pentru că fru
musețea materialului ..decăzut" 
Ie reține în sens calofil intere
sul, pentru că există preocupa
rea centru evidențierea unui 
fel de „realism" mărunt al ma
terialului. Ar fi să snunem un 
soi de orotest liric, duios, fără 
soluție îmootriva sculpturii „ru
tiniere". Tocmai aci, în această 
ultimă direcție descoperim si 
un pronunțat caracter artiza
nal, o ~ ușurință și o ușurătate 
ilustrată, să zicem, orin inten
ția lui homo ludens de a-1 paro
dia pe homo faber. Tocmai aci 
descoperim și dorința de „de
zintegrare", de „dezarticulare" al 
sculpturii „tradiționale" ca spi
rit. destinație, și riguroasă ac
tivitate tehnologică. De aci în
cepe zona anonimelor obiecte, a
„semnelor", a „marcajelor", 
care nu vor să ne spună altceva 
decît că există, a obiectelor al 
căror prezență este acceptată 
numai în sala de expoziție, și 
numai sub semnul unei pretin
se comunicări dacă nu vrem să
ridicăm, bineînțeles, dulgheria 
și împleti tul nuielelor la rangul 
de subtilă filozofie. Firește, ex
poziția nu cuprinde decît frag
mentar „posibilitățile" lemnu
lui, (ne gîndim la absența unor] 
artiști ca Horia Flămînd, Adina] 
Țuculescu, Liana Axinte ș. a.)J 
Poate că nici nu și-a propus o 
cercetare extensivă ci numai] 
una limitativă, suport al unei 
demonstrații critice, a unor a-| 
serțiuni care urmăreau în pri-| 
mul rînd pentru critică să ne] 
plaseze în cîmpul „marilor pro-l 
bleme contemporane". Ne-a șil 
plasat prin aceasta oare ? |

C. R. CONSTANTINESCU
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Reîntoarcerea din Cuba 
a grupului de tineri români

Ei au participai la construirea 
grupului școlar ,,Cuba-7"

Ieri Ia amiză, au revenit în pa
trie cei 6 uteciști români, care, or
ganizați în cadrul brigăzii interna
ționale F.M.T.D. ,,Julio Antonio 
Mella“, au luat parte, împreună 
cu alți 85 de tineri, veniți din 27 
de țări ale lumii, cu zeci de tineri 
cubanezi, la construirea complexu
lui școlar secundar cu profil rural 
*,Ceiba-7“ din Cuba.

Emoționați încă, la reîntoarcerea 
în patrie după circa 7 luni, ei au 
împărtășit primele impresii despre 
contribuția tinerilor români la 
construirea acestui obiectiv, despre 
primirea frățească, călduroasă de 
care s-au bucurat pe timpul șe
derii în Cuba, despre întîlnirile 
prietenești cu reprezentanți ai ti
neretului cubanez.

— Echipa noastră, compusă din 
Nicolae Varvaroi, Ovidiu Istrate, 
Ion Ene, Vasile Gheorghe și Du
mitru Traian — ne spune condu
cătorul grupului, Gheorghe Baba- 
cea — a luat parte la înălțarea a 
două din cele patru corpuri de 
clădiri din cîte se compune între
gul complex. Munca nu a fost u- 
șoară, dar animați de entuzias
mul tineresc, de sentimente de so
lidaritate cu Cuba socialistă, am 
reușit să învingem dificultățile, să 
predăm — prin contribuția tutu- 

* Sțror participanților — obiectivul cu 
multe zile înainte de termen, o

Adunare
Luni după-amiază, la Casa 

Centrală a Armatei, a avut loc 
o adunare festivă consacrată 
celei de-a 45-a aniversări a Ar
matei Populare Chineze de Eli
berare. Au luat parte generali, 
ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri din garnizoana București. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
Cian Hai-fun, ambasadorul 
R. P. Chineze la București și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
generalul-colonel Sterian Tîrcă, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, care în cuvîntul său a 
subliniat importanța acestei ani
versări, relațiile de prietenie

Expoziție la 
„Ateneul tineretului"
Sub egida Comitetului U.T.C. 

al sectorului 1 a fost deschisă 
la „Ateneul tineretului", expo
ziția de pictură a Margaretei 
Popa. Artista, aflată In plină 
maturitate creatoare, se în
dreaptă cu precădere asupra 
portretului. La baza demersului 
său artistic stă studiul atent al

MARGARETA POPA — Portre
tul pictorului Schweitzer-Cum- 

păna
modelului, o solidă construcție 
a compoziției bazată pe un de
sen de factură „clasică". Culoa
rea, „factor secundar" în viziu
nea sa, proiectează într-o atmo
sferă poetică imaginea de un 
minuțios realism. Demnă de re
levat ne apare tendința artistei 
de a se orienta către evocarea 
figurii umane, atenția pe care o 
acordă datelor obiective ale rea
lității, traduse, firește, cu mij
loacele sale proprii.

C. R. C.

fePEWTțȘ TIMPUL D V. LIBER
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DIRECTORUL î rulează la Lumi
na (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 13.30; 20,45), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21), Grădina Doina (ora
20,15).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU ; 
rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Capitol (orele 9; 12; 15; 
18: 21), Grădina Capitol (ora 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Scala (orele 8,45; 11,15; 
13,45: 16,15; 18.45; 21.15), Festival 
(orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21)', Favorit (orele 8,30; 10,45;
13,15; 15,45; 18,15; 20,30), Grădina 
Select (ora 20). Grădina Festival 
(ora 20).

LUPUL NEGRU î rulează la Vol
ga (orele 10; 12,30; 15,15; 18: 20,30), 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Central (orele 9.30; 12; 15;
17,30; 20.15), Bucegl (orele 15,30;

18), Grădina Bucegl (ora 20,15). 

spunem cu modestie, am lăsat în 
urmă o școală modernă cu săli de 
clasă și laboratoare luminoase, cu 
tot ce este necesar ca cei 500 de 
elevi să se pregătească pentru a 
deveni cetățeni de nădejde ai Cu
bei. în mod firesc o asemenea 
școală se construiește în circa un 
an. „Ceiba-7“ a fost construită în 
doar 5 luni și jumătate. S-a eco
nomisit 1,4 milioane dolari. Cu pri
lejul Semicentenarului organizați
ei comuniste de tineret din patria 
noastră, ne-am intensificat efortu
rile obținînd rezultate deosebite în 
munca noastră. La 15 martie — zi 
consacrată României — a fost des
chisă o expoziție despre tineretul 
român, a fost susținută o expune
re despre contribuția tineretului 
din patria noastră la edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Am încercat, ca pe toată 
durata misiunii noastre să fim 
demni purtători ai mesajului de 
solidaritate al tineretului român 
cu tineretul Cubei.

★

Pe aeroport, grupul de uteciști 
reveniți din Cuba au fost salutau 
de activiști ai C.C. al U.T.C. în a- 
ceeași zi, ei au fost primiți la C.C. 
al U.T.C. de către tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al U.T.C.

L T.

festivă
dintre popoarele român și chi
nez, dintre armatele celor două 
țări și a transmis militarilor 
chinezi un călduros salut ostă
șesc. Apoi, Lin Cien, atașatul 
militar aero și naval al R. P. 
Chineze la București a vorbit 
despre semnificația celei de-a 
45-a aniversări a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

•Participanții la festivitate au 
vizionat apoi o fotoexpoziție 
care înfățișează aspecte din 
viața și activitatea militarilor 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare. în încheiere a fost 
prezentat și. un film artistic, 
creație a cineaștilor chinezi.

Oaspeți pe scena 
Conservatorului 

„Ciprian Porumbescu"
Formația de muzică corală șl 

de cameră „L’Alauda" din Ge
neva a susținut pe scena Con
servatorului „Ciprian Porum
bescu" din București unul din
tre cele mai frumoase concerte 
ale acestui început de stagiune 
muzicală estivală, concert de-a 
lungul căruia cîntăreții și inter- 
preții elvețieni au întrunit apre
cieri grație unor virtuți eviden
te. O realizare sonoră de fi
nețe, ca și o corectă înțelegere 
și pătrundere a textelor au sta
bilit un generos dialog cu pu
blicul. Piese preclasice, italiene 
și franceze în majoritate, pre
cum și lucrări moderne, acestea 
datorate mai cu seamă unor 
compozitdri helvetici, au ilus
trat posibilitățile oaspeților de 
a stăpîni partituri variate (Ni
cola Gombert, Orlando di Las
sus, Josquin des Prds, Cosonni, 
Hindemith, Honneger...)

