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RECORDMENII 
PRIMULUI SEMESTRU
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’ Și el taie o dată, 
dar a măsurat

I
I
I
I

de zece ori!

* COUORTl, ÎNTRE
PRINDERII DE INDUSTRIE 
LOCALA DIN SEBEȘ, una diu 
cele mai mari unități de a- 
cest fel ale județului Alba, a 
anunțat Îndeplinirea înainte de 
termen a planului de producție 
pe 8 luni. Sc estimează că 
pini la finele lunii august st! 
va realiza o producție marfă 
suplimentară în valoare de 
peste 3 5M MO lei, iar la pro
ducția global* și producția 
marfă vindută și încasată pre
vederile vor fi depășitp cu cite 
3 — OM lei.
• DOCHERII DIN PORTURI

LE DUNĂRENE TULCEA, MAH
MUDEA ȘI ISACCEA au înde
plinit planul de manipulare a 
mărfurilor pe 8 luni. înainte 
de termen cu 22 de zile. Tinâ- 
rui port fluvial Mahmudia a 
livrat pînă acum Combinatului

lin județul Tuicea au înregis
trat, totodată, la sfîrșitui pri
melor 7 luni, un beneficiu su
plimentar in valoare de 1 250 000 
lei.

siderurgic din Galați 125 000 
tone de calcar siderurgic peste 
prevederile planului pe 8 luni. 
Colectivele celor trei porturi

• REALIZĂRILE DIN PRI
MA DECADA A ACESTEI 
LUNI ASIGURA ÎNDEPLINI-. 
REA ANGAJAMENTULUI A- 
SUMAT DE COLECTIVUL ÎN
TREPRINDERII MECANICE DE 
UTILAJE DIN MEDGIDIA de 
a încheia planul lunar în aju
nul zilei de 23 August, Pînă la 
această dată au fost produse, 
suplimentar, piese de schimb în 
valoare de un milion lei.

Continuarea acțiunii de re- 
proiectare a unor repere și 
subansamble la cele opt tipuri 
de remorci aflate in fabrica
ție, precum și introducerea u- 
nor procedee tehnologice mo
derne la turnătorie și prelucră
rile mecanice vor aduce anul 
acesta întreprinderii o econo
mie de aproximativ 500 tone de 
metal.
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REPORTAJU

TINERETULUI"

' STRUCTORII,
SlNTEM MEREU

) Vtecistul Gheorghe 
Corruin a lucrat la mai 
multe întreprinderi dar 
numai în secția binale 
a Complexului de in
dustrializarea lemnu
lui Pipera, unde-și 
desfășoară acum acti
vitatea, a reușit să se 
afirme. Din anonimat 
l-au scos... banalele uși 
ce i-au fost încredința
te spre execuție.

— Ai o mie metri pă- 
trați de furnir — i-a

(Continuare în 
pag. a ll-a)

Minerul care nu

știe ce înseamnă
■>

„nu se poate"
La plecare nu l-am 

mai văzut pe norma- 
tor. Cit de jovial , și 
guraliv arăta cînd 
l-am cunoscut, atît de 
plouat a plecat dintre 
noi, profitînd de in
trarea cuiva în sală. 
Vreme de o oră încer
case sâ ne convingă că 
„la Exploatarea mi
nieră Petrila este im
posibil să se extragă 
9—10 tone de cărbune 
pe post". I-am spus 
că asemenea afirmații

(Continuare în 
pag. a Il-a)

POVESTEA 
RAPIȚEI

Lăcrămioara a ve
nit pe lume ca o 
binefacere pentru 
părinții săi trecuți 
de prima tinerețe, 
ființe deosebit de 
cumsecade și deo
sebit dc iubitoare 
de copii, l-au zis 
Lăcrămioara pentru 
că prea multe la
crimi vărsaseră ma
ma ei, tatăl ei, bu
nica ei {fi bunicul 
ei în momentul cînd 
se născuse, înflo- 
rindu-le casa. încă 
din primii ani ai 
vieții, Lăcrămioara 
s-a dovedit un co
pil foarte palid. A-

FOILETON

ION BĂIEȘU

tît de palidă. îneît 
semăna cu floarea- 
soarelui sau cu o 
rapiță. Chiar așa au 
și poreclit-o colegii 
și colegele de școa
lă : rapiță, ceea ce-i 
producea destule 
suferințe sufletești.

Mai tîrziu, cînd 
se făcu ea mărișoa-

ră, clanul familiei 
se aduna în secret 
și dezbătu viitorul 
pe care trebuia să 
i-l asigure. Ce fa
cem cu fata, ce 
meserie îi alegem? 
aceasta era între
barea.

— Cred că ar fi 
bine s-o facem doc
toriță de copii, pro
puse bunicul. E 
suavă și delicată 
și-i place să se joa
ce cu păpușile, deși 
are aproape nouă
sprezece ani.

(Continuate în 
pag. a ll-a)

ABSOLVENTE

LA DATORIE!

HUNEDOARA FOTO-AN CHETA NOASTRĂ

LE-A

BUN
cuContinuăm ancheta noastră 

„Prima zi de producție a spe
cialistului". Acum, la Combinatul 
siderurgic Hunedoara.

în dimineața zilei de 1 august, 
așa cum scria pe foaia de repar
tizare, șase tineri ingineri au in
trat pe poarta combinatului. 
Cîțiva veniseră cu 2—3 zile mai 
devreme, fiind nerăbdători să-și 
înceapă cît mai repede activi
tatea.

— Am așteptat ani de zile a- 
ceastă clipă, ne-a mărturisit ingi
nerul Marin Ghinea, repartizat la 
blumingul de 1300 m.m. Știu că 
trebuie să dau cel mai dificil 
examen al vieții mele, să dove
desc că mă aflu la înălțimea ce-

IN PAG. IV
• Cum stâpîniti „Ma

șina timpului" ?
O PROBLEMĂ DE 
CONȘTIINȚĂ, DE 
ANGAJARE (azi 
răspunde anchetei 
noastre Magdale
na Popa)

• CE LUCRAȚI, CUM 
LUCRAȚI ACUM, 
DIN PERSPECTIVA 
IDEILOR CUPRIN
SE ÎN DOCUMEN
TELE CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI ?

SPUS

VENIT
rințelor care se pun în fața unui 
specialist •

Marin Ghinea, care este de loc 
din Brăila, afirmă că a venit la 
Hunedoara nu numai pentru a-și 
face stagiatura, ci pentru a se 
stabili definitiv în cetatea side
rurgică de pe malurile Cernei.

încurajat de primirea care î s-a 
făcut, i-a scris soției, care ter
mină Academia de studii econo
mice, să solicite un post tot în 
Hunedoara. „Nu vreau să mai 
plec de aici*.

— Fiindcă ați vorbit de im-

ALEXANDRU 
BĂLGRADEAN

(Continuare în pag. a lll-a)

Leit-motiv la re-repartizare
DE-AR FI TOATE

COMUNELE COLEA, 
LA MUZEUL SATULUI!

J

în gară Ia... minister !

IN PAG. III

Risipă de ironii

risipă de eforturi

CIND ORGANIZAȚIILE U.T.C. SÎNT ÎN CONTRATIMP, 
CĂMINUL CULTURAL RĂMÎNE ÎNCHIS

„Dacă avem nevoie de un 
„cinematograf" sau un dans, 
ceva, sau mai știu cu ce distrac
ție, mergem în București — 
unde găsim de toate". Se poate 
spune că formularea aparține, 
mărturisită sau nu, oricărui tî- 
năr din Otopeni. Datorită a- 
cestei mentalități se explică 
tot ce urme.ază sa relatăm în 
rîndurile de față.

Cunoscînd în ultimii ani o su
per dezvoltare economică in
dustrială, conectată prin deschi
derea aeroportului internațional 
din vecinătate la un alt ritm de 
existență, Otopenii traversează 
un fenomen social tipic transfor-

mărilor de azi. Acum 7 ani am 
văzut aici, la C.A.P. doar ate
lierele de fierărie — rotărie — 
tîmplărie ; în afară de șoseaua 
națională acestea erau tot ce 
putea fi mai reprezentativ în 
sat Astăzi nici o săptămînă riu 
a fost timp de ajuns ca să cu
prind toate schimbările petre
cute într-un cincinal și jumă
tate. Cooperativa agricolă ru
lează un fond de bază de 32 
milioane Iei. Mijloacele de lu
cru sînt în întregime mecani
zate și cer puține forțe de mun
că. Din cei 8 000 de locuitori ai 
satului, 7 000 au trecut în in
dustrie, calificați în meserii mo-

derne; muncitori la piese 
radio și semiconductor!, ceferiști 
la Grivita, strungari la „23 Au
gust" etc. Cei mai mulți lu
crează in întreprinderile locale 
create sau extinse în cincinalul 
trecut, In acest cincinal. Cîteva 
au rang și importanță republi
cană, cu sarcini deosebite de 
cooperare In economia țării. 
Deci, panorama meseriilor sa
tului este foarte bogată, de la 
sudor la electronist, de la strun-

de

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a ,V-aJ

PIONIERI
Am urcat acum cîțiva ani dea

lul Taberei din marginea vestică 
a Tulcei. Nimic nu se schimba
se din peisajul decrepit, statuar 
și aspru. Orașul, e drept, începuse 
să capete alte proporții; margini
le sale migrau într-un ritm tot 
mai accelerat dincolo de cele 
„șapte coline". Era o derivă de
liberată, umană a verticalelor și 
orizontalelor betonului. Dar dea
lul Taberei rămăsese așa cum 
l-au lăsat atîtea generații de tul
ceni care și-au perindat copilă
ria prin gropile și băltoacele sale.

Tulcenii au amenajat centrul 
orașului, au ridicat un mare ma
gazin, un hotel pe malul Dunării, 
un cinematograf panoramic, o 
fabrică de conseive de pește, o 
conștiință a orașului industrial, 
dar drumul Isaccei și dealul Ta
berei au rămas partea „cealaltă" 
a orașului.

încerc acum, avînd în față i- 
maginea uriașelor vane metalice 
ale viitoarei uzine de alumină, în 
fața halelor imense care se con
turează din ce în ce mai clar, în
cerc să înțeleg semnificația unui 
salt nemaiîntâlnit, semnificația li
nei prefaceri inedite pentru un

oraș despre care Alexandru V lă
buță nota: aici sînt de-ajuns trei 
ore ca să poți muri de plictisea
lă. Pentru cel care a vizitat și al
tădată orașul este lesne de înțe
les de ce ceea ce se petrece pe 
dealul Taberei este o schimbare 
inimaginabilă în viața, obiceiuri
le și conștiința tulceanului.

Zilele trecute am străbătut din 
nou drumul Isaccei pînă la șan
tierul uzinei, am străbătut dealul 
Taberei în lung și în lat. L-am 
străbătut împreună cu inginerul 
Demetriad loan, gălățean și tul- 
cean deopotrivă, în istoria sa a- 
fectivă, constructor și geograf 
prin vocație. Lui îi oferim acum 
prilejul unui excurs sentimental 
prin aceste locuri, care, pînă în 
anul 1970 erau „partea cealaltă" 
a orașului Tuicea.

— Deci, tovarășe Demetriad, 
sînteți de optsprezece luni tul- 
cean.