Jean-Louis Rebut, dirijorul 
formației, este un artist sensi
bil și tumultuos, inteligent și 
sigur. Din întreg programul, o 
remarcă deosebită trebuie acor
dată interpretării celor 6 Piese 
pentru voce, vioară, flaut, violă, 
violoncel și pian de Bernard 
Reichel — primă audiție mon
dială la București Lucrarea pro
fesorului de la Conservatorul 
din Geneva se caracterizează 
prin tandrețe și avînt, prin sim
plitate și eleganță. Dintre inter- 
preții acestor „6 piese44 s-au re
marcat în special mezzo-soprana 
Hanșia Gmur (o natură artistică 
excelentă) și pianista Sylviane 
Beux-Baillif, un element vir
tuoz de un neîndoielnic interes.

MIRCEA M. ȘTEFANESCU

DRAGOSTE $1 AMENZI î rulea
ză la Floreasca (orele 15,38; 18;
20.30) .

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13^0; 18; 
18,30; 20,45).

DE-AȘ FI HARAP ALB : rulează 
la Timpuri Noi (orele 8,30—20,15 in 
continuare).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Feroviar (orele 9; 12,30, 16;
19.30) , Melodia (orele 9; 12,38; 15;
19,30),  Modern (orele 9: 12,30: 16;
19.30) , Grădina Modern (ora 20).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15: 13,30: 16;
18.13: 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30).

OSCEOLA : rulează la Doina 
(orele 13: 15,30: 18: 20,15), Program 
de desene animate pentru copii 
(orele 10; 11.15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Grlvița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18.15; 20.30), Flamura 
(orele 9; 11,15: 13,30: 16; 18.15;
20.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Lira (ora 16), 
Vitan (ora 16), Grădina Lira (ora
20,15),  Grădina Vitan (ora 20,15).

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20,30).

Consfătuirea 
de lucru 

a inginerilor-șefi 
din C.AP.

Luni dimineața a început în 
Capitală Consfătuirea de lucru 
a inginerilor șefi din cooperati
vele agricole de producție situa
te in județele din sudul și vestul 
țării. în prima zi a lucrărilor — 
consacrate culturii griului — au 
luat parte președinți de coope
rative agricole, specialjști din 
întreprinderi agricole de stat și 
pentru mecanizarea agriculturii, 
din stațiuni experimentale și 
institute de cercetări, de la di
recțiile agricole județene.

La ședința plenară a partici
pat tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului permanent, 
secretar al C.C. ai P.C.R.

în raportul prezentat de mi
nistrul agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor. Angelo Mi- 
culescu, au fost înfățișate pe 
larg, rezultatele obținute in a- 
cest an la cultura griului. Ra
portul a evidențiat că producția 
totală de griu preliminată de
pășește pe cea realizată în anul 
trecut. Comparativ cu media a- 
nuală a perioadei 1966—1970, 
anul acesta s-a înregistrat o 
creștere a producției la ha de 
739 kg. De pildă, unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din 
județul Ialomița au realizat re
colte medii la hectar de 3 730 
kg. și respectiv de 3 300 kg., cele 
din Ilfov de 3 510 kg. și respec
tiv 2 931 kg. la hectar, iar cele 
din Olt de 3 405 și respectiv 3 010 
kg., recolta medie la hectar în 
acest județ fiind de 750 kg. mai 
mare decit în anul trecut Unele 
cooperative agricole au obținut 
producții deosebit de bune, va
riind intre 4 000—5 800 kg la ha. 
S-a menționat, de asemenea, că 
anul acesta s-a realizat o recol
tă superioară la orz.

în continuare, ministrul agri
culturii a Înfățișat pe larg fac
torii care au determinat realiza
rea unor producții mari de griu 
ca buna pregătire si fertilizare a 
terenurilor, insămințarea. între
ținerea culturilor și recoltare în 
perioade optime etc. Vorbitorul 
a subliniat contribuția deosebită 
adusă de organizațiile județene 
de partid, de comuniștii din uni
tățile agricole de stat și coope
ratiste care s-au situat în frun
tea activității pentru mărirea 
producției de griu.

Au fost, de asemenea, arătate 
deficiențele care mai există în 
aplicarea diferențiată a tehnolo
giei culturii griului în terenuri 
neirigate și irigate, în folosirea 
îngrășămintelor și mașinilor, si
tuații care au dus la obținerea 
în unele unități a unor produc
ții sub posibilitățile de care dis
pun și la un cost ridicat.

în continuare. Nicolae Ștefan, 
șeful Departamentului agricul
turii cooperatiste, a prezentat 
recomandările Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, privind crește
rea producției de griu și orz de 
toamnă în anul 1973.

Au urmat apoi, dezbateri în 
ședință plenară și pe grupe de 
județe, care au relevat experi
ența unităților agricole fruntașe 
In cultura griului. în numele 
membrilor cooperatori, al me
canizatorilor, și al specialiștilor 
participanții la dezbateri s-au 
angajat să depună, în continua
re, eforturi susținute pentru fo
losirea deplină a posibilităților 
agriculturii țării noastre în ve
derea realizării producțiilor sta
bilite în etapa următoare.

Lucrările consfătuirii conti
nuă.

(Agerpres)

fiNE SCRIU CORESPONDENȚII
VOLUNTARI

• în cadrul întreprinderii 
de Industrie locală din ora- 

Ișul Balș, județul Olt, a luat 
ființă o nouă secție de fa
bricație : secția de prelucra
re a cauciucului care va exe- 

Icuta garnituri pentru utilaje 
agricole, pentru montaje u- 
tila.ie chimice și diferite bu- 

Inuri de consum mai cu sea
mă pentru instalații și pro
duse sanitare.

Ie Colectivul de muncă de 
la Fabrica de încălțăminte 
. „Solidaritatea- din Oradea

FELIX 51 OTILIA î rulează la 
Cotrocenl (orele 15,30; 19).

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Drumul Sării 
(orele 15.30: 17.45; 28).

19 FETE SI UN MARINAR : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

ROBIN HOOD : rulează la Fe
rentari (orele 15,38; 17.45 : 20), Man
ca (orele 15,50; 18: 28,15).

PESCĂRUȘUL : rulează la Viito
rul (orele 15,45; 18; 20,15).

O AFACERE : rulează la Gloria 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 19.15;
20.30) .

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
Ia Aurora (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30) , Tomis (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,45), Grădina Aurora (ora 20), 
Grădina Tomis (ora 20,30).

PENTRU CA SE IUBESC î ru
lează la Progresul (orele 15.30; 11;
20.15).

CASA DE SUB ARBORI : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 16;
20.30) . Miorița (orele 18; 12,30; 15; 
17,30; 20).

DOAMNA SI VAGABONDUL î 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18)* 
Grădina Unirea <ora 20,15).

Tovarășul NICOLAE CE AU ȘES CU, Secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele ' Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, au primit din partea tovarășului 
JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mon
gole și a tovarășului SONOMIN LUVSAN, prim*vicepreședinte 
al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare 
Mongole, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, al întregu
lui popor mongol, vă transmitem dumneavoastră și, prin dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, întregului popor român, sincere mulțumiri 
pentru caldele felicitări și bunele urări adresate cu ocazia 
celei dț-a 51-a aniversări a Revoluției Populare Mongole.

Ne exprimăm încrederea fermă că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre bazate pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist se vor 
dezvolta și întări necontenit spre binele popoarelor mongol și 
român, în interesul întăririi colaborării socialiste mondiale, 
în interesul triumfului cauzei socialismului și păcii.

Din tot sufletul vă dorim dumneavoastră și poporului prie
ten român noi și mari succese în construcția socialistă, în lupta 
pentru pacea și securitatea popoarelor.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUSESCU, a trimis Președintelui Con
federației Elvețiene, NELLO CELIO, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Confederației Elvețiene, îmi 
este deosebit de plăcut sâ adresez Excelenței Voastre și Con
siliului Federal,. în numele Consiliului de Stat și al meu per
sonal, cordiale felicitări, iar poporului elvețian sincere urări 
de prosperitate și fericire.