— Da, am lăsat în urmă și 
Galațiul, și Borzeștiul, și Brăila, 
și Rovinarii, și Piteștiul unde am

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a ll-a)

CENTENAR 1872-1972

AVRAM
IANCU

de VASILE VETIȘANU

Cine s-ar încumeta sâ refacă itinerariile sufletești ale aces
tui „crai al munților", care a fost Avram lancu ? Și cum ar 
putea-o face cînd lumea lui se amestecă in vuietul pădurilor 
moțești, cu răsunătoarea chemare a fluierului său, despicat 
din fulgere de durere și suferință pentru neamul lui încercat? 
Itinerariile sufletești ale lui lancu se învîrstează în istoria na
țiunii, cu care s-a identificat în actul suprem al luptei pentru 
noi înșine, lancu e o conștiință a veacurilor noastre, cumplite 
prin destinul hărăzit de asupritori, dar neasemuit de grăitoare 
prin cutezanța și rezistența de care ne-am învrednicit. Cuvin
tele lui au fost flăcări țîșnite din tăriile munților care ne min- 
gîiau în străluminata lor înălțare învățîndu-ne semeția și răb
darea celor apăsați, dar niciodată înfrinți - de la temutul 
erou dac încoace. Fiu al munților, lancu a știut să-i apere, cu 
credință în ai lui, în toți cei mulți, ridicați de el la cea mai 
dreaptă dintre lupte. A crezut în destinul nepieritor al acestui 
neam, de aceea a ripostat stăpinitorului de imperiu cu cuvin
tele : „O mie de ani am fost nebuni că v-am crezut". Tăria 
avea să și-o afle în cetele de moți, coborîtori din văile Arie- 
șuîuî, de la Abrud și Huedin, de la Mărișel și Fîntînele, în
cercați de viforele istoriei românești, cu care a împrejmuit pe 
vecie colțul de țară al Ardealului.

lancu a fost întruparea vie a celui hărăzit de soartă să in
tervină în istoria noastră în momentele ei de cumpănă, cînd 
era amenințată viețuirea ei de sine stătătoare, pe mai depar
te. Cu acest sentiment a părăsit tendințele de parlamentare 
asupra rosturilor națiunii, știind că simțul treaz al unui popor 
acționează dinăuntru cu toate puterile lui. „Rămîneți să vor
biți, eu merg în munți să fac revoluție" - a spus lancu și vor
bele lui au răsunat ca o chemare de tulnic la luptă.

Revoluția de la 1848 în care lancu a fost un stîlp de lumi
nă a legat într-o acțiune comună pe cei asupriți de pretutin-

(Continuare în pag. a V-a)
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TINERII ÎN ADUNĂRILE

GENERALE ALE SALARIAȚILOR

UTECIȘTII N-AU FĂCUT
DOAR PROPUNERI VALOROASE 

El S-AU ANGAJAT CEI DINTÎI
SA LE Șl MATERIALIZEZE!

VISUL DE A A TINGE
„IMPOSIBILUL"

răspundere participarea ti- 
ilor la aceste toruri de con-

— Urmărind evoluția dezba
terilor prilejuite de adunările 
salariaților de la nivelul secții
lor de producție — ne mărtu
risește tovarășul Oprea Toma, 
secretarul comitetului de partid 
al Uzinei de utilaj petrolier 
„1 Mai" din Ploiești — am pu
tut constata că de astă dată, 
mai mult decît în anii prece
dent, prezența organizațiilor 
U.T.C. în cadrul lor s-a făcut 
din plin simțită. Luările de cu- 
vînt ale uteciștilor s-au carac
terizat prin competență, propu
nerile, soluțiile oferite de ei re- 
liefînd pregnant interesul cu 
care aceștia privesc obiectivul 
nostru comun : îndeplinirea
planului cincinal în patru ani 
și jumătate. Fapt, desigur, po
zitiv, ce denotă că organizația 
U.T.C., pregătind din vreme și 
cu răspundere participarea ti
nerilor la aceste foruri de con
ducere colectivă a activității, 
și-a făcut un punct de onoare 
de a le sprijini la modul con
cret. Practic, îmi este destul de 
dificil să vă spun acum care 
dintre uteeiști a venit cu in
tervenția cea mai bună.

Lesne de înțeles dilema tova
rășului Toma Oprea. Reporte
rul și-a fixat mai întîi atenția 
asupra propunerii făcute de 
strungarul Costică Milică din 
sculărie...

— In secție — releva dînsul 
— avem patru polizoare. Un 
număr suficient, aș zice, pentru 
a face față necesităților noas
tre. Numai că, din păcate, pro
cesul de ascuțire al S.D.V. se 
desfășoară cu totul și cu totul 
la voia întîmplării. Fiecare se 
duce și-și execută operația de 
care are nevoie la oricare din
tre polizoare. Așa îneît pietre
le sînt solicitate divers, se u- 
zează extrem de repede, nu 
mai pot fi bine centrate, de o- 
perații de precizie, mai ales 
dacă ai ghinionul să te duci pe 
la sfîrșitul zilei, nicj vorbă. 
Dacă însă conducerea secției 
ar proceda la o' specializare a 
lor — la acest polizor se exe
cută numai degroșări, la cele
lalte se ascut numai cuțitele 
Vidia — aceste dificultăți ar 
dispărea, creindu-se în schimb 
avantajele unei rapide și de ca
litate rezolvări a oricărei ope
rații legate de prelucrarea pie
sei. Ca să nu mai amintesc de 
„lungirea vieții" pietrelor și 
economiile obținute la acest 
capitol.

Evident, și șeful sectorului, 
tovarășul inginer Gheorghe 
Iustin, a ținut să sublinieze a- 
cest lucru, sugestia strungaru-

Noi, constructorii
(Urmare din pag. I) 

lucrat timp de cinci ani și am 
venit aici în Tulcea.

— Vă leagă ceva în mod deo
sebit de acest oraș?

Vezi, eu sînt gălățean și tot 
ce-i la Dunăre îmi place.

— Deci restul țării, tot ceea 
ce tinde spre Dunăre...

—— Vă înșelați. în toată Româ
nia nu ai să întâlnești măcar un 
metru pătrat de pămînt care să 
nu-ți placă. Sigur, dacă vrei cu 
tot dinadinsul să vezi locuri urî- 
te, le vezi, dat în cazul ăsta te 
înșeli pe tine însuți.

— Ce lucrați aici ?
— Lucrez la schița unei hale 

de producție. Vreau să aplic su
dura in cochilie la îmbinarea ar
măturilor.

— Adică ?
— Adică noi avem un program 

prescris mai de sus: „faceți așa 
în timpul de atît prin metoda 
asta", iar eu vin și spun aici: 
„Eu o fac pe răspunderea mea 
prin metoda cealaltă, pentru că 
o fac mai bine și intr-un timp 
mai scurt".

— Deci pină la urmă totul se 
rezumă la răspundere.

— Știți undeva un loc de 
muncă unde nu se cere răspun
dere? In primul rînd răspundere, 
vreau să zic.

— în ce stadiu era șantierul 
cînd ați venit aici?

— Se băteau piloți, se băteau 
abia piloți. Dă-mi voie deci să-ți 
spun că s-au bătut cam prea 
mult timp piloți pe șantierul a- 
cesta. Este drept, numărul lor 
trece de 18 000, dar s-ar fi putut 
ca treaba asta s-o facem mai re
pede. Totuși iți pot spune un 
singur lucru : noi vom preda si 
lucrarea asta înainte de termen. 
Inițial era vorba s-o dăm par
țial în producție la 30 iunie anul 
vvtor, dar la conferința județea
nă extraordinară, ținînd cont de 
ritmul avansat în care se lu
crează, am luat hotărîrea s-o pre
dăm cu o lună mai devreme.

— Asta ce înseamnă?
— în primul rînd că cei de la 

Slatina voi urgenta și ei lucră
rile astfel incit să poată prelucra 
mai devreme alumina, de la Tul- 
cea. Doi: înseamnă economii sub
stanțiale de timp și de bani. Și 
trei: înseamnă că Tulcea va de
veni cu o lună mai devreme o 
cetate a aluminei. 

lui Costică Milică este cit se 
poate de îndreptățită. Dar la 
fel de bine acest calificativ 
poate fi atribuit și propuneri
lor colegilor săi Alexandru Pe
trescu și Vasile Barbu, propu
neri ce se referă la necesitatea 
dotării 
de

__  acestui compartiment 
producție cu încă o macara 
„zilnic s-ar cîștiga cel.pu- 
o oră prin aducerea piese- 

...___ — și necesitatea
a se lua contact cu uzinele

țin o oră prii 
lor mecanizat' 
de _ ___
furnizoare de oțel rapid pentru 
ca acestea să livreze nu numai 
2—3 dimensiuni ca pînă acum 
ci dimensiunile solicitate prin 
contracte — „în acest fel 
curmîndu-se risipa acestui ma
terial deficitar pe economie, pe 
de o parte, pe de alta permițîn- 
du-ne obținerea unei producti
vități sporite, operațiile de de
bitare răpind destul de mult 
timp în cadrul celor 480 de 
minute".

Continuînd documentarea în 
secția remorci și aici aflăm că 
în dezbateri uteciștii au adus 
măsuri, propuneri,’ inițiative și 
soluții care au fost trecute în 
agenda de lucru a conducerii 
acestui compartiment de fabri
cație în vederea neîntîrziatei 
lor aplicări.

— Datorită insuficienței mij
loacelor de transport intern a 
reperelor, păstrarea \unui ritm 
alert este desimii de anevoioa
să. O să spuneți : „Ce să fa
cem, asta e situația, pentru a 
le procura sînt necesare inves
tiții". Iar eu o să vă răspund 
că nu, nu sînt necesare inves
tiții, putem foarte bine să e- 
xecutăm două remorci din de
șeuri, prin autodotare. Acțiu
ne pe care, de o veți încre
dința organizației U.T.C., într-c 
lună, maxim o lună și jumătate, 
fiți siguri o vom duce pînă la 
capăt (Ion Căpătoiu, pregăti
tor).

— Noi, tinerii — spunea re
gi orul Petru Ionică, secretarul 
comitetului U.T.C. de la ^pre
se- — experimentăm de vreo 
două săptămîni predarea din 
mers a schimburilor. Știți cit 
cîștigăm ? Peste o jumătate de 
oră pe zi. Ce ar fi dacă am 
generaliza această predare de 
ștafetă la toate locurile d- 
muncă ? Și ce ar fi dacă — no- 
tați-a vă rog ca o altă propu
nere — am aduce din secția 
unde mai mult stă decît merge 
presa de 850 kg. și le-am da 
în schimb presa aceea de ca
pacitate mai redusă care, o 
știm cu toții, aici nu prea este 
utilizată, pe cînd acolo la 
ar fi încărcată din plin.

ei

— Ce alte obiective industria
le sînt legate de această uzină?

—- Primul este portul minera
lier. Chiar acum, cu două zile în 
urmă, s-a înfipt prima coloană de 
probă. Din port pînă aici în uzi
nă vor fi cîteva benzi transpor
toare de 800 și 1200 de metri. 
Seamănă într-un fel cu cele de 
la Mahinudia, dacă le-ai văzut.

— Da.
— Ei, află că atunci cind s-au 

instalat erau cele mai mari din 
Europa. Dar era vorba de obiec
tivele pendinte de uzina de alu
mină Tulcea. Mai este unul marg 
de tot: uzina de fero-aliaje. Chiar 
luna trecută au început forajele 
pentru studiul geotehnic. Inițiat 
portul mineralier și priza de apă 
de la mila 46 nu au fost prevă
zute în plan, dar în august, anul 
trecut, cînd tovarășul Ceaușescu 
a vizitat orașul Tulcea, s-a sub
liniat necesitatea acestor două o- 
biective. Da, realmente, uzina de 
alumină, noua industrie tulceartă 
au stringentă nevoie de ele.

După uzina de alumină 
unde veți lucra?

— Cred că tot aici în 1 ulcea. 
La fero-aliaje. Noi constructorii 
avem o situație specială: sintem 
mereu pionieri. .Venim, ridicăm 
un obiectiv, iar apoi trebuie să 
plecăm în altă parte. Dar, să Știi, 
o altă situație nici n-aș putea sd 
accept.

— Dar aici cine vă va lua lo
cul?

— Foștii pescari, fiii de pes
cari și de vaporeni, tulceni în 
marea lor majoritate. Cursurile 
de calificare sînt pe sfirșite. Ur
mează o practică de șase luni la 
Uzina de alumină din Oradea 
după care vor veni aici să preia 
ceea ce am ridicat noi.

Mă despart de inginer seara 
târziu. Brîul milos al Dunării îmi 
inunda privirile. Grav, meditativ 
se încovoia în fața orașului, tre
cea pe sub vapoare și oameni, 
trecea pe sub șantierul uzinei de 
alumină. De sus, de pe înălțimea 
dealului Taberei priveliștea era 

‘ unică. Simțirea devenea trează. 
Cu o intensitate nebănuită tre
cea și prin aceste locuri, solemn 
și responsabil, un al doilea fln~ 
viu: era șarja Tulcei, era o sfi’ 
dare adresată decrepitudinii de 
altădată, era un imperativ, era 
fluviul sublim al conștiinței: in
ventat de oameni, hrănit de oa
meni, creat pentru oameni.

Și, în sfîrșit, să transcriem o 
altă inițiativă a organizației de 
la baza de reparații a secției, 
inițiativă prezentată de meca
nicul Neacșu Petre și ale cărei 
obiective sînt : executarea re- 
amplasărilor de utilaje, lucrări
lor de iluminat, a diverselor a- 
menajări cerute de un flux op
tim tehnologic, tot din mers, 
de către uteeiști.

GH. GHIDRIGAN

MINERUL RECORDMENII

CARE NU ȘTIE PRIMULUI SEMESTRU
A.

CE INSEAMNA „NU SE POATE"
(Urmare din pag. I) 

am mai auzit și la Vulcan, Dîl- 
ja, Paroșeni etc., dar că ele au 
rezistat pînă la întîlnirea cu... 
primul șef de brigadă !

— Așâ ceva nu se va întîm
pla la noi ! — mă asigură nor- 
matorul. De veți găsi un miner 
care să dea 10 tone pe șut eu...

N-a mai avut timp să spună 
ce va face dacă, totuși, vom 
găsi un astfel de miner. In în
căpere a intrat Florea Mioneci, 
unul din cei mai apreciați șefi 
de brigadă ai minei Petrila. In 
cariera sa de miner (nu prea 
lunga pentru că e tînăr), a sta
bilit atitea recorduri ineît pu
țini sînt cei care să nu-1 cu- 

In acest ar. s-a situat 
mereu in fruntea întrecerii, de
pășind u-și substanțial sarcinile 
de plan. Intrind, a prins ceva 
din discuția noastră.

— 9—10 tone pe post? în
treabă el vrînd parcă să se con
vingă mai bine.

Ne așteptam să-și continue 
ideea dar n-a făcut-o ci și-a a- 
țintit privirile în perete. Nor- 
matorul, care-î urmărea gestu
rile cu interes, s-a ridicat în fo
toliu exaltat „Nu v-am sput 
că pentru noi este imposibil ?* 
voia să întrebe din priviri. Flo
rea Mioneci a mai chibzuit cîte» 
va momente.

— Zece tone îi mult! — ex
clamă el tocmai cînd nu ne aș
teptam. Știți ce înseamnă asta ? 
De cîteva ori realizările medii 
de astăzi...
. — Dacă Florea susține așa 
ceva, conchide normatorul, ci- 
ne-1 poate contrazice ?

— Am vrut să zic, adaugă șe
ful de brigadă, că este mult 
pentru cei care realizează puțin 
Pentru mine nu .cred c-ar fi 
prea din cale afară. Ar trebui 
să dau zilnic, în plus, două-trei 
tone. Eu suspin că asta se poate I

Nu mult timp după acest răs
puns normatorul, profitînd de 
întredeschiderea ușii, s-a făcut 
nevăzut...

Nu mi-aș mai fi amintit acest 
dialog, auzit la începutul verii, 
dacă trecînd pe la Exploatarea 
minieră Petrila n-aș fi întîlnjt 
din nou numele lui Florea Mio
neci afișat la panoul de onoare. 
Se ținuse de cuvint, adică ob
ținuse randamente neînregistra
te încă în analele exploatării...

Lui Florea nu-i place să vor
bească. El știe, una și bună : 
înainte de toate, minerul tre
buie să muncească. Dacă știe 
să facă bine acest lucru atunci 
nu mai are nevoie de vorbă 
pentru că faptele îl recomandă.

Oamenii din brigadă sînt mai 
volubili. Aflăm de la ei că după sortarea, AL. BĂLGRADEAN

(Urmare din pag. I)

POVESTEA RAPIȚEI

Exponate la Muzeul „Traian Vuia'

u

ce l-a contrazis pe r.ormator, 
Florea Mioneci s-a dus la abataj 
și fără nici o introducere s-a a- 
dresat minerilor : „Care nu vrea 
să mai lucreze cu mine, să spu
nă Ortacii au rămas uimiți. 
Ce i-o fi venit șefului de bri
gadă ? Nu le mai vorbise așa. 
Nimeni nu intenționa să plece. 
Avindu-1 pe el in frunte, com
petent organizator al locului de 
muncă, bun cunoscător al oa
menilor, au reușit ca in condi
țiile regimului de lucru de 6 ore 
să realizeze producții pe care 
înainte le obțineau în 8 ore. In 
ultima vreme înregistraseră 
randamente chiar mai mari de
ck atunci : 8,6 tone pe post fața 
de 7 tone planificau.

— Nu pleacă nici unul ? în
treabă din nou tlr.ârul șef de 
brigadă. Mîine să nu ziceți că 
așa și pe dincolo.

— Ce se va intîmpla mîine ? 
se interesează nelămurit ajuto
rul de miner Constantin Mano- 
lache.

— Zic și eu așa !... Nu se va 
întîmpla nimic. Vom încerca să 
dăm zece tone pe post. Cine s-a 
speriat poate să plece. Nu-i tir- 
ziu nici acuma...

N-a plecat nici unul, comple
tează minerii. întrucît ideea 
le-a surîs s-au adunat și s-au 
sfătuit cum să lucreze mai cu 

Șl EL TAIE O DATĂ
(Urmare din pag. I)

spus maistrul. Din el să-mi 
scoți 300 metri pătrați de 
foi pentru uși... Nu era o 
simplă dorință a meșterului. Atît 
prevedeau normele, atât realizau 
ceilalți muncitori. Lui Gheorghe 
Coman nu i-a fast greu să se 
încadreze în procentul de scoa
tere stabilit. Dimpotrivă! A con
statat că poate să dea mai mult, 
adevăr descoperit pregnant după 
ce i s-a încredințat conducerea 
unei formații de lucru. Avînd 
posibilitatea să intervină pe în
tregul flux tehnologic, de la 
croit pînă la îmbinat, el a putut 
să gospodărească mai bine ma
terialul, să scoată dintr-o mie 
metri pătrați de furnir cu 20 de 
uși mai mult decît ceilalți tâm
plari. Pe parcursul unui an eco
nomia va fi convertită în 
1200 de uși primite cu brațele

— Nu e bine, se opuse buni
ca, știți bine cit de palidă și 
galbenă e la față, cit de sclifo
sită e la mîncare, ar da un prost 
exemplu copiilor. S-o facem ingi
neră constructoare. Să ridice 
blocuri prin cartiere.

— Doamne ferește, strigă 
mama ca din gură de șarpe, cum 
să ridice blocuri, ea, care e atît 
de firavă ? I Sau să-i cadă vreo 
cărămida în cap ? Ce ziceți de-o 
meserie mai bănoasă ? De pildă, 
coafeză sau cosmeticiană ?

— Vai / săriră ceilalți, oripi
lați. în familia noastră, care a 
avut figuri culturale de prestigiu, 
să apară o coafeză ? I

După o acerbă luptă de prin
cipii și idei, membrii maturi și 
bătrîni ai familiei au decis să-i 
ceară părerea Lăcrămioarei. Dacă 
are cumva și ea' o preferință ? 
întrebată, galbena jună a ridicat 
din umeri; n-are nici o idee și 
nici o preferință, s-o lase să se 
mai gîndească, chestiunea nu-i 
atît de simplă. Bine, au zis pă
rinții, să se mai gîndească, să 
n-o presăm.

Lăcrămioara s-a gîndit circa 
doi ani, vreme în care părinții 
îi asigurau două luni la mare, pe 
timpul verii, două luni pe timpul 
iernii, la Poiana Brașov, pentru 
schi, plus alte bucurii care fac

încă 15—30 de 
a efectua revizia
aceea minerii au 
tare, dar după 

fost nevoiți să-l

spor. Au luat hotărîrea ca fie
care schimb să-și aducă la in
trarea în subteran, materialele 
de care are nevoie : sîrmă, pla
să etc. „Dacă ne lăsăm în sea
ma celor de la aprovizionare, a 
zis cineva, o să așteptăm mult 
și bine". Tot acum s-a luat de
cizia ca schimburile să mai ră- 
mină Ia front 
minute pentru 
utilajelor.

In dimineața 
început lucrul 
cîteva ore au ___ _____ „ _
întrerupă : transportul cărbune
lui spre suprafață se împotmo
lise undeva. N-a fost greu de 
descoperit unde. Șeful de bri
gadă, care a plecat imediat pe 
traseu, a găsit mai multe loco
motive staționînd iar mecanicii 
stînd la taifas. Minerii care-1 
cunosc pe Florea Mioneci spun 
că niciodată nu l-au văzut atît 
de mînios ca în ziua aceea. Ce 
le-o fi spus mecanicilor nu știu, 
dar vorba e că goalele au' în
ceput să soseaseă la front înain
tea șefului de brigadă ! Se a- 
firmă că după incidentul acela 
Florea Mioneci a propus într-o 
ședință ca „muncitorii de la de
servire să fie retribuiți în ra
port cu realizările abatajelor", 
adică să fie salarizați și ei în 
acord, propunere care a găsit 

deschise de către beneficiarii in
terni și externi.

Ca să atingă un asemenea 
grad de valorificare a materialu
lui lemnos Gheorghe Coman a 
dus și duce încă o bătălie aprigă 
cu milimetrii. Fiecare operație a 
analizat-o cu atenție pentru a 
observa ce influență are asupra 
consumului specific. A constatat, 
bunăoară, că este de ajuns să a- 
runce pe jos o singură dată fișii- 
le de furnir pentru a se pierde 
cel puțin două-trei bucăți. A ho
tărît imediat ca muncitorii din 
formație să nu mai facă sub nici 
un motiv așa ceva, ci să așeze 
fîșiile direct pe cărucior („în
lăturăm astfel și manipulări inu
tile" adaugă șeful de brigadă). 
Din ziua adoptării acestei mă
suri n-au mai apărut fîșii rupte 
sau curbate la brigada lui Gheor
ghe Coman.

— Urmează, 

deliciul tinereții. In restul timpu
lui, fata avea un cerc de prie
teni și prietene cu care își omora 
timpul, ba la un ceai, ba la o 
escapadă. Intr-o zi, părinții au 
fost chemați la Miliție, unde Lă
crămioara se afla cu un prieten, 
in urma unui scandal organizat 
intr-un bat public. întrebați cu 
ce se ocupă fata lor, părinții au 

răspuns că deocamdată e în pe
rioada de gîndire și alegere, pe
rioadă despre care știe oricine cit 
de dificilă și pretențioasă e. 
„Scurtați perioada", i-au sfătuit 
cei de la Miliție. Ajunși acasă, 
părinții i-au pus Lăcrămioarei 
întrebarea fatală : ce faci ? Sen
sibilă cum o știm, Lăcrămioara 
a început să plîngă, i-a făcut 
brute, amenințîndu-i că, dacă o 
obligă să-și aleagă o meserie care 
nu-i place, îi blestemă toată 
viața. Părinții i-au mai dat un 
răgaz de un an de zile, care s-a 
prelungit la trei ani, răstimp în 
care Lăcrămioara ducea o viață 
eminamente nocturnă, amenin
țîndu-i s-o lase în pace să-și tră
iască tinerețea, că altfel o dată se

Am intrat în urmă cu cîteva 
zile la muzeul tehnic „Prof. 
ing. D. Leonida" al oficiului de 
documentare energetică al Mi
nisterului Energiei Electrice. Nu 
ca în alte dăți pentru a vizita 
*șa cum se vizitează un muzeu. 
Intram de data aceasta pentru 
a mă opri în fața exponatelor 
dedicate omului căruia știința 
și tehnica epocii noastre îi da
torează atîtea fapte remarcabi
le, celui care și-a închinat toa
te puterile înfăptuirii unei nă
zuințe devenită legendară pen
tru om — aceea de a zbura. 
Veneam să revăd pentru a nu 
știu cîta *oară — „Liliacul" 
— cea dinții mașină mai grea 
decît aerul care s-a ridicat în 
văzduh prin propriile sale mij
loace de bord. Prilej de a răs
coli din nou documente ce vor
besc despre omul care a inau
gurat în istoria civilizației o 
nouă eră tehnică — teoreticia
nul, inventatorul și experi
mentatorul român Traian Vuia 
de la a cărui naștere se vor 
împlini peste cîteva zile 100 de 
ani.

deplină aprobare în rîndul or
tacilor.