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a avut o întrevedere, 
luni 31 iulie, cu Rodrigo Rojas 
Andrade, membru supleant al 
Comisiei Politice a P.C. din 
Chile, directorul ziarului ..El 
Siglo", organul central al parti
dului, care se află în vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de ealdă prie
tenie.

în zilele de 25—31 iulie s-au 
desfășurat la București lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni a 
grupului mixt de lucru româno- 
italian de cooperare industrială 
și tehnică în domeniile construc
țiilor de mașini și industriei e- 
lectro tehnice.

La încheierea lucrărilor a fost 
semnat un protocol, care cuprin
de obiectivele concrete ale co
operării industriale și tehnice 
româno-italiene pentru perioada 
1972—1973.

La invitația ministrului finan
țelor, Florea Dumitrescu, luni 
după-amiază a sosit în Capitală, 
pentru un schimb de experiență, 
Ianko Smole, secretar federal 
pentru finanțe din R.S.F. Iugo
slavia, însoțit de consilieri.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întîmpinat de minis
trul român al finanțelor, de ad- 
juncți ai ministrului. Erau pre
zenți membri ai ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Luni, după-amiază, a sosit în 
Capitală, dr. îmre Dimeny, mi
nistrul agriculturii și industri
ei alimentare din R.P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat de 
Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare 
și apelor, Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe 
agricole și silvice, de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Ferenc Mar
tin, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, și membri ai am
basadei.

a raportat realizarea în 
primul semestru al anului a 
24 600 perechi încălțăminte 
peste plan.

• Zilele acestea, în maga
zinele din Timișoara și Lu
goj au intrat produse noi în 
cantități menite să satisfa
că cererile cumpărătorilor. 
Printre aceste produse se 
numără plite electrice „Cio
canul44, sobe electrice pentru 
încălzit „Precizia", aragaze 
turist „Tehnometal* etc. Ma

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15)

ASTA-SEARÂ DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

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

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI l 
rulează la Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 20.30).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE î 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17.30: 19,30).

COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR (orele 10; 12; 14; 16; 18,15), 
REBECCA (ora 20,30) rulează la 
Cinemateca — Union.
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Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRĂSNTTUL MEU
DRAG — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română : PE PLAIU
RILE MIORIȚEI — ora 18,30.

Expoziția ..Expo ’72*, Practica 
și creativitatea în învățămînf, 
și-a închis luni porțile. Organi
zată de Ministerul Educației și 
învățămîntului și C.C. al U.T.C., 
în cinstea Conferinței Naționale 
a P.C.R., expoziția a înmănun- 
chiat cele mai valoroase produ
se realizate de elevi și studer.ți, 
de cadre didactice din întreaga 
țară. In ateliere-școală, cercuri 
de specialitate, în întreprinderi 
sau laboratoare universitare.

Aprecierile elogioase la adre
sa calității șl ingeniozității ex
ponatelor. înserate în cartea de 
impresii a expoziției, demon
strează succesul deplin de care 
s-a bucurat această repreze- 
zentatîvă manifestare a poten
țialului creator al generației ti
nere.

Luni seara au început pe lito
ral manifestările cultural-artis- 
tice înmănunchiate sub generi
cul „Serbările mării".

Ministrul agriculturii șî silvi
culturii din R.P. Chineză. Sa 
Fang, si persoanele care îl în
soțesc în vizita pe care o între
prinde în tara noastră au fost 
luni oaspeții municipiului Bra
șov.

Sub auspiciile Societății de ști
ințe geografice din Republica 
Socialistă România și ale Uniu
nii sindicatelor din învățămînt, 
știință și cultură, luni dimineața 
s-a deschis Ia Suceava cea de-a 
V-a Consfătuire anuală a pro
fesorilor de geografie. La lucrări 
iau parte cadre de specialitate 
din învățămîntul superior și din 
școlile de cultură generală din 
întreaga țară, cercetători, mem
bri ai filialelor societății.

Timp de trei zile, participan
ții vor dezbate unele probleme 
actuale ale studiului geografiei 
naționale și universale, jalonînd, 
totodată, coordonatele de pers
pectivă ale acestei ramuri știin
țifice, ca disciplină de învăță
mînt și ca obiect de cercetare.

l

gazinele de textile-încălță- 
minte pentru copii sînt a- 
provizionate cu peste 3 000 
de perechi de pantofi de lac 
și box, mult așteptate de 
micii cumpărători.

(De la corespondenții 
noștri voluntari i Vasile Mo- 
roșan, Constantin Ivâșcanu, 
Titus Stoichițoiu, Constantin 
Frîncu, Alexandru Vasile, 
Victor Cmeciu, Ion Petrescu, 
și Ion Popescu).

MARȚI, 1 AUGUST 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Cintece și jocuri populare. 9,30 
Căminul. 10,00 Curs de limba en
gleză. 10,30 Prim plan : Tudor 
Morar. 11,00 Film serial „Salut 
Germain44. „Dinamita din cărți"* 
11,45 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală". 12,30 Te
lejurnal. 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. Curs de lim
ba franceză. 18,00 Steaua polară. 
Cabinet de orientare școlară și 
profesională. Elev și ucenic. 18,30 
„Hercules ’72". Festivalul interju- 
dețean de folclor de la Băile Her- 
culane, în sunet și imagine. 18,50 
Muncă, demnitate, integrare socia
lă. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. Hotărîrile Conferinței Na
ționale a Partidului — cauză a în
tregului nostru popor. 20,00 Seară 
de teatru : „Întoarcerea tatălui ri
sipitor". 22,20 Teleglob : Itinerar 
elvețian. 22,40 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru co
pii : Corabia „Pasărea albastră" — 
producție a studiourilor iugoslave. 
21.30 Agenda. 21,40 Luminile ram
pei. Tineri interpret!. 22,15 Telex 
tehnico-științlfic. 22.25 Dicționar 
muzical-distractiv.

Interes crescînd in jurul întilnirii 
România-Australia din cadrul „Cupei Davis”

Interesul cu care este privită întâlnirea de tenis România-Australia a făcut ca ultimele 
evoluții ale tenismenilor celor două țări să fie urmărite cu maximum de atenție. Rezultatele în
registrate de australieni la Hilversum (Olanda) și de reprezentanții noștri la Diisseldorf (R. F. a 
Germaniei) sint cunoscute acum tuturor. In Campionatele internaționale ale Olandei, John Coo
per a ci’tigat. după o luptă dirză, dispunînd cu 6—1, 3—6, 12—10 3—6, 6—2 de redutabilul tenis- 
man austriac Hans Kary, iar finala de dublu disputată între două cupluri australiene : 
Roes Casse și Geoff Masters-John Cooper și Colin Dibley a revenit primilor cu 8—6, 6—4. Ilie 
Năstase irezistibil și de această dată este primul laureat al întrecerilor pentru „Marele premiu 
al Europei" cîștigind atît la simplu, cît și la dublu. La fel de îmbucurătoare este și evoluția lui 
Ion Țiriac, finalist în intîlnirea de dublu și se mi-finalist în cea individuală. Acestor minunați 
băieți, purtători prestigioși ai gloriei sportive românești peste hotarele patriei, le adresăm și de 
această dată elogiile și felicitările noastre împreună cu scriitorii Mihai Ungheanu și Ion Țugui.