La sfîrșitul zilei s-a constatat 
că Florea Mioneci și oamenii săi 
au dat fiecare cîte 9—10 tone de 
cărbune. Evenimentul avea loc 
în iunie. Izbinda sa a deschis un 
drum promițător, pe care au 
început să pășească și alte bri
găzi. Dacă astăzi mina Petrila 
și-a recîștigat cadența, adică 
reușește să-și îndeplinească sar
cinile zilnice de plan, meritul 
este și al brigăzii conduse de 
Florea Mioneci, care, extrăgînd 
suplimentar, în semestrul I, 
peste 500 tone de cărbune, i-a 
ambiționat pe ceilalți șefi de 
brigadă, atrăgîndu-i după el...

P. S. — Un telefon primit 
deja inginerul Petre Tudor, 
adjunct al șefului de sector 
nr. 3 de Ia E.M. Petrila, ne 
aduce la cunoștință noi vești 
despre performanțele lui 
Florea Mioneci ; jn iulie a 
dat încă 260 tone de cărbu
ne peste plan iar pină la 23 
August s-a angajat să ex
tragă suplimentar alte 200 de 
tone. In acest fel depășirile 
cumulate de la începutul a- 
nului vor însuma o mie de 
tone. „Florea Mioneci nu se 
va opri însă aici" ne-a asi
gurat ing. Tudor.

completează tânărul tâmplar care 
este și secretar al organizației 
U.T.C. pe secție. Cu cit este 
mai bine executată, adică fîșiile 
au dimensiuni identice, cu atît 
zățuim mai puțin material. Cind 
am venit în secție se înlăturau 
centimetri întregi din lățimea fî- 
șiei; acum este mare lucru dacă 
zățuim 1—2 milimetri.

— In adunarea generală a sa- 
lariaților desfășurată recent pe 
secție, ne-a informat secretarul 
organizației de partid, Gheorghe 
Coman s-a angajat să dea peste 
plan, în cinstea sărbătorii de la 
23 August, peste 3 000 foi de 
furnir. Și-a făcut calculele și a 
ajuns la concluzia că pentru a-și 
onora promisiunea trebuie să 
producă zilnic foi pentru cel pu
țin 180 de uși. Sub acest nivel 
n-a mai coborît de atunci.

enervează și se mărită cu un tip 
din Insulele Canare și-i lasă sin
guri. Pînă cind, inir-o dimineață, 
cind Lăcrămioara tocmai sosea 
de la bar, însoțită pină la poartă 
de către tipul din Canare, tatăl, 
mama, bunicul și bunica se e- 
nervează, își ies din minți, pun 
mina pe ea, îi aplică o mamă de 
bătaie, o închid în casă, îi con

fiscă îmbrăcămintea și-i dau ul
timul avertisment: „dacă nu te 
hotărăști să te apuci de ceva, 
nu mai ieși din casă pină la sfîr
șitul zilelor, că noi n-avem pen
sie ca să ne-o toci tu!“.

Lăcrămioara a oftat vreme de 
trei zile înăuntru, a oftat și ca- 
narezul pe-afară, după care a sâ- 
licitat o întrevedere cu părinții.

— Uite, le-a zis ea, m-am de
cis ce să fac în viață.

— Slavă domnului, au respirat 
părinții cu toți plămînii. Ce vrei 
să te faci ?

— Vreau să
— Poetă?l 

ria nu e prea 
curată, se face

mă fac poetă /
Minunat I Mese- 
bănoasă, dar e 
la domiciliu și a-

100 DE ANI

DE LA NAȘTEREA

LOI TRAIAN VUIA

lipsei mij- 
Se resemna 
ca secretar 
In același 
drept din

Poate că nimic nu spune mai 
mult despre contribuția cu care 
Vuia se înscrie în patrimoniul 
universalității cu litere de aur 
ca aceste rînduri pe care Au
rel Vlaicu le-a scris în „Al
bumul Vlaicu“ apărut în 1920 
la Orăștie : „Nu este o exage
rare vorbind de „aviațiunea la 
noi“ Dar... nu trebuie să uităm 
— și simt o mare mulțumire 
sufletească, adueîndu-mi-o a- 
minte — că cel dinții aviator 
care s-a ridicat cu propriile 
sale mijloace de la pămînt a 
fost un român : Traian Vuia. 
De la primul zbor al lui Vuia, 
in 1906, au trecut ani și de a- 
țunci aviațiunea a făcut progrese 
imense". Dar la baza fiecăreia 
din progresele aviației a stat 
acest „Liliac" aflat acum în 
vitrina de muzeu. Și pînă a 
se putea vorbi de el, au tre
cut ani în care tînărul născut 
la 17 august 1872 în comuna 
Surducul-Mic, în apropiere de 
Lugoj, nu a visat altceva decît 
să încerce „imposibilul",

încă din copilărie Traian 
Vuia avea o predilecție remar
cabilă pentru mecanica aplicată. 
Interesul pentru aviație i l-au 
stîrnit unele întîmplări ale co
pilăriei, care n-ar avea vreo 
semnificație aparte dacă n-ar 
fi vorba de biografia unui con
structor de avioane. Totul a 
pornit de la jocul cu zmeie al 
unuia din colegii săi. Ca elev 
al liceului din Lugoj, Vuia a 
experimentat zmeie perfecțio
nate de el însuși. în toamna 
anului 1892 a plecat la Școala 
politehnică din Budapesta pe 
care o abandonează după pri
mul an din cauza 
loacelor materiale.
și revine la Lugoj 
de avocat, urmînd 
timp Facultatea de 
capitala Ungariei unde se du
cea numai la sesiunile de exa
mene.

A urmat un șir de ani, 
proape zece, în care lulndu-și 
doctoratul în drept, începu să 
ciștige ceva bani din practica 
avocaturii. La un moment dat 
reușise să-și creeze și un oa
recare renume cînd deodată 
„tînăra speranță" a baroului lo
cal dispăru fără urmă... Numai 
C. Brediceanu, un bun prieten 
fu în stare să dea o explicație ! 
Vuia plecase la Paris, pentru 
a-și înfăptui o veche dorință, 
„un automobil zburător". în a- 
cest scop luase îd geamantan 
modelul la scară redusă al in
venției sale, la 
pasiune, dar în 
ani.

Vuia avea 30 
planul-automobil" nu mai 
jucăria unui copil, era mache
ta unui aparat de zburat con
struit după un studiu înde- 
lung. Venise cu el în capitala 
Franței, fiindcă acasă nu avea 
nici documentația, nici posibi
litățile tehnice și nici sprijinul 
necesar înfăptuirii lui. Dar și 
aici, românul îndrăgostit de 
tehnică avea să dea piept cu 
nenumărate decepții. Spre sur
prinderea lui nu a găsit înțe
legerea sperată. Cei mai mulți 
credeau că aparatelor mai u- 
șoare decît aerul, baloanelor- 
dirijabile, le aparține viito
rul. Convingîndu-se că cercuri
le Aero-Clubului francez rămî- 
neau ferm și exclusiv atașate 
de ideea dezvoltării dirijabilu- 

a-

care lucrase cu 
tăcere, de mulți

de ani. „Aero- 
era

duce un frumos prestigiu fami
liei. Apucă-te de treabă. Scrie 
prima poezie. Altfel nu ieși din 
casă.

Lăcrămioara s-a gîndit o noap
te întreagă, cu ochii la stele, 
după care s-a prezentat în fața 
părinților, solemnă.

— Uite, zise ea, am început 
prima poezie, am scris primul 

vers. E vorba de o poezie auto
biografică și se cheamă „Rapița". 
Primul vers sună așa: „Sînt ca o 
rapiță de galbenă". Mai departe 
n-am putut să merg pentru că 
nu am rimă la „galbenă". Dacă 
îmi faceți rost de o rimă, conti
nui.

După care a tulit-o pe ușă și 
a sărit direct în mașina omului 
din Canare. S-a întors acasă 
după patru zile și cinci nopți, pa
lidă și nervoasă. A răcnit la ei 
din ușă :

— Mi-ați găsit rima ?
Nefericiții părinți și bunici au 

tăcut. Nu găsiseră încă o rimă lo 
„galbenă", deși se dăduseră cu 
capul de toți pereții și-i citiseră 
pe Eminescu și Coșbuc din

12 metri

realizat : 
istoria 
aparat

lui și înțelegînd că scepticis
mul întîmpinat de el la Geor
ges Besancon, secretarul gene
ral al Aero-Clubului Franței și 
directorul revistei „l’Aerophile" 
era de nezdruncinat, Traian 
Vuia se hotărăște șă se adre
seze celui mai - înalt for știin
țific al Franței, Academia de 
Științe din Paris, care avea o 
secție specială pentru aeronau
tică. în acest scop el elabora 
timp de cîteva săptămîni un 
memoriu pe care-1 prezintă în 
februarie 1903. Răspunsul pri
mit este negativ. Vuia avea să 
noteze în schița autobiografi
că : „Deși acest memoriu a fost 
clasat nu m-am descurajat, 
dîndu-mi seama de valoarea 
competenței Academiei de Ști
ințe în o materie pe care încă 
nu a ajuns a o studia... Condus 
de entuziasmul și de focul sa
cru al credinței, ignorînd greu
tățile și piedicile materiale, am 
continuat, și în iarna 1902—1903 
mașina mea de zburat era deja 
concepută în toate detaliile. E- 
ram hotărît să execut această 
mașină prevăzută cu motor".

Hotărîre materializată în 
epocala zi de 18 martie 1906. 
Revista care-I ignorase atît de 
mult, publică la pagina 105 din 
numărul pe aprilie al acelui an 
un interesant text, din care 
spicuim : „Zi frumoasă de pri
măvară, cer senin, albastru. 
Puțin vînt de la Nord-Est la 
stingă pilotului. Aparatul a 
fost împins de la hangar la 
șoseaua care duce de la Mon- 
tesson la Sena. Cazanul a fost 
aprins pe la orele trei și după 
cinci minute pilotul și-a ocupat 
locul... Mașina continuă acce
lerarea, și după un parcurs de 
circa 50 de metri pierde con-* 
tactul cu pămîntul fără ca pilo
tul să-și dea seama de momen
tul decolării. Suplețea mașinii 
cu vapori s-a arătat în toată 
eleganța ei... Aparatul se ridi
case la circa un metru înălți
me și a parcurs cam 
în aer".

Esențialul f.usese 
pentru întîia dată în 
civilizației umane, un 
mai greu decît aerul se ridica
se de la pămînt, zburase, prin 
propriile sale mijloace — fără 
a fi lansat de la înălțime, trac
tat, sau catapultat ! Tehnica 
mondială înregistra o adevărată 
premieră : cel dintîi zbor me
canic fusese 
mânui Traian

Suecesul a 
Internațional, 
semnificativă 
pare a fi cea ______ _  _____
tratlon- atlatâ acum !n muzeul 
din București, care la pagina 
228 scrie „Dintre toate apara
tele construite pină astăzi, aero
planul domnului Vuia este cel 
mai simplu și cel mai asemă
nător zborului păsărilor... El 
n-a suferit pînă acum nici o 
avarie, și prin aceasta define 
un record fără rival**. în sfîr
șit, dintre mărturiile referitoa
re la activitatea de inventator a 
lui Vuia, o voiri aminti pe cea 
a savantului profesor S. Mehe
dinți care împarte istoria ome
nirii în faze geografice ! faza 
continentală, faza călătoriilor 
pe ocean și iaza atmosferică. 
Iată ce spune în privința a- 
cesteia din urmă.:

„Călătoria cu balonul umplut 
cu un gaz mai ușor decît aerul 
era o iluzie scumpă și pericu
loasă. Cîte baloane n-au ars cu 
călători cu tot ! Adevărata dez
legare a zborului, a adus-o a- 
vionul : o mașină mai grea de
cît aerul, cum sînt toate vie
tățile 
unde 
vrea, 
Puțin 
aici înainte, mii și răsmij 
ani, cînd va veni vorba 
începutul fazei atmosferice, 
orice om va trebui șă caute o 
țară ce se cheamă România și 
un sat în Banat, unde s-a născut 
cel dintîi aviator care a des
chis tuturor popoarelor o cale 
nouă spre viață ?" 

IOAN VOICU

înfăptuit. De ro- 
Vuia.
avut un răsunet 
Dar cea mai 
apreciere mi se 
a revistei „l’Illus-

care zboară ; se înalță de 
vrea și se coboară cind 
ducînd și greutăți uriașe, 
lucru este să ști că de 

de 
de

scoarță-n scoarță. întrebaseră 
prietenii, vecinii, nimeni nu le 
dăduse cuvîntul. Se gindiseră să 
dea un anunț la mica publicitate 
sau să consulte un specialist, cîte 
nu le trecuseră prin cap ca să a- 
sigure unicei lor fiice un viitor 
fericit. între timp, Lăcrămioara 
dispărea de acasă cu zilele și cu 
nopțile și-i amenința că, dacă 
nu-i găsesc rima mai repede, ea 
se mărită cu un tip nordic, pro
prietar de fiorduri și-i lasă sin
guri la bătrînețe. Dar iată că în- 
tr-o noapte, bunica, avu o pu
ternică insomnie, se gîndi ea ce 
se gîndi și. găsi o rimă la „gal
benă". Sculă toată casa și le a- 
nunță vestea,

— Am găsit rima ! „Car penă" ! 
Adică femininul de la carpen. 
Știu și cum vine versul următor: 
„Sînt ca o rapiță de galbenă și 
tare în esență ca o carpenă". 
Unde e fata ?

Unde e fata ? Fata nu era a- 
casă. Au pornit după ea s-o cau
te. Au bătut toate barurile și 
restaurantele, n-au găsit-o. Au 
găsit-o la Miliție, arestată, era 
vîrîtă pînă-n umeri într-o teri
bilă afacere cu valută, chestie de 
doi ani. Părinții au început să-și 
dea cu pumnii în cap. Lăcră
mioara s-a uitat la ei cu dispreț 
adine și le-a strigat în silă :

— Deștepților ! Dacă-mi gă
seați rima la timp.,.
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Cum stăpîniți 

„mașina timpului"?
O anchetă internațională de CAROL ROMAN

MAGDALENA 
!: POPA

Una dintre cele 
mai renumite ar
tiste, al cărei re
nume a depășit de 
mult granițele țării, 
este Magdalena 
popa, prim-baleri- 
nă a Operei ro
mâne.

Drumul ei în 
artă începe în pe
rioada anilor 1952- 
1955, cînd a studiat 
arta dansului ca 
elevă a Școlii de 
coregrafie d i n 
București. A urmat 
apoi, timp de cinci 
ani, studii de ba
let la Leningrad, 
la Academia de co
regrafie „A. Vaga
nova", sub îndru
marea unor iluștri 
pedagogi. Reîn
toarsă acasă intră 
la Teatrul de ope

ră și balet unde 
devine prim-bale- 
rină.

In anul 1959 la 
Festivalul mondial 
al tineretului de la 
Viena a primit 
medalia de argint 
a concursului de 
balet, iar in 1963, 
medalia de argint 
la concursul inter
national de balet 
de la Varna.

In anul 1965, la 
Paris, a primit 
„Steaua de aur", 
pentru cea mai 
bună interpretare 
feminină. Artista a 
repurtat mari suc
cese pe scene renu
mite din U.R.S.S„ 
Anglia. Franța. Ita
lia, Spa-nia, Portu
galia, R. F. a Ger
maniei, Elveția

etc.
Imbinind creația 

artistică cu munca 
obștească, Magda
lena Popa desfă
șoară o susținută 
activitate in cali

tate de membră a 
Comitetului Cen
tral al U.T.C. și de 
secretar al comite
tului de partid al 
Teatrului de operă 
și balet.

0 PROBLEMĂ OE CONȘTIINȚĂ,

DE ANGAJARE...
de MAGDALENA POPA

Socotesc că întrebarea pusă — „Cum stăpi- 
niți „mașina timpului ?“ — se înscrie, înainte 
de toate, în sfera marilor probleme de conști
ință umană. Deși s-ar părea că întrebarea se 
referă strict la lumea obiectivă —- cum iți pe
treci zilele sau mai precis chiar orele vieții — 
gîndesc totuși că ea se referă, c.u precădere, 
la angajarea omului față de sine și semenii săi 
de a-și folosi timpul plenar ; în acest moment 
apare' implicația subiectivă, de conștiință, an
gajarea socială.

Nu poate să-ți fie indiferent cum strunești 
„mașina timpului*1 deoarece este vorba, la urma 
urmelor, de propria-ți biografie, de modul în 
care zbuciumul orelor de creație și meditație 
se transformă în acte valorice reale.

De aici, necesitatea înțelegerii anticelor dic
toane de a face ca timpul să lucreze pentru 
tine și de a elimina pe cit posibil irosirea lui, 
ori de a te afla în discordanță cu acest „irepa
rabile tempus fugit**.

Nu este suficient doar să izbîndești într-un 
anume moment. Este necesar ca momentul 
care urmează să aibă fundamentul și conti
nuarea firească în ceea ce faci astăzi. Este o 
conștiință la care au ajuns atît oamenii de ști
ință cît și artiștii de certă valoare, oameni 
care înțeleg să se dedice colectivității prin in
termediul creației lor.

In ceea ce mă privește, studiez zilnic, ore 
nenumărate. De ce ? Dintr-o conștiință a ne
cesității de perfecțiune. Fiecare mișcare, fie
care gest... Neavînd pretenția de a face vreo 
„descoperire" în artă, constat insă că oricît de 
bine ți-ai însușit estetic o partitură,» de fiecare 
dată, reluînd-o, găsești sensuri și adincimi noi, 
nebănuite. Așa este cazul și cu „Giselle", care 
mi-a adus la cel de-al treilea Festival de dans 
de la Paris „Steaua de aur-.

CIndva am fost întrebată dacă nu am cumva 
o preferință anume pentru acest rol „noro
cos-... De fapt, sinceră să fiu, încerc ca toate 
rolurile mele să aibă o soartă ..norocoasă". 
Mărturisesc apoi că nu am o preferință deo
sebită pentru un anume rol. Preferința în
seamnă la mine apropierea cea mai profundă 
de o operă pe care o socotesc că ar cores
punde cel mai bine temperamentului și artei 
mele interpretative.

Și totuși aș afirma că am o preferință, dar 
pentru un anume gen de roluri. O îndrăgesc 
mult pe Giselle a lui Adam, trăiesc din plin 
emoțiile profunde ale Julietei din „Romeo și 
Julieta- de Prokofiev, o port în inimă și o 
admir exprimîndu-i simțămintele, pe curajoa
sa Sultana din „Iancu Jianu" de Chiriac. Toate 
cele trei roluri fac parte din genul despre care 
pomeneam pentru că au o „încărcătură" pu
ternică de stări emotive, de reacții umane, de 
trăiri intense, și care îmi permit o evoluție 
interiorizată și complexă. Dacă rolul are o 
desfășurare dramatică pe care trebuie să o 
trăiesc și să o redau prin intermediul artei ba
letului, atunci „materialul uman" mă cuprin
de, mă captează, mă predispune la muncă și 
creație. Cu cît solicitarea este mai mare, cu 
cît obligațiile de ordin tehnic sînt mai ample, 
cu atît mă simt mai angajată față de rol, cu 
atît îl prefer mai mult.

în turneele pe care le-am făcut în străină
tate am cunoscut balerini care prin arta lor 
interpretativă m-au cîștigat printre admira
torii lor. Vă mărturisesc că m-am gîndit să-mi 
folosesc timpul și să încerc să învăț tot ce se 
poate învăța. Altminteri nu există nici per
fecționare, nici progres. Aș remarca mai întîi 
că am avut posibilitatea să cunosc cele mai 
mari ansambluri de balet din lume și 
prin urmare pe soliștii cei mai renu- 
miți ai acestei arte. Amintesc, în pri
mul rînd, că am făcut specializarea la Lenin
grad, unde există o școală de balet celebră în 
lume. Am avut prilejul să admir arta clasică 
și modernă a baletului la Viena, Paris, Berlin, 
Torino, Praga, Sofia, Havana... Aș avea cu
vinte elogioase la adresa „Baletului secolului 
XX" din Bruxelles condus de Maurice Bej art, 
a Baletului regal din Londra și a Baletului 
național din Cuba. Impresionează aceste mari 
ansambluri care creează spectacole de o înaltă 
ținută artistică, cu realizări excepționale în 
toate compartimentele, de la armonia grupu
rilor de dansatori pînâ la talentul și tehnica 
soliștilor. Vorbind despre soliști îl apreciez 
mult pe Attilio Labis, prim-balerin al Operei 
din Paris : are o plastică deosebită, o execuție 
foarte expresivă, o agilitate uluitoare. Dintre 
balerine, cea mai surprinzătoare și grațioasă 
apariție scenică mi s-a părut cubaneza Alicia 
Alonso, pe care am avut bucuria să o cunosc 
îndeaproape cu prilejul turneului pe care 
l-am făcut în Havana. Alicia are o tehnică 
perfectă și mai presus de toate este o mare 
actriță.

O dată cu trecerea anilor am deprins să a- 
preciez, deopotrivă, baletul clasic cit și cel 
modern cu o singură condiție i să existe un 
punct de vedere comun asupra terminologiei

de „modern-. Cunosc artiști care socotesc că 
orice încercare ce nu seamănă cu maniera cla
sică ar constitui, spun ei, o realizare modernă 
în pas cu... timpul, ceea ce mi se pare funda
mental greșit. Prin balet modern eu înțeleg 
altceva : o tratare sugestivă, simplă, cu mare 
eficiență artistică, plină de imaginație și de 
bun gust. De aceea spun că îmi place atît ba
letul clasic cît și cel modern, cu condiția de a 
fi expresiv, inteligibil, să comunice o idee. In 
acest context amintesc că am dansat în „Aqua 
Theme", „Requieme", „Hai Kai“, balete mo
derne care mi-au prilejuit o adincire a mij
loacelor de expresie folosite în acest gen de 
dans și care mi-au adus un plus de experiență 
pe care sper să o pot folosi cu succes pe sce
nele românești.