SUPER CAMPIONII
IO

De tind l-am văzut pe Tiriac 
jutind Împotriva Africii de sud 
in Cupa Davu, cu aproape 10 
ani In urmă, am știut că n-am 
sâ ml mai pot dezlipi de me
ciurile lui. Nici apariția lui 
Năstase nu mi s-a părut că 
poate contrabalansa un meci 
jucat de Tiriac Împotriva unei 
rachete redutabile. Țiriac nu 
este un jucător spectaculos, nu 
aruncă mingi imposibile din 
situații ș: mai imposibile, evo
luția iui nu are nimic din 
grapa și dezinvoltura marilor 
talente, dar jocul lui e la fel 
de fascinant ca al oricărui su
per talent : jocul lui seduce 
inteligența. Ținac este unul 
din cei mai cerebrali ș: mai pa
tetici jucători ce se pot vedea 
pe gazon, dar stăplnirea de 
sine maschează arderea inter
nă. Nu l-am vâzut niciodată in
timidat. niciodată cedînd. nici
odată subestimir.du-și adversa
rul. Dar nici supraapreciindu-1. 
Nu l-am văzut nici odată pier- 
zlnd rușinos . Nu i s-a putut 
reproșa rtieiodatâ că n-a făcut 
tot ce se putea face. A dove
dit câ nu se pierde cu firea 
mal ales !n situații dramatice, 
în meciuri cheie. întîlnirile de 
Cupa Davis și. mal ales ce’e 
de dublu, au avu? în el un 
strateg și un tactician de prim 
rang. Șl dacă nu l-am văzut 
salvînd fermecător mingi de
rutante In aplauzele cochetei 
galerii. I-am văzut, în schimb, 
tfștigînd metiun imposibile, 
meciuri în care nu i se acorda 
nici o șansă. Istoria carierei lui 
sportive este istoria celui ce 
tiștiga împotriva oricărui pro
nostic. Aout seiderului care 
știe să tiștige In ciuda adver
sităților. Și cariera unui tenis- 
man dlntr-o țară fără faima ra
chetei este plină de adversități. 
Iar dacă mingile lui n-au ni
mic de miracol, Iar meciurile

ILIE NĂST ASE
Acest tînăr de excepție ni 

s-a desprins jjarci de‘ prbpria 
ființă, a întins aripi peste lume 
și iată cS în locul'ochiului.sin
gur care va fi fost într-un în
ceput uimit, ochii lumii s-au 
luminat către el să se bucure.

Ii spunem Ilie al nostru, 
simplu, cum de atîtea ori am 
auzit spunlndu-i-se niciodată 
însă emfatic ci familiar, așa 
cum ne numim noi odraslele 
în care credem și pentru care 
sperăm. Ilie nu este însă nu
mai al nostru. Ilie înseamnă 
astăzi ideea de excepție a tot 
ce are mai nobil confruntarea 
virtuților pe arena ce nu pri
mește decit oameni vegheati 
de surîsul unui zeu al ideii de 
perfecțiune. Omagiem — fără 
voie aproape — o idee în care 
s-a contopit un om. De aici 
plnă la mit nu-i decit un pas. 
Și avecn atîta nevoie să credem 
în acest mit. Sînt pline aceste 
meleaguri de tineri de excepție. 
Ei nu ne aduc niciodată orgo
liul infatuat sau răceala de 
sfinx a calculului care învinge, 
ci dintotdeauna geniul roditor 
al celor care văd în stele și în 
adîncurile brazdei, și știu să 
piardă și să izbîndească, dar și

PE SCURT
• în vederea întilnirii cu e- 

chipa României contînd pentru 
finala inter-zonală a „Cupei 
Davis“, luni după amiază a so
sit în Capitală reprezentativa de 
tenis a Australiei. Oaspeții au 
deplasat o echipă din care nu 
lipsesc cunoscuții internaționali 
Mal Anderson, Colin Dibley, 
Ross Case, Geolf Masters și 
John Cooper. Căpitanul-neju- 
câtor al echipei este Neale Fra
ser, învingător în turneul de la 
Wimbledon — ediția 1960.

în cursul după-amiezii tenis- 
menii australieni au efectuat 
primele schimburi de mingi ale 
antrenamentului care a avut loc 
pe terenurile clubului sportiv 
„Progresul".

întors în Capitală de la 
Dusseldorf unde a participat la 
un mare turneu internațional, 
Ion Țiriac a declarat următoa
rele : „Meciul pe care-1 vom 
susține în zilele de 4, 5 și 6 au
gust în Capitală se anunță deo
sebit de dificil. Tenismenii aus
tralieni sînt jucători de clasă 
internațională, care posedă o 
frumoasă carte de vizită. Nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru a obține victoria și a ne 
califica în finala „Cupei Davis44. 
Ar fi fără îndoială, o perfor
manță. remarcabilă".
• Astăzi urmează să aibă loc 

la Reykjavik a 9-a partidă a 
meciului de șah pentru titlul 
mondial dintre Boris Spasski și 
Robert Fischer. în prezent, sco
rul este de 5—3 în favoarea lui 
Fischer. Această partidă urma 
să aibă loc duminică seara. în 
urma îmbolnăvirii campionului 
mondial ea a fost amînată.

• în partidele zonale ale „Cu
pei Galea", competiție de tenis 
rezervată echipelor de tineret, 
la Gerona, selecționata Spaniei 
a învins cu 4—1 echipa Româ
niei, obținînd dreptul de a , par
ticipa la turneul final progra
mat la Vichy (Franța).

N ȚIRIAC

lui amintesc mai curind de 
precizia partidelor de șah, ca
riera lui ține de miracol. Ti
riac a plecat de unul singur să 
cucerească un bastion atlt de 
greu de cucerit • lumea teni
sului. Și împotriva oricărui 
pronostic l-a cucerit. România 
a început să existe pentru toa
te courturile din lume prin 
Ion Țiriac. Ți se cere un echi
libru interior de excepție, și o 
voință structurată mai ales de 
inteligența, pentru a-ți propu
ne să ajungă dintr-un anonim 
invitat la un turneu cu nume 
sonore învingătorul lui Neale 
Fraser. Pentru a înțelege di
mensiunea performanței lui Ți
riac, să ni-1 imaginăm pe Sân
tei, Marcu sau Ovici cîștigind 
în fața lui Rod Laver. Valoa
rea acestei victorii este pentru 
tenisul românesc inestimabilă. 
Prin ea tenisul românesc intră

să-și uite apoi cununa de lauri. 
Este acesta un semn de pu
tere. Nemăsurat de frumos 
este să nu lași nici o articu
lație a expresiei să mocnească.

Spectacol fotbalistic internațional de mare atracție

Turneul de fotbal feminin
Bună inițiativa Asociației 

sportive „Unirea Tricolor" din 
Capitală care, în două seri, pe 
„Republicii", cu o asistență nu
meroasă, a organizat cuplaje 
fotbalistice feminine de mare 
reușită.

Sîmbătă, în primul cuplaj, „U- 
nirea Tricolor44 a debutat cu o 
victorie confortabilă împotriva 
„Victoriei44 din Constanța. 3—0 a 
fost scorul final, dar fetele din 
București au irosit zeci *de si
tuații de a înscrie, iar „Venus44 
a surclasat pe „Elan" din Bel
grad cu severul scor de 4—0. 
Fente, driblinguri, lovituri pu
ternice, absolut tot „arsenalul" 
fotbalistic consacrat, nelipsind 

în istoria tenisului de pe toate 
continentele. Țiriac reușește o 
breșă aproape de neconceput 
în compacta și tradiționala ba
rieră a sportului alb. Apariția 
lui Ilie Năstase n-a mai mirat 
pe nimeni. El intra de aceea 
ce poarta din față a courturi- 
lor.

Iată de ce Ion Țiriac este un 
singuratic și un neînțeles. El a 
trebuit să facă multă vreme 
totul de unul singur. Năstase a 
venit lîngă el mai tîrziu dar 
suficient pentru a se aureola 
reciproc prin cunoscutele vic
torii în Cupa Davis. Spectatorul 
din tribunele Progresul, care 
uită adesea acest lucru, care 
uită că dintr-un tenisman soli
tar și anonim Țiriac a ajuns să 
fie selecționat în echipa Euro
pei, să învingă un Santana în 
plină glorie, să cucerească la 
ultimul Wimbledon premiul 
pentru cel mai frumos meci, 
l-a redescoperit pe adevăratul 
Tiriac ce pleacă întotdeauna 
handicapat în luptă, dar știe 
sâ se bată împotriva oricărui 
handicap, în meciul cu italia
nul Panatta. Și asta după ce 
Panatta învinsese pe Năstase, 
Smith, Kodes și într-un mo
ment în care, pentru a cîta 
oară ?, mulți considerau carie
ra lui Țiriac sfîrșită. Dar ca
riera lui Țiriac nu s-a sfîrșit 
încă. Sperăm că zilele ce vin 
ale semifinalei cu Australia vor 
fi convingătoare. Marea lui 
performanță nu e palmaresul, 
deși pe cartea lui de vizită stau 
îngenunchiate nume mai mult 
decit sonore din lumea tenisu
lui, ci cariera lui sportivă. Ea 
este un adevărat miracol și 
face din Țiriac aproape un 
erou de baladă-

MIHAI TJNGHEANU

nemăsurat de irumos este să 
poți fi așa cum ești.