Timpul, mai cu seamă anii din urmă, au 
lucrat în favoarea baletului românesc, consa
crat tot mai mult pe plan internațional. In 
ceea ce privește preferințele românești vă a- 
mintesc de Sultana din „Iancu Jianu", balet 
demiclasic, construit pe mișcări sculpturale, 
expresive. Apoi am constatat, pretutindeni 
unde opera noastră a prezentat, o apreciere 
unanimă a baletului românesc „Concertino- 
după partitura muzicală a compozitorului 
Dinu Lipatti, care se evidențiază prin suavi
tate și delicatețe. De altfel la Paris acordarea 
„Stelei de aur" a fost inriurită intr-o măsură 
și de creația mea din „Concertino" de Lipatti. 
Printre numerele mele preferate din cadrul 
recitalurilor pe care le dau, unele dintre ele 
prezentate și la televiziune se înscrie scena 
„Iatacul" din baletul „Calin* al regretatului 
Alfred Mendelsohn. Aș face o remarcă referi
toare la școala românească de balet care s-a 
impus in confruntări internaționale printr-o 
notă specifică. Nu o dată am auzit cunoscuți 
critici de artă din străinătate constatind că la 
dansatorii români se poate observa o puter
nică senzualitate și spiritualitate latină, mai 
puțin vizibile la alte școli de balet, și din care 
rezultă o notă dominantă proprie.

Mai recent, în cinstea semicentenarului 
U.T.C., acest însemnat eveniment din viața ti
nerei generații din țara noastră, am realizat 
rolul principal în baletul „Primăvara", balet 

luminos, evocator al unor profunde senti
mente umane cum ar fi patosul creator, Incan
tația In fața splendorilor naturii și ale umani
tății, devotamentul pentru o cauză măreață. 
Subînțeleg că sînt întrebată și cum îmi pe
trec „celălalt- timp, cel din afară de antrena
mente asidue și spectacole, de ședințe de pro
ducție și consfătuirile după fiecare spectacol 
aflat în lucru pe scena noastră...

lntrucît mă pasionează pictura și sculptura, 
mult timp m-am aflat, în perioada turneelor 
mele peste hotare, în vestite pinacoteci și 
muzee. Pretutindeni, la Paris, Moscova, Lon
dra, Madrid, Viena, Havana am petrecut ne
numărate ore în mari muzee ale lumii. Cîtă 
bucurie simt ori de cîte ori îmi amintesc de 
un oraș în care am dat spectacole și în care 
mai multe ore le-am dedicat vizitării, bunăoară, 
a muzeului Louvre care m-a primit cu brațele 
deschise și mi-a oferit vederii comorile sale. 
Ne-am surîs reciproc Giocondei după care am 
înțeles că n-aș mai putea avea liniște dacă 
n-aș avea o reproducere a celebrității lui da 
Vinci, într-o cameră a mea de acasă din Bucu
rești... Muzeul de artă modernă mi-a dezvăluit 
încă o dată marea taină a artei adevărate de
cantate de timp : ingeniozitatea artistică du
blată de simplitatea și conciziunea mijloacelor 
de expresie. Și poate că cel mai bine dintre 
cei pe care i-am admirat, mi-a șoptit secretul 
„marei arte", Brâncuși, al cărui atelier plin de 
obiecte folosite de meșteșugarii gorjeni ca și 
de măiestrite producțiuni sculpturale repre
zintă o mărturie a genialității unui artist ce 
și-a afirmat descendența folclorică, națională. 
M-a bucurat mult cinstirea ce i se face acestui 
artist român.

Și banda impresiilor se derulează în timp... 
La Londra emoția pe care o resimt după un 
spectacol nu este comparabilă decît cu cea 
produsă de celebre pînze din incinta la fel de 
celebrei „The National Gallery", cel mai vechi 
și important muzeu de pictură din capitala 
engleză. Doar rareori în viață ai posibilitatea 
să te contopești cu arta picturii într-o aseme
nea ambianță ca cea pe care o întîlnești chiar 
după primii pași făcuți în muzeu. Picturi ce
lebre reprezentînd aproape toate școlile prin
cipale sînt expuse privirilor în sălile muzeu
lui... Și enumerarea s-ar mai putea continua...

Cum stăpîniți „mașina timpului De
pinde de fiecare ce destinație înțelege să dea 
orelor de viață. Fiecare om are o ocupație, 
o înclinație, o pasiune, un „violon dTngres". 
Acel „ceva" comun ce îi reunește pe toți a- 
cești oameni care răspund în fața lor înșile 
de modul cum înțeleg să-și consume viața nu 
poate fi exprimat — după părerea mea — 
decît printr-un singur cuvînt, și anume prin 
conștiință.

Efortul depășirii cantitative și calitative in care se află cine
matografia noastră impune precizarea clară și obiectiva a pre
ocupărilor actuale ale tuturor cineaștilor.

S-a cerut de la ei nu numai o producție de 25-27 filme pe 
an, ci și realizări pe măsura realităților și aspirațiilor societății 
noastre socialiste, atitudine angajata față de vibranta comandă 
socială.

în acest efort al maturității ne par a fi concludente atit îm
plinirile cit și preocupările celei mai tinere generații de cineaști, 
regizori care și-au făcut debutul pe platourile studiourilor Bucu
rești ori ale Televiziunii. Ne-am adresat în acest sens unor regi
zori ale căror începuturi au primit laurii premiului „Opera Prima“ 
ori ai altor premii speciale.

„INDIFERENȚA Șl RUTINA 
INAMICI Al ECHITĂȚII 

SOCIALISTE"

Dan Pița autorul filmelor 
„Viața în roz", „O după amia
ză banală", laureat al premiului 
„Opera Prima" al asociației ci
neaștilor din R.S.R. pentru co- 
regia la documentarul de lung 
metraj „Apa ca un bivol negru".

— Pentru mine aceste zile 
de vară electrizate de lucrările 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român consti
tuie un moment de responsabi
litate aparte. Aștept premiera 
filmului artistic „Nunta de pia
tră", realizat împreună cu Mir
cea Veroiu după două nuvele do 
Ion Agirbiceanu și totodată aș
tept să dăm primul tur de ma
nivelă la un nou serial de tele
viziune. Este vorba de „Un au
gust în flăcări" pe care-I fac 
împreună cu Radu Gabrea după 
un scenariu de Eugen Barbu, 
serial inspirat din momentele 
de pregătire și desfășurare a 
insurecției armate conduse de 
partid în 1944, serial a cărui pre
mieră dorim să aibe loc la 23 
August 1973.

Deși am un scenariu, o adap
tare după reportajul-anchetă 
„Haiducul Pantelimon" de Mi
hai Stoian, și aștept scenariul 
Iui Mihnea Gheorghiu după ro
manul „Zodia cancerului" de 
Mihail Sadoveanu, țin foarte 
mult la un alt scenariu de ac
tualitate pe care l-am terminat 
de curind, „Pădurea".

Secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia la recenta Conferință 
Națională : ..De fapt, programul 
adoptat la plenara din noiembrie 
1971 depășește cadrul activității 
ideologico-educative : pornind
de la ridicarea nivelului politic- 
ideologic, a conștiinței socialiste 
a maselor, el stabilește căile 
pentru afirmarea hotărită și 
consecventă in societate a prin
cipiilor de viață comunistă".

Scenariul meu are un subiect 
contemporan fiind o dezbatere 
etică care vizează tocmai aceas
tă afirmare a principiilor 
viață comunistă pentru _ _
dorind să arăt unde poate duce 
indiferența șl rutina, vreau să 
condamn cu mijloacele artistice 
specifice filmului aceste tare 
morale care devin tare sociale, 
adeyârați inamici ai eticii și 
echității socialiste. Realizarea a- 
eestui film Ia care țin foarte 
mult ar fi și un fel de probă a 
maturității mele de cineast, o 
maturitate deopotrivă politică și 
profesională atit timp cit am 
convingerea intimă câ aceste 
două noțiuni sînt inseparabile, 
artistului autentic".

general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a însemnat pentru 
mine o mindrie gravă : sint ca 
tinăr regizor un artist im
plicat în dezvoltarea socie
tății, și nu tutelat. Sînt

MAI MULTE OPERE INSPIRATE 
DE ȘCOALA MUNCII

Peter Bokor, regizor de film 
și teatru, laureat al premiului 
„Opera Prima" pentru co-regia 
la documentarul „Apa ca un 
bivol negru" și al premiului 
revistei „Teatru" pentru regia 
spectacolului T.V. „Cavalerul 
tristei figuri".

— Proiectele mele pleacă de 
la cele zece scenarii de film pe 
care le-am propus studioului 
București. Ultimele dintre ele, 
„Elixirul tinereții" scris împre
ună cu Alexandru Andrițoiu și 
Nicolae Ștefănescu și încă alte 
două originale, cu titlu nefixat, 
sînt scenarii pentru „comedii" 
grave, inspirate din viața tineri
lor.

Am reținut cu deosebită a- 
tenție accentul pus de Conferin
ța Națională a P.C.R. pe activi
tatea creatoare a întregii noas-

Inspirate din această lume pe 
care o cunosc foarte bine și al 
căreia mă consider și acum. Este 
foarte important deci să mă pot 
adresa, prin filmele pe care 
vreau să le fac, tinerilor, ca de 
Ia egal la egal nu numai în pri
vința vîrstei ci și a unui om e- 
ducat la școala muncii. Și, în 
general, cred că avem nevoie de 
un mai mare număr de opere 
inspirate de școala muncii.

UN PROGRAM DE LUCRU 
A CĂRUI DIMENSIUNE 

PRINCIPALA 
ESTE LUCIDITATEA

deMircea Veroiu, regizor 
film, realizator al filmelor 
„Preludiu", „Cercul", laureat 
al premiului „Opera Prima" 
pentru co-regia documentarului 
„Apa ca un bivol negru".

— In afara nerăbdării cu

in care să reiasă raporturile din
tre societate și el, obligațiile a- 
cestuia din urmă față de cei
lalți. Și un proiect mai vechi 
dar Ia fel de pasionant : adap
tarea cinematografică a nuvelei 
„Canistra cu apă" a Iui Eugen 
Barbu.

Proiectele au, desigur, ,în ceea 
ce mă privește, o anumită în
semnătate a lor. Principal, în 
ordinea importanței este faptul 
că indiferent de un subiect ori 
altul, de o temă sau alta, sîn- 
tem adepții unui realism artis
tic căruia vrem să-i dăm supor
tul major al cinstei. Al cinstei 
noastre cea de toate zilele.

Sinceritatea lucidă in care au 
fost recent prezentate reali
tățile și perspectivele societății 
noastre de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a P.C.R. este dovada

de 
că,

„EROISMUL COTIDIAN - 
O STARE DE SPIRIT NORMALA'

Alexandru Tatos, regizor de 
teatru și televiziune laureat al 
premiului revistei „Teatru" pe 
anul 1971 pentru regia specta
colului T.V. „Nebunia Iui Pan
talone".

— Mai mult decît un stimu
lent, lucrările Conferinței Na
ționale a partidului, ampla cu- 
vintare-program a secretarului

CE LUCRAȚI CUM LUCRAȚI
acum din perspectiva ideilor

cuprinse in documentele

CONFERINȚEI NAȚIONALE
A PARTIDULUI?

sin tem implicați toți la-
olaltă, indiferent de locul nos
tru de muncă, in realizarea unei 
mărețe aspirații : „Trebuie să 
acționăm pentru a făuri un om 
cu cunoștințe multilaterale, aa- 
pabil să înțeleagă, să interprete
ze, și să folosească just legile 
obiective ale dezvoltării sociale 
în fiecare etapă a evoluției so
cietății, să acționeze cu fermita
te pentru transformarea revolu
ționară a lumii. Făurind un ase
menea om, înarmînd astfel po
porul, putem fi siguri de înfăp
tuirea cu succes a mărețului 
progiam elaborat de partid, pu
tem avea garanția că poporul 
român va făuri comunismul, că 
națiunea noastră va avea un 
viitor glorios".

Răspunzind ca regizor aces
tui înalt program vreau să rea
lizez la televiziune un spectacol 
de teatru „Patru palme" și să 
adaptez tot pentru micul ecran 
piesa anticolonialistă a lui Pe
ter Weiss „Cîntecul fantoșei lu
sitane". „Patru palme" este un 
scenariu propriu care pornește 
de la ideea că ceea ce este au
tentic și eroic nu trebuie pomă
dat. ci arătat în lumina puter
nică a adevărului, a sensului 
său major. Trăim într-o epocă 
și intr-o societate unde eroicul 
nu mai este demult o stare de 
excepție, ei devenind cotidian. 
Este o stare de spirit tinzînd să 
devină normală. Cum cred că a 
pomăda acest eroism, ca și a-1 
inegri sau a-1 ignora înseamnă 
a te nega ca artist, nu-mi doresc 
decît să aduc în spectacolele 
mele responsabilul entuziasm 
partinic în care trăim cu toții.

tre națiuni, pe „școala muncii". 
Eu, ca și majoritatea celor din 
promoția mea, am devenit regi
zor după ce am lucrat de tinăr. 
Am fost strungar la Uzinele „23 
August" București și îmi sîirt 
familiare uzina și oamenii ei. 
De aceea cred că este dreptul și 
mai ales datoria mea ca filmele 
ce vreau să le realizez să

care aștept fntîlnirea publicului 
cu filmul „Nunta de piatră", 
realizat împreună cu Dan Pița, 
definitivez decupajul regizoral 
al unui scenariu scris de Nico- 
lae Stefănescu pentru un film 
cu titlul încă nefixat. Și caut 
un scenarist pentru un subiect 
inspirat din viața unui tinăr 
artist — erou al unor intimplări

cerii că ne »flăm Intr-un mo
ment istoric fără precedent. Mă 
simt angrenat cu toată ființa 
mea în acest program de lucru 
al întregii țări considerîndu-1 in 
același timp un program perso
nal la care trebuie să răspund 
cu convingerea că viitorul a și 
început.

TUDOR STĂNESCU

CUBURI PENTRU CUPII

Șl LITERATURA LA PRIMA VEDERE
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La șezătoare
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Emisiunea pentru tineret 
„Romantic club" ne-a oferit 
marți, 7 august, un soi de di
vertisment cultural-muzical- 
nautic găzduit, în continuare, 
la baza sportivă studențeas- 
că-Tei. Tema, așa în mare, 
am înțeles că e apa. Apa... 
și sporturile nautice. Temă, 
firește, „vastă" care a 
permis realizatorilor 
răstoarne în același 
cipient pelicule de ” 
vă (în care am putut ad
mira cîteva accidente ale 
unor bărci cu motor splen
did filmate, undeva în niște 
țări exotice), cîteva fabule 
„nautice", cam sărăcuțe, re
citate cu „aplombul" carac
teristic serbărilor școlare, 
cîteva concursuri sportive 
(încercarea forței în jocul 
„ori noi pe ponton, ori voi 
în apă", etalarea calităților 
de înotător în căutarea a 
cinci sticle de bere pe fun
dul lacului), cîteva con
cursuri cu iz cultural, totul, 
se înțelege, bine împănat cu 
cîntece de muzică ușoară. 
Concursurile constau, de pil
dă, în alcătuirea din cuburi 
de către studenți a figurilor 
desenate — fragmentar — pe 
fațetele tor. A cîștigat, — 
cum era și firesc, ne suge
rează comentatorul emisiu
nii — un student de la poli
tehnică, cunoscător al teoriei 
probabilității, care a alcătuit 
într-un timp record un ma-

să 
re- 

arhi-

rinar, un cow-boy, un lord 
și un dresor. Sau, dacă ne 
referim la alt concurs, con- 
stînd Jn recunoașterea titlu
lui unei cărți (cărți așezate 
altfel la vedere pe un stand 
apropiat), recunoaștere ușu
rată prin analogiile propu
se de către „juriu" prin 
prezentarea succesivă a unei 
mingi, a unui desen, a unei 
ilustrări sonore înregistra
te pe bandă 
tofon. Știm, 
de o emisiune de ____
Nu putem însă trece cu ve
derea sărăcia de conținut a 
acestei manifestări, care se 
adresează studenților, în ge
nera) unei categorii de tineri 
care au depășit 20 de ani, 
și care sînt puși în postura 
de „a se distra" cu mijloa
cele, cam penibile, ale unei 
alte vîrste. Dacă nu confun
dăm bineînțeles romantismul 
cu naivitatea. E de mirare 
cum ne-a trecut prin minte 
să filmăm distracții cam ușu
rele de ștrand, de plajă, alt
minteri cu mult mai vii și 
mai firești în ipostaza lor 
neregizată cu pretenția de a 
realiza o emisiune cultural- 
distractivă. E de mirare cum 
numai noțiuni ca „vacanță" 
sau „estival" ne îndreptățesc 
la consumarea absolut inu
tilă a kilometri de peliculă, 
cum ne absolvă de orice e- 
xigență profesională, de ori
ce intenție educativă. Di»

de magne- 
e vorba 

vacanță.

vertismentul este, pentru 
realizatori, egal cu a ride. 
De acord ! Dar cum ? De ce ? 
De cine ? Cei care s-au dis
trat ne dăm bine seama că 
n-au fost nici tinerii prezenți 
la baza sportivă-Tei și nici 
tinerii telespectatori. E 
timpul să renunțăm, cred, e 
limpede pentru oricine, la 
asemenea manifestări hi
bride, nici filmări „pe viu" 
(deci înregistrări alo unui 
fapt autentic), nici emisiuni 
riguros gîndite de la un cap 
la altul, cu un scop clar e- 
nunțat și urmărit de către 
realizatorii T.V. Un tinăr a- 
jutor de șofer de la O.N.T. 
era întrebat la un moment 
dat ce ar dori să se mai in
cludă în programul sportiv 
al bazei. Răspunsul privea, 
firește dintr-un unghi strict 
personal, posibilitatea de a 
se realiza niște concursuri 
adevărate de sărituri la tram
bulină. E numai un exem
plu oarecare. Știm bine că e- 
xistă încă multe lucruri a- 
devărate la care tinerii ar 
dori să participe cu mult in
teres. O întrebare de acest 
gen nu tulbură însă pe nici- 
unul din realizatorii T.V., ca
re se vede că nu cunosc prea 
adine necesitățile spirituale 
ale tinerilor și care-si permit 
cu aerul unor călători de pe 
altă planetă să le mai și „re
gizeze" timpul liber ?

C. R. CONSTANTINESCU
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Pentru cei ce scriu, cea mai 
frumoasa carte din lume este, 
neîndoielnic, aceea încâ ne
scrisa. Fără credința aceasta — 
care conștiința adevărată s-ar 
mai lăsa ispitită de vrăjitores
cul abis al sticlei de cerneală 
și de penița aurie, semănind 
cu un vîrf de săgeată ? Numai 
gîndul că niciodată graiul oa
menilor nu va fi cunoscut îm- 
lădieri ca acelea visate de tine, 
că nicicînd o altă oglindă a 
vieții nu va fi reflectat imagini 
ca acelea pe care tu le pre
simți vag, te poate împinge să 
te dărui literaturii. Este o 
imensă candoare aici, o nes- 
fîrșită naivitate susceptibilă de 
multe ironii, dar fără de care 
nici măcar o pagină nouă nu 
s-ar mai adăuga celor de mul
tă vreme semnate de atîtea și 
atîtea piscuri ale omenirii, ale 
omenescului.

★
Realitatea — atotprezenta, 

pluridimensionala, inepuizabila 
realitate — invită la realism. 
Termen el însuși complex, cu 
multiple sensuri pe care critica 
nu a sfîrșit să le lumineze în 
intercondiționarea lor reci
procă.

Pînă și ochiul cel mai super
ficial înregistrează o parte din 
realitate. Bineînțeles, autorul 
care, înzestrat cu un asemenea 
văz deficitar, nu reușește să 
cuprindă decît stratul cel mai 
exterior al vieții, întreprinde o 
operă nemulțumitoare „în ciu
da" realismului ei imediat, cel 
al primelor aparențe. De abia 
plonjonul în adîncime, desfolie- 
rea treptată a adevărului, fora

jul iscoditor în învelișurile su
prapuse ale lumii și sufletului 
atestă vocația scrisului, înțeles 
ca descoperire. Coborînd me
reu, în infinita călătorie spre 
miez, simpla observație ne de
vine insuficientă, ochiul trebuie 
să ofere materie primă gîndirii, 
imaginea rezultată nu este o 
fotografie ci o tălmăcire.

La incidența evenimentelor, 
faptelor, reacțiilor etc. artistul 
cel mai realist este cel ce, pă- 
trunzînd vertical mai departe

transfigurat esle unul dintre pu
ținele lucruri care nu încap în 
formule și, dacă' este înghesuit 
cu de-a sila în vreuna, o pre
sează dinăuntru pînă ce o spar
ge în bucăți.

Tot ce putem spune este că 
la un talent de mare autentici
tate, noi, cititorii, nu mai sim
țim că fiecare scenă evocată, 
fiecare idee lansată a fost obți
nută prin degroșări succesive, 
răbdătoare, stăruitoare ca ob
sesiile, degroșări dintr-un mate-

Amintindu-ne că mișcarea 
ideilor este dedusă (deși mij
locit, prin refracții specifice) 
din mișcarea lumii materiale 
trebuie să acceptăm înțelege
rea noului ca pe o cerință fun
damentală. Nimic mai străin a- 
cestui ev al tuturor înnoirilor 
decît supoziția că în sferele eti
cului și esteticului categoriile 
rămîn imuabile, înțepenite pen
tru totdeauna. Tnsâ dinamica 
binelui, a dreptății și echității, 
a frumosului în lume pot fi sur-

Exigente literare
decît toți ceilalți, a și înțeles 
mai mult decît toți.

★
Dar numaidecît —- ba nu : 

simultan — se pune problema 
talentului. Cu calitățile schițate 
mai sus poți exersa bine și fo
lositor numeroase profesii inte
lectuale și totuși drumul spre 
literatură sâ-ți fie barat. Viața 
văzută, gînditâ, înțeleasă pro
fund reprezintă un capital su
fletesc enorm, dar nu este de 
fel obligatoriu să însemne, nu
mai prin aceasta, arta. Invizibi
lul dar severul hotar constă 
(precum teoretic știe orice elev 
cu notă de trecere la română) 
în capacitatea de transfigurare 
artistică. Raportul între trăit și

de ȘTEFAN IUREȘ

rial inițial inert, brut, lipsit de 
orice eleganță. Cînd citim, to
tul pare a fi țîșnit de-a gata, 
cu o superba grație liberă, de 
cocor zburînd spre deltele su
dului.

★
Despre mobilitatea extraordi

nară a vremii pe care o trăim 
se vorbește mult și pe bună 
dreptate. Numai epoca Renaș
terii mai poate constitui un ele
ment de referință pentru viteza 
acumulării cunoștințelor date 
nouă, oamenilor secolului XX. 
lată o favoare implicînd și 
mari obligații.

prinse și consemnate cu sorți 
de reușită durabilă numai prin 
mișcarea universului sufletesc 
al artistului, cu aceeași viteză 
și neapărat în aceeași direcție 
cu cele dintîi. Să comparăm 
cum arată, înregistrat pe două 
pelicule diferite, galopul unor 
antilope, filmat într-un caz de 
pe un stativ fix, în alt caz de 
pe o platformă mobilă gonind 
paralel cu suplele locuitoare ale 
savanei. In schimbul jertfirii u- 
nor comodități uneori prea a- 
preciate, cea de a doua va
riantă oferă impresia acută și 
fascinantă a adevărului vieții.

lată de ce poezia de atitu
dine, bunăoară, poezia militan
tă pe care a reclamă actuala e-

tapă de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
nu poate fi scrisa de condeieri 
cu conștiința somnoroasă.

*
Librărie. în fața rafturilor 

doldora de cărți cu miros de 
tipar proaspăt, cititorul caută 
ceva. Ce anume ? Poate că un 
semn al timpului ce vine. Cu 
degetul mijlociu el răsfoiește 
paginile, iar volumul își desface 
coperfile în V. Cît viitor se gă
sește acum în unghiul ascuțit 
format din două coperți de 
carte ? Exact atît cît a reușit 
autorul să intuiască și să sen
sibilizeze în experiențe (unii zic 
aventuri) ale spiritului său de- 
vansînd simțul comun.