Nastaăse, Nastâs, sau pur și 
simplu Năstase, este un simbol 
în care harul s-a preschimbat 
în om. îl iubim pentru această 
înfățișare, pentru înțelepciunea 
sa, pentru toți cei care nu o- 
dată s-au exaltat pînă la ges
tica spontan admirativă, și-i 
poartă numele ca pe un dar de 
care nu te poți desprinde dacă 
ești iubitor de frumos. Aproa
pe că sensul de competiție, de 
record nu mai are putere asu
pra noastră, și mai puțin a- 
cesta ne convinge în primul 
rînd. L-am văzut de atîtea ori 
pe Ilie, am rîs sau am lăsat o 
geană în podul palmei, ani ex
clamat sau am retractat, i-am 
spus atîtea cuvinte cîte n-au 
încăput într-un spațiu al cu
vintelor. Intotdeaunn însă el 
înseamnă mai mult decit am 
încercat noi să spunem, și este 
foarte adevărat că surîsul zeu
lui mult rîvnitei și tulburătoarei 
idei de perfecțiune îl sălășlu
iește precum un răsărit de fără 
pereche augur...

ION ȚUGUI

nici faulturile, avertismentele și 
greșelile de arbitraj.

Duminică, cîștigătoarele și în
vinsele s-au întîlnit între ele. 
„Elan" Belgrad a dispus cu 6—1 
de „Victoria" Constanța, iar „U- 
nirea Tricolor" și „Venus" au 
avut nevoie de o departajare a 
scorului apelînd Ia lovituri de 
11 m. 5—4 a fost rezultatul final, 
fetele de la „Unirea Tricolor" 
cucerind trofeul pus în joc.

Verva de joc, dăruirea pentru 
un spectacol de calitate, aplau
zele la fazele de joc, au onorat 
un turneu care a găsit o largă 
înțelegere din partea publicului 
spectator și al organizatorilor.

GAB. FL.
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Scrisoarea reprezentantului CONVORBIRILE
DE IA HELSINKI

79500 militari saigonezi
scoși din luptă

Se cere difuzarea Rezoluției Conferinței Națio
nale a P.C.R. cu privire la politica și activitatea 
internațională a P.C.R. și României, ca docu

ment oficial al Adunării Generale a O.N.U.

Privind stabilirea de 
relații diplomatice 

între R. D. Germană 
și Finlanda

Agenția de presă „ELIBERA
REA- informează că. în peri
oada 8 aprilie — 20 iulie, forțele 
patriotice din Vietnamul de sud 
au scos din ’aptă 79 500 militari

Intr-o scrisoare adresatâ Ia 29 
Iulie a.c. secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, repre
zentantul permanent al R.S. Ro
mânia la Organizația Națiuni
lor Unite, Ion Datcu, a cerut ca 
Rezoluția Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român cu 
privire la politica și activitatea 
internațională ale Partidului Co
munist Român și Republicii So-

cialiste România să fie difuzata 
tuturor statelor membre, ca do
cument oficial al Adunării Gene* 
rale a Organizației Națiunilor 
Unite. Rezoluția se va număra 
astfel printre documentele im
portante care se vor găsi in aten
ția delegațiilor statelor membre 
ale O.N.U., cu ocazia dezbate
rilor viitoarei sesiuni a AdunZrii 
Generale a O.N.U.

Declarația
9

guvernului

La Helsinki au început 
ieri, convorbirile dintre Fin
landa și Republica Democra
tă Germană, la nivel oe am
basadori, cu privire la stabi
lirea de relații diplomatice.

Convorbirile au loc fn con
formitate cu propunerea Fin
landei din 10 iulie a_c. După 
cum am mai anunțat. Finlan
da și-a exprimat dorința ce 
a lua măsuri îndreptate spre 
stabilirea ce relații diploma
tice cu R.D.G. și R.F.G.

Agenția A.D N. a informat 
că, în cursul primei intilniri. 
desfășurate fntr-o atmosferă 
prietenească, reprezentanții 
Finlandei și Republicii De
mocrate Germane au căzut 
de acord sâ continue convor
birile.

inamici In operațiunile desfășu
rate în zoca Centrală Trung Bo. 
care coprinde și regiunea Pla- 
tourilor înalte. In același timp, 
forțele de eliberare au doborit 
ori au distras la sol 511 aparate

de zbor, au capturat ori distrus 
2 344 vehicule militare, 240 piese 
de artilerie, au distrus 160 de
pozite, au incendiat 25 milioane 
litri de carburanți. Lista pier
derilor inamicului cuprinde, de 
asemenea, 20 de nave militare. 
Patrioțîi au capturat — mențio
nează agenția de presă ..Elibe
rarea** — 9 400 arme de foc și 
639 posturi de radio.

\oi bombardamente americane
asupra R.D. Vietnam

• AU FOST ATINSE PESTE 60 DE SCOLI • DIS
TRUGEREA UNOR IMPORTANTE LUCRĂRI 

HIDROTEHNICE

R. P. D. Coreene
Guvernul R.P.D. Coreene a 

dat publicității o declarație în 
care sprijină întru totul și a- 
probă propunerea unui grup de 
țări ca pe ordinea de zi pro
vizorie a celei de-a 27-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
să figureze puncțul intitulat 
„Crearea condițiilor favorabile 
pentru accelerarea reunificării 
independente și pașnice a Co- 
reei“.

Acest nou punct de pe ordi
nea de zi — se subliniază în 
declarație — reflectă cerințele 
situației nou create în Coreea 
prin publicarea, la 4 iulie, a 
declarației comune Nord-Sud, 
care prevede, în principal, re- 
unificarea țării pe baza princi
piilor independenței, pe cale 

* ‘ promovarea
Propunerea 
obiectivă a

pașnică și prin 
unității naționale, 
reprezintă opinia 
guvernelor din țările progre
siste și a popoarelor iubitoare 

" lume% întreagă, 
precupe- 
pe calea

de pace din 
care doresc să nu 
țească nici un efort 
cooperării cu întregul popor 
coreean în lupta justă pentru 
traducerea în viață a declara
ției comune Nord-Sud. Evoluția 
situației din Coreea demon
strează, în prezent,. in mod tot 
mai clar, că rezoluțiile cu privî- 

.re la „problema coreeană-, adop
tate de O.NU. în trecut, nu co- 
* respund aspirațiilor poporului 
■ coreean și că ele mai degrabă,

au ridicat un obstacol în calea 
reunificării Coreei.

în prezent, relevă declarația, 
Națiunile Unite pot adopta mă
suri care să înlăture obstaco
lele care împiedică poporul co
reean să-și rezolve problema 
reunificării naționale în mod 
independent și pașnic, pe baza 
principiului autodeterminării.

In primul rînd Națiunile Uni
te trebuie să ia măsuri pentru 
a anula motivarea prezenței 
trupelor S.U.A. în Coreea 
de sud, care fac uz de dra
pelul O.N.U., a suspendat ac
tivitățile „Comisiei O.N.U. 
pentru unificarea și refa
cerea Coreei44, a retrage tru
pele străine din Coreea de 
sud, astfel îneît să poată fi a- 
sigurată o pace trainică în Co
reea și o înfăptuire a reunifi
cării naționale a poporului co
reean.

Guvernul R.P.D. Coreene con
sideră că reprezentantul Repu
blicii Democrate Coreene, par
te interesată, trebuie sâ ia par
te la discutarea, la O.N.U., a 
problemei privind Coreea, men
ționează declarația.

a

DAHOMEY
Astăzi, Repu

blica Dahomey 
sărbătorește îm
plinirea a 12 ani 
de la proclama
rea independen
ței naționale.

Situat pe coas
ta de vest a 
Golful Guineii, 

are o suprafață
de 115 762 km.p. și o popu
lație de 2,6 milioane locuitori.

Faptul că regimul colonial 
a fost înlăturat abia la 1 au
gust 1960 precum și instabi
litatea politică din primul 
deceniu de existență inde
pendentă sînt principalele 
cauze ale stării de sub
dezvoltare care caracteri
zează economia tinărului 
stat african, reflectată cel 
mai bine de faptul că apro
ximativ 90 la sută din popu
lație este ocupată în agricul
tură. Principalele produse 
ale acesteia sînt uleiul de 
palmier, arahidele, sorgul, 
bumbacul și cafeaua.

Mișcarea de eliberare na
țională, a cărei amploare a 
crescut în mod deosebit după 
cel de al doilea război mon
dial și care avea să înregis
treze în 1958 un prim succes 
de seamă prin obținerea in
dependenței parțiale a Daho- 
ineyului în cadrul țărilor 
francofone, nu a reușit, fi
rește, să înlăture dintr-o- 
dată starea de înapoiere ră
masă de la îndelungata stă- 
pînire colonială și nici să a- 
planeze în întregime conflic
tele tribale care grevau cau
za unității naționale. Cu toa
te acestea, în ultimii ani au 
fost luate în domeniul eco
nomiei o serie de măsuri de 
natură să consolideze inde
pendența țării, printre care 
se numără redresarea buge
tului și valorificarea mai 
bună a resurselor prin crea
rea cîtorva unități industria
le de prelucrare a materiilor 
prime agricole. Se desfășoa
ră, de asemenea, numeroase 
lucrări de prospecțiuni pen
tru descoperirea și valorifi
carea resurselor subsolului, 
care ascunde zăcăminte încă 
insuficient explorate de pe
trol, aur, diamante, fier, fos
fați, cărbuni, marmură etc.

Pe plan extern. Republica 
Dahomey se remarcă _ prin 
activitatea desfășurată pe 
plan regional african cit și 
prin relațiile de colaborare 
pe care le întreține cu state 
aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite. Printre 
acestea se numără și Roma
nia, schimbul de ambasadori 
între cele două țări avînd 
loc încă din 1962.

B. ȘT.

• ULTIMUL SONDAJ de opi
nie „Gallup" acordă președinte
lui Nixon o majoritate de 56 la 
sută din voturile electoratului 
american în alegerile preziden
țiale din noiembrie, față de 37 
la sută cît s-au pronunțat pen
tru candidatul democrat, sena
torul George McGovern. Rezul
tatele anchetei — realizată după 
Convenția Națională a Partidu
lui Democrat — publicate du
minică de ziarul „Washington 
Post44, relevă, totodată, că, in 
rîndul tinerilor in vîrstă de 18 
pînă la 29 ani, senatorul George 
McGovern se bucură de o mai 
mare popularitate

au for.
La Djakarta a avut loc 

festivitatea de închidere a 
Tîrgului Internațional, edi
ția 1972. Sultanul Hamen- 
kubowono, ministru de stat 
pentru economie, finanțe și 
industrie, a decernat Pavi
lionului României, Premiul 
III al Tîrgului.

După cum s-a mai anun
țat, la deschiderea oîici21ă 
a Tîrgului, pavilionul româ
nesc a fost vizitat de pre
ședintele Suharto, împreuna 
cu soția sa, și de membri 
ai guvernului indonezian, 
printre care A. Malik, mi
nistrul afacerilor externe.

u a coutr

câ

R. □. Vîk-

„Al patrulea lront“
Agențiile de presă stră

ine au transmis, in ul
tima vreme, tot mai multe 
știri despre succesele re
purtate de patrioțîi din 
Mozambic, Guineea-Bis- 
sau și Angola asupra tru
pelor colonialiste portu
gheze.

La Dar-Es-Salaam. un purtă
tor de cnvint al From ului de 
eliberare din Mozambic (Fre- 
limo) a anunțat câ in cursul 
lunilor martie. aprilie și mai 
patrioțîi au scos din luptă 280 
soldați portughezi, au doborit 
un elicopter, au distrus două 
trenuri și au scufundat 3 ve
dete portugheze.

Din Conakry s-a anunțat eâ 
luptătorii Partidului african al 
independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde 
au scos din luptă în cursul lu
nii mai 113 soldați portughezi, 
iar in cursul acestei luni patrio- 
ții guinee zi au lansat 35 de ope
rațiuni militare impotriva tru
pelor colonialiste.

Luptătorii Mișcării 
pentru eliberarea 
(M.P.L.A.) in cursul 
lansat, recent, impotriva tabe
rei trupelor colonialiste din lo
calitatea Linnonda au scos din 
luptă aproximativ 56 de soldați 
portughezi și au capturat două 
mașini militare portugheze.

Iată „pacea** care domnește in 
..teritoriile de peste mări ale 
Portugaliei" la care s-a referit 
primul ministru Marcello Cae- 
tano. intr-o recentă apariție la 
televiziune3 portugheză. Mar
cello Caetano jonglează din nou 
eu cuvintele și încearcă (pentru 
a cita oară ?) sâ ascundă opiniei 
publice adevărata situație. El 
este, desigur, ajutat de omisi
unile conștiente ale presei cen
zurate și de tâeerea pe care 
posturile de radio și televiziune 
le păstrează in această privință. 
Fiindcă oricit s-ar strădui ci
neva sâ găsească în paginile 
presei portugheze o cit de 
mică relatare despre ciocnirile 
ce le au aproape zilnic trupele 
portugheze cu forțele mișcării 
de eliberare națională din An
gola, Mozambic sau Guineea- 
Bissau nu ar găsi.

Autoritățile din Lisabona a- 
firmă că războiul dus in Angola 
s-ar fi soldat pină in prezent, 
pentru Portugalia, cu „mai pu
țin de 3 000 de morți". In 
schimb, personalități din rîndul 
opoziției declară eâ, ținind sea
ma de populația sa, „Portugalia 
a înregistrat in războiul colonial 
din Africa un procent de pier
deri umane similar cu cel ame
rican în Vietnam".

Dintr-o populație de 8 400 000 
de locuitori, peste 200 000 de 
portughezi sint mobilizați. Ei 
prestează serviciul militar timp 
de patru ani. dintre care cel 
puțin doi ani, în mod obliga
toriu. în cadrai trupelor dislo
cate in coloniile din Africa.

Cheltuielile militare accentu
ează considerabil dificultățile

populare 
Anțolei 

unui atac

economiei portugheze. In anul 
1969 aceste cheltuieli au repre
zentat 42 la sută din bugetul sta
tului. Din bugetul pe anul 1971, 
>8 la sută din ..cheltuielile ex
cepționale- au fast rezervate do
meniului militar. Același pro
test a fast menținut și in anul 
1972 șâ aceasta in condițiile in 
care deficitul bugetar cronic a- 
tinge cifre record, iar costul vie
ții este in continuă creștere. 
Presa străină a demonstrat in 
repetate rinduri că in Portuga
lia nu mai există astăzi nici o 
familie care sâ nu fie afectată, 
direct sau indirect, de războiul 
colonial pe care regimul de la 
Lisabona continuă să-I ducă in 
Africa meridională.

..Lini» de plutire a Portuga
liei — declara recent revistei 
L'Express avocatul Mario Soa
res, una din personalitățile mar
cante ale opoziției portugheze, 
aflat in exil — este războiul co
lonial. Toată evoluția politică a 
tării depinde de acest factor de
venit tabu : războiul. Și a- 
ceasta fiindcă regimul de la 
Lisabona nu înțelege, sau nu 
vrea să inteleagâ. că duce o po
litici lipsiți de sens, sperind 
să-și păstreze coloniile prin for
ță. Majoritatea portughezilor, 
insă, gindesc contrariul-.

Câ lucrurile stau așa o de
monstrează nemulțumirile me
reu crescinde ale poporului
portughez față de continuarea 
acestui război care are efecte
dintre cele mai negative asupra 
vieții sociale.

Comunicatul Confederației ge
nerale a muncii din Franța, dat 
recent publicității, in urma vi
zitei făcute de o delegație a sa 
in Portugalia, relevă clar starea 
economică și socială grea in care 

nevoită să trăiască clasa 
țară 

nein-
este ____________ ,___
muncitoare din această 
in condițiile creșterii 
trerupte a prețurilor la arti
colele de primă necesitate. Se 
arată astfel in comunicat câ in 
anul 1971 prețurile au sporit în 
medie cu 18 la sută. în timp ce 
autoritățile și patronatul se stră
duiesc să „înghețe44 nivelul sa
lariilor și să refuze aplicarea 
prevederilor privind condițiile 
de salarizare conținute în con
tractele colective. în cadrul lup
tei lor pentru asigurarea drep
tului la muncă și pentru o viață 
mai bună, oamenii muncii por
tughezi desfășoară numeroase 
greve. Astfel, aproximativ 40 000 
de oameni au participat la o 
grevă împotriva creșterii costu
lui vieții. La aceasta se adăugă 
tot mai frecventele demonstra
ții ale studenților împotriva po- 
iiticii guvernului de la Lisabona 
și dezertările tinerilor din ar
mata portugheză. Pentru a stă
vili aceste acțiuni protestatare, 
autoritățile portugheze recurg 
Ia o serie de măsuri represive. 
Cel mai adesea, tinerii care par
ticipă la manifestații de pro
test sînt încadrați cu forța în 
contingentele portugheze din 
Angola, Mozambic sau Guineea- 
Bissau. De asemenea, nume
roase persoane, care s-au pro-

I

S. GH.

Dialogul de Ia
Saa Rossore

Cu vizita „amicală și particulară‘f pe care președintele Fran- ' 
tei, Georges Pompidou., a întreprins-o, în zilele de 27 și 28 
iulie, în Italia s-a încheiat șirul de contacte pe care șeful sta
tului francez le-a avut în ultimul timp cu principalii lideri ' 
vest-europeni.

Pe agenda convorbirilor purtate la San Rossore (regiunea 
Toscana) reședința de vară a președintelui Italiei, Giovanni 
Leone, s-au aflat o serie de probleme privind relațiile dintre 
țările Pieței comune: preconizata conferință la nivel înalt a 
„celor zece*, uniunea economică și monetară, punctele de ve
dere francez ți italian asupra lărgirii Pieței comune, Confe
rința general-europeană pentru securitatea și cooperare, rela
țiile bilaterale etc.

Tema centrală a constituit-o, deci, evoluția Comunității Eco
nomice Europene.

Asupra mult discutatei probleme a convocării unei confe
rințe la nivel înalt a tarilor membre ale Pieței comune lărgi
te, cei doi președinți și-au exprimat dorința organizării acesteia , 
la data prevăzută, adică 19—21 octombrie, la Paris. Șeful sta
tului francez a leafirmat și de această dată punctul de vedere 
exprimat și cu ocazia întUnirii recente de la Bonn cu cance
larul W'iUy Brandt, că trebuie mai întîi ,^â se de^aje un anu- 
mit număr de puncte comune", care să permită obținerea unor 
.xoluțh concrete și eficace" în probleme vest-europene ca : 
proiectata uniune economică și monetară, relațiile Pieței co
mune cu terțe țâri și, in primul rînd, cu Statele Unite.

Cei zece miniștri ai afacerilor externe ai C£.E. s-au întru
nit la Bruxelles m zilele de 19 și 20 iulie cu scopul pregătirii 
Corderinței europene la nivel înalt, așa cum s-a stabilit la în
trevederea de la Bonn, însă hotărirea pricind conferința va 
fi luată abia după rezultatele unei noi întîlniri care va avea 
loc la Roma intre 11 și 12 septembrie.

In ce pricește controversata uniune economică și monetară 
a C.EJz„ părțiLz au afirmat voința lor de a realiza această 
instituție comunitară, intensificînd colaborarea în domeniul mo
netar. Franța insistă ca .xei zece" să adopte o strategie comu
nă în cazul unor noi răbufniri a crizei monetare occidentale, 
pentru ca regimul parităților fixe, care a fost situat la baza 
proiectatei uniuni economice și monetare vest-europene. să nu 
mai fie repus in cauză. Este vorba de completarea acordului 
realizat recent, la Londra, de miniștrii de finanțe ai „celor 
zece", care cu toate înțelegerile stabilite lasă divizați membrii 
comunității în fața deselor răbufniri ale crizei valutare, feno- ' 
men foarte evident al vieții cotidiene din Europa de vest.

In legătură cu Conferința asupra securității și colaborării eu- ' 
ropene, Georges Pompidou și Giovanni Leone au convenit asu- . 
pra unor consultări strînse în vederea pregătirii ei. Cei doi 
președinți au exprimat interesul comun față de dezvoltarea* 
pașnică a zonei mediteraneene, mai ales în perspectiva unei . 
soluționări a conflictului din Orientul Apropiat.

Cu toate că cele două state au, în domeniul politicii exter- ' 
ne, nuxîfe interese și obiective comune, iar convorbirile au per- . 

o apropiere asuora a numeroase puncte de vedere, Geor- ■ 
ges Pompidou a precizat la sfîrșitul întrevederilor, într-o ; 
scurtă declarație făcută presei, că „în mod cert, politica ita- , 
Izană este pohttca Italiei și politica franceză este politica Fran- ■
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Agravarea situației 
din Irlanda de Nord
* Amplă acțiune a trupelor britanice • Bari 
cadele din cartierele catolice, luate cu asalt
21 6C0 de wwktari britanici dislocați in Ulster - informează 

cacntufr de presa — cu început, in zorii zilei de ieri, cea mai 
«arta «laM ewfNtâ sâ lichideze baricadele ridicate de cele 
dooâ comumtăti religioase nord-iriandeze — protestantă și ca- 
tofccă.

Mit:-arii britanici folosesc 
ta- ruri de tip „Centurion", adu
se special în acest scop, vehicu
le blindate, buldozere și zeci de 
elicoptere. Misiunea lor — care 
a început la ora 4.00 G.M.T. — 

sâ asedieze toate bastioa
nele LR_A_ (Organizația clandes
tina —Armata Republicană Ir- 
landezâ-) din Ulster, în special 
din localitățile Londonderry, 
Belfast, Lurgan, Armagh.

Un pertâtor de cuvîct militar 
a declarat câ, la ora 6.00 GALT„ 
fuseseră de;a luate cu asalt ma
joritatea pozițiilor fortificate ale 
catoliciîcr. asa-nurnitele ..no-go 
areas" Tronc ia care este inter
zis accesul străinilor). în orașul 
Loodocderry. de pildă, a afir
ma: purtătorul de cuvint. tru
pele britanice „controlează deja 
ccuă treimi din numărul aces

tor zone interzise". La acțiunea 
întreprinsă în Derry participă 
2 000 de militari și 600 de vehi
cule, dar „curățirea" se desfă
șoară lent din cauza pericolului 
minelor. Membrii I.R.A. nu au 
opus, practic, nici un fel de re
zistență, cu excepția unor inci
dente sporadice, fără să se fi 
înregistrat victime.

William Whitelaw, secretarul 
de stat britanic pentru Irlanda 
de Nord, a reafirmat, luni dimi
neața. Intr-un interviu acordat 
postului de radio englez B.B.C., 
că toate baricadele — atît pro
testante, cit și catolice — vor fi 
înlăturate. După ce a cerut 
populației catolice să sprijine 
acțiunea unităților militare, 
Whitelaw a adăugat că „singura 
soluție a problemei irlandeze 
este o soluție politică".

întrevederea

P. NiculescuMizi!
și S. Delanț

La invitația Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor Iugoslavi, luni 
a sosit )a’ Belgrad tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului • Permanent ‘ al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, pentru a-și 
petrece o parte din concediul de 
odihnă în Iugoslavia.

La sosire pe aeroportul Sur- 
cin. a fost salutat de Stane Do- 
ianț, secretar al Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I.

Tovarășii Paul Niculescu-Mi
zil și Stâne Dolanț au avut o 
întrevedere. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
de caldă prietenie, în cadrul că
reia a fost făcut un schimb re
ciproc de informații privind ac
tivitatea internă și internaționa
lă a celor două partide și țări și 
a fost exprimată satisfacția co
mună în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor dintre P.C.R. și U.C.I., 
a colaborării multilaterale prie
tenești dintre Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

ÎNCHEIEREA
CONVORBIRILOR

ROMÂNO-INOIENE
DELHI 31. — Trimisul spe

cial Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite : Primul adjunct al 
ministrului afacerilor externe al x 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și-a înche
iat convorbirile purtate cu ofi
cialitățile indiene la Delhi, des- 
fășurate într-o deplină atmo-^ 
sfera de cordialitate și înțelege
re. Duminică, oaspetele român a 
părăsit capitala indiană, plecind 
la Bombay — capitala statului 
indian Maharashtra, cel mai 
important centru industrial al 
țării. El se va întîlni cu oficia
lități locale, cu oameni de afa
ceri, va vizita Centrul de cer
cetări nucleare de la Trombay. 
precum și Institutul de cercetări 
„T.A.T.A.".

Remanierea 
guvernului grec

Primul ministru al Greciei, 
Gheorghios Papadopoulos, a 
procedat luni la o importantă 
remaniere a guvernului său. 
Papadopoulos deține, în afara 
funcției de premier, și pe cele 
de ministru al afacerilor exter
ne, ministru al apărării și mi
nistru al planificării guverna
mentale. Majoritatea titularilor 
noului cabinet au fost și pînă 
în prezent membri ai guvernu
lui.

Comunicatul oficial, care a- 
nunță remanierea, precizează 
că la originea ei se află nece
sitatea „de a se coordona mal 
bine activitatea guvernului în 
condițiile schimbărilor surve
nite în metodele și stilul său 
de acțiune; de a se realiza 
cele mai bune rezultate în ca
drul eforturilor de dezvoltare 
a țării ; de a se începe activi
tatea guvernamentală pe anul 
1973 ținîndu-se cont de expe
riențele — pozitive sau negative 
— ale Primului program de 
dezvoltare pe cinci ani, de 
noua situație economică rezul
tată din lărgirea Pieței Comu
ne și de criza monetară occi
dentală44
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n nord-est, în 
preajma lacului 
Constanța, 
zămislește 
voiul repede al 
Rinului 

tic, spumegind în 
cascadelor de lingă 
bausen. In sud-vest, 
ciiul munților din 
Rhonul își gonește apele gal
bene, pentru a le transforma 
în smaragd Iichid/lupâ ce se 
filtrează prin „mica mare" 
a lacului Leman. Aarul roade 
de secole terasele înalte pe 
care se află capitala admi
nistrativă a țării. Berna, cu 
uriașul ei palat federal, cu 
bătrinele ulițe medievale, cu 
fîntinile și arcadele sale. Zii- 
richul ascultă melodia surdă 
a lacului care-i poartă nu
mele. Lugano este mîngîiat 
de apele unui lac de un al
bastru violent, Luzern se res
firă în valea unor munți de 
bazalt pe malurile Lacului 
celor patru cantoane, „cupa 
Aipilor" cum i se spune pe 
acolo. Harta în relief a Elve
ției îi destăinuie călătorului 
pe itinerarii helvetice 
coordonate esențiale : 
tele și lacurile.

se 
șu-

helve- 
vuietul 
Schaff- 
la căl- 
Valais,

două 
mun-

franceză la Lausanne și Ge- 
neva. Ne aflăm aici, in Elve
ția roman dă. sub meterezele 
Aipilor in arcul in care ur
mele legiunilor romane sint 
vizibile prin numeroase ves
tigii. Pe o placă de marmură 
fixată in piața unui fost turn 
de pază, citeva rinduri evocă 
trecerea oștilor lui lulius 
Caesar. Alte plăci memoriale 
amintesc prezența pe aceste 
meleaguri a lui Voltaire. By
ron și Mickiewicz, Goethe și 
Hugo, Shelley și Stendhal. 
Sămința spiritului lor a fe
cundat țara aceasta de ba
zalt, dar nici ea n-a ezitat

Pe Mimsterbriicke, pe Lim- 
matquai, în Bellevue Platz 
se încrucișează toate limbile 
lumii, veritabil furnicar de 
turiști : Zurich este baza de 
plecare a turismului alpin — 
aici se găsește cea mai mare 
și mai modernă rețea de ho
teluri din Elveția, țară a ho
telurilor și a industriei turis
tice prin excelență. (Citeam, 
zilele trecute in anuare sta
tistice ci in anul precedent 
turismul a adus Elveției un 
sold activ de circa 2 miliarde 
franci elvețieni, situindu-se 
in fruntea serviciilor prestate 
străinătății — înaintea ope-

Imagini elvețiene

este, într-adevar, inima țarii. 
Dar austeritatea protestantă 
nu îngăduie asemenea exu
beranță verbală. Cu atît mai 
mult cu cît inima nu poate 
fi separată de sistemul vas
cular. Și, la urma urmelor, 
întreaga economie helveți 
este „la ora4* modernului Zu
rich.

Doar puțin peste zece la 
sută din populația activă a 
Elveției de azi se ocupă de 
agricultură. Dar agricultura 
elvețiană hrănește trei cin
cimi din totalul locuitorilor. 
O țară de piatră lipsită de 
minereuri. Și totuși, în spa
țiul unui veac, orientîndu-se 
spre ramuri care presupun 
un minimum de materii pri
me și o mină de lucru de 
înaltă calificare, ea a devenit 
mare exportatoare de mașini, 
de ceasuri, de produse far
maceutice. Se pare că stîn- 
cile, zăpada și ghiața veșnică 
a Aipilor, care au modelat 
viața oamenilor acestora, au 
fost o bună sursă de vitali
tate. De-a lungul vremii, ei 
au deprins rafinamentul lu
crului care reclamă preciz e. 
Orolojerii din satele pierdute 
în Jura n-au fost întrecuți 
pînă în zilele noastre în nici 
o parte a lumii. După cu-'1 
conviețuirea cu stîncile le-i 
dezvoltat elvețienilor și gus 
tul pentru ceea ce este solid 
și durabil. Generatoarele și 
locomotivele electrice elve 
țiene concurează pe toat< 
piețele mondiale cu indici 
înalți de exploatare și per
fecțiune.

rațiunilor bancare și a trans
porturilor). Oraș al comer
țului, al băncilor și al turis
mului ? Firește. Dar nu nu
mai atît. In șesul Limmatului 
se zăresc fabricile de textile 
și de mașini electrice. Ziiri- 
chul este, totodată, cel din
ții pivot al industriei elve
țiene. De altfel, este sufici
ent să citești firmele ce se 
înșiruie la intrarea „buildin- 
gurilor" orașului nou : cele 
mai importante întreprinderi 
industriale elvețiene își au 
sediul central Ia Ziirich.

„cetatea la trei frontiere", 
reprezintă pentru Elveția a- 
lemanică ceea ce Geneva 
este în Elveția romandă : 
leagăn al ideilor umaniste. 
Ziirichul, cel mai'mare oraș 
al țării, poate fi considerat, 
fără îndoială, o sinteză a El
veției moderne. Chiar și o 
fugară incursiune confirmă 
faima orașului de pe malul 
Limmatului ca „metropolă a 
comerțului, băncilor și tu
rismului". Pe Bahnhofstras
se sau Langstrasse defilezi în 
fața kilometrilor de vitrine 
de un rar rafinament ale ma
gazinelor. Seara, de pe Lin- 
denhof metropola îți pare 
dominată de firmele lumi
noase uriașe ale celor trei co
loși bancari, faimosul „pool" 
elvețian : Credit Suisse, So
ciety de Banque Suisse și 
Union des Banques Suisses.

să-și arate generozitatea. Re
voluția franceză datorează 
mult minții luminate a lui 
Rousseau — „cetățeanul Ge
nevei4* —, muzica contempo
rană îl păstrează la loc de 
cinste pe elvețianul Arthur 
Honegger, pictura modernă 
se mîndrește cu Paul Klee, 
iar literatura cu DUrrenmatt 
și Frisch, fără a-1 considera 
pe Ramuz, limitat la grani
țele helvetice.

dis-atru zone 
tinete în farme
cul multitudinii 
de limbi, de dia
lecte, de tradiții, 
de tempera

mente îți oferă un peisaj u- 
man cu numeroase chipuri : 
alemanic, romand, italian, 
romanș. Cel din urmă repre
zintă numai 1 la sută din în
treaga populație a țării. Lim
ba ei este un ciudat amestec 
italo-franco-german. Dar ro- 
manșii au școlile lor, manua
lele lor, ziarele lor. Alături 
de țăranii romanși, de-a lun
gul Rivierei romande, cul
tura se exprima în limba

acă privești a- 
tent harta Eu

ropei contempo
rane ești irezis
tibil tentat să-1 
parafrazezi pe

Chesterton și să spui : „toate 
drumurile duc spre Zurich". 
La răscrucea drumurilor ce 
te poartă spre Viena, spre 
Milano, spre Paris, te întîm-

n edil a fost 
aspru criticat 
în presa locală 
pentru megalo
manie. Spusese 
cu prilejul unui

banchet: „Mica Elveție sa
lută marele Ziirich". Orașul EM. RUCAR
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