Tiparul este irevocabil, așa 
numitele ediții revăzute nu fac 
decît să confirme acest lucru. 
De aici tracul, clasicul trac al 
viitorului autor în fața hîrtieî 
albe ca o banchiză polară, 
amenințată tot ca ea de sfă- 
rîmare și plutire în derivă pe 
apele timpului. Manuscrisul su
portă cu stoicism și nepăsare 
toate eșecurile, reale și imagi
nare; dezastrul nu pîndește de
cît pagina tipărită în care vii
torul n.u găsește nimic.

Iar Viitorul, așa cum îl prefi
gurează cu luciditate și avînt do
cumentele de partid,’ dă gir și 
autoritate acelor cărți în care 
sondarea actualității, talentul 
autorului, mobilitatea și ampli
tudinea ideilor acestuia sînt - 
fiecare în parte și toate la un loc 
— reprezentative pentru scrisul 
încrezător în ziua de mîine, în 
forțele vii ale națiunii, în jus
tețea drumului ales.
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ACȚIUNI CONCRETE 
INIȚIATIVE 

MOBILIZATOARE
Absolvenți 
la datorie

t

Organizîndu-și întreaga muncă în lumina importantelor obiec
tive ale programului adoptat de înaltul forum al comuniștilor, 
organele și organizațiile U.T.C. au trecut în aceste zile la inten
sificarea activității lor politico-educative și organizatorice, cu do
cumentele Conferinței Naționale a partidului pe masa de lucru, 
cdnsacrîndu-se cu energie studierii acestora, aplicării lor prin noi 
acțiuni concrete și inițiative mobilizatoare.

Publicăm astăzi alte relatări din bogata agendă de preocupări 
a unor comitete și organizații U.T.C., despre activități ce vizează 
creșterea contribuției tinerilor la înfăptuirea programului elaborat 
de partid, prezența mai activă, dinamică, a fiecărei organizații în 
munca și viața tineretului.

COMPETIȚIA

TINERILOR

INOVATORI
La Uzina de piese auto se ge

neralizează în rîndul tuturor ti
nerilor experiența profesională a 
celor mai buni uteciști, în cadrul 
unei acțiuni de largă participare 
— „Fiecare utilaj, fiecare minut 
folosit cu eficiență maximă". 
Ecourile sale în întreg munici
piul urmează să apară firesc, ca 
urmare a organizării unui 
schimb de experiență în orga
nizația care a lansat acțiunea, 
prin participarea reprezentan
ților organizațiilor U.T.C. din 
principalele întreprinderi ale o- 
rașului Sibiu.

Uteciștii de la Uzina „Balanța" 
si-au propus ca obiectiv al aces
tei perioade să realizeze un pro
dus nou — de la proiectare la 
construcție — răspunzînd ast
fel unei mari cerințe a pieței 
pentru acest tip de cîntar. In 
majoritatea întreprinderilor or
ganizăm „Procesul milimetri
lor", cu sprijinul cineclubului 
municipal. în toate organi
zațiile U. T. C. din între
prinderile municipiului se des
fășoară concursul „Cel mai 
îngrijit utilaj, cea naai în
grijită mașină". Concomitent 
< ei 120 inovatori sînt în conți- 
nuare integrați concursului a- 
nual de inovații ale tineretu
lui, fiind pregătită și o expozi
ție a celor mai importante ino- 

realizate de tineri. Utiuî 
-ț.e.-.t bilanț, care consemna 

milioane lei, valoarea e- 
pnomiilor realizate prin intro

ducerea inovațiilor realizate în 
aaeșt an de tinerii sibieni, sîn- 
terrt pregătiți să-î adăugăm noi 
valori, în întîmpinarea zilei de 
23 August.

Aș mai aminti că am trecut 
în întreg municipiul la realiza
rea, pe bază de grafic, a unei 
suite de întîlniri și expuneri, 
răspunsuri Ia întrebări, la care 
sînt invitați în mijlocul tineri
lor, în întreprinderi sau la casa 
de cultură a tineretului, parti
cipant! la Conferința Națională 
a partidului.

ILARIE MUNTEANU 
prim-secretar 

al Comitetului municipal Sibiu 
al U.T.C.

NOI VALENTE 
EDUCATIVE 
SARCINII

DE ORGANIZAȚIE
Vizăm dezvoltarea capacității 

de acțiune politico-organizato- 
rică la nivelul fiecărei organi
zații, prin fiecare utecist, prin 
întărirea vieții interne de orga
nizație. Este un proces în des
fășurare, cu obiective realizate 
sau în realizare în întreaga pe
rioadă mai recentă, ca urmare 
a eforturilor întreprinse pe ba
za concluziilor și direcționări
lor plenarei C.C. al U.T.C. din 
2—3 decembrie anul trecut. Am 
realizat unele îmbunătățiri sub
stanțiale în organizarea muncii 
și controlul îndeplinirii sarci
nilor. în acest cadru de muncă, 
al intensificării activității pe 
toate planurile ne pregătim în 
vederea alegerilor care se vor 
desfășura în septembrie. Fieca
re organizație are actualizat „la 
zi" programul de activități, 
secretarii folosesc în mod 
curent caietul de sarcini. 
De asemenea, pe măsura 
importanței referirilor cuprinse 
în raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națio
nală, cu privire la pregătirea 
celor mai buni tineri în vederea 
primirii în partid, am trecut la 
intensificarea acțiunilor educa
tive consacrate acestui scop. In 
prezent, în fiecare organizație 
2—3 tineri fruntași în muncă și 
model de comportare sînt reco
mandați, pe baza discuțiilor din 
adunarea generală a uteciștilor, 
pentru a fi primiți în rîndurile 
comuniștilor. Periodic, cei mai 

buni dintre aceștia urmează să 
fie selectați și propuși discuției 
adunărilor organizațiilor de 
partid.

VASILE ȘTEFĂNESCU 
secretarul comitetului U.T.C., 

Combinatul de celuloză 
fi liîrtie — Călărași

REPER DE LUCRU

PENTRU TINERII

NAVALIȘTI —

CALITATEA

PRODUSELOR
Dintre principalele activități 

ale acestei perioade, doresc să 
remarc preocuparea comitetu
lui U.T.C. al șantierului de a 
extinde experiența sudorilor din 
„brigada tineretului". In semes
trul trecut, membrii acesteia 
si-au îndeplinit și depășit pla
nul de producție, nu s-au sem
nalat abateri de la disciplina 
muncii sau în comportarea ti
nerilor în timpul serviciului și 
în afara programului de lucru, 
în societate. în curînd, vor lua 
ființă alte asemenea brigăzi mo
del, la „lăcătușerie", „cazange- 
rie“, „mecanică.

Am trecut la organizarea în 
toate sectoarele de producție a 
concursurilor „Cine știe mese
rie răspunde" și a unor întîl- 
niri între tineri și reprezentanții 
conducerii tehnico-administra- 
tive, pe tema „Calitatea produ
selor — factor important in rea
lizarea planului".

j PE AGENDA DE LUCRU^

A ORGANELOR Șl

ORGANIZAȚIILOR U.T.C.
Ne-am pregătit pentru o par

ticipare activă, cu probleme și 
propuneri privind munca și 
viața tineretului, la dezbaterile 
ce vor avea loc în curînd în ca
drul adunării generale a oame
nilor muncii din șantier.

Recent, am trecut la definiti
varea structurii cercurilor și la 
selecționarea propagandiștilor, 
în vederea viitoarei deschideri 
a noului an de învățămînt po
litico-ideologic U.T.C. Și pen
tru noi, acestea sînt doar cîteva 
din preocupările actuale.

LAURENȚIU BUTOI 
secretarul comitetului U.T.C., 

Șantierul naval Brăila

EXPERIENȚA

FRUNTAȘILOR —

MODEL PENLRU

MII DE IINERI
Organizația U. T. C. de la 

Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului din mu
nicipiul Drobeta-Turnu Severin 
s-a angajat ca pînă la sfîrșitul 
anului să contribuie la depășirea 
sarcinilor realizînd peste plan o 
producție globală în valoare de 
un milion lei. Pentru îndepli
nirea acestui angajament con
cret, organizația U.T.C., sub 
conducerea comitetului de 
partid din unitate și cu spriji
nul comitetului oamenilor mun
cii, au trecut la organizarea 
„Schimbului tineretului", în mai 
multe fabrici ale combinatului. 
Pe lingă producția dată peste 
plan, tinerii au hotărît ca în ca
drul „Schimbului tineretului" să 
pună un accent deosebit pe în
tărirea disciplinei în producție, 
folosirea cu maximum de ran
dament a capacităților de pro
ducție și a utilajelor din dota
re, acordînd în același timp a- 
tenție îmbunătățirii calității 
produselor ce le execută. Cu 

aceleași obiective ale perfecțio
nării, în cadrul combinatului, 
dar și în celelalte întreprinderi 
din județ, cum ar fi Șantierul 
naval, Uzina de vagoane, Fabri
ca de confecții, întreprinderea 
de reparații nave fluviale Or
șova, s-a trecut la reorganizarea 
pe baze mai eficiente a gazete
lor . „Tineretul și producția", 
„Vitrina calității" prin care, zil
nic, se generalizează experiența 
și metodele tinerilor fruntași în 
producție. Intrucît în județ a- 
vem întreprinderi mari consu
matoare de metal, organizațiile 
U.T.C. de la Șantierul naval și 
Uzina de vagoane, materializînd 
indicații și sarcini precise sta
bilite de Conferința Națională, 
au stabilit acțiuni proprii pen
tru educarea tineretului munci
toresc în spiritul folosirii rațio
nale a metalului, vizînd redu
cerea consumului. Activități ca 
..Procesul milimetrilor', „Re
ducerea consumurilor specifice
— sarcină a fiecărui utecist", 
dezbaterile pregătite în cadrul 
următoarelor adunări generale 
răspund acestor cerințe ale fo
losirii eficiente a metalului.

Cu tinerii de la sate s-a tre
cut la organizarea activităților 
pentru generalizarea inițiative
lor din comunele Deveselu și 
Bălăcița, „Nici un tînăr sub 
volumul de muncă stabilit de 
adunarea generală", respectiv
— „Nici un tînăr fără ocupa
ție". Aș mai aminti și faptul 
că în cîteva C.A.P.-uri am în
ceput zilele trecute organizarea 
unor formații de tineri pentru a 
sprijini modernizarea sectoare
lor zootehnice. De asemenea, în 
numeroase cooperative, organi
zațiile U.T.C. au constituit bri
găzi pentru strîngerea și însilo- 
zarea furajelor.

IOSIF RÎNDAȘU 
prim-secretar al Comitetului 

județean Mehedinți al U.T.C.

UN CĂMIN V A El

GATA CU 0 LUNA

MAI DEVREME
Am pornit de la premisa că 

in primul rind studiul indivi
dual al fiecărui activist, al ce
lorlalți membri ai comitetului 
județean este în măsură sâ co
releze cerințele izvorite din re
centele documente de partid cu 
terenul specific de lucru și rea
litățile organizațiilor U.T.C. din 

județ, în rezolvarea celor mai 
stringente probleme.

S-au constituit brigăzi ope
rative ale tineretului pentru în
lăturarea stagnărilor de pro
ducție, asigurarea aprovizionă
rii ritmice cu materii prime, in 
toate schimburile.

Zilele trecute, ne-am luat 
răspunderea constituirii unui 
nou șantier al tineretului ia 
construcția unui cămin de 210 
locuri, în cadrul întreprinderii 
județene de construcții montaj, 
pentru a fi dat în folosință cu 
o lună mai devreme, la 1 de
cembrie 1972. O dată cu deschi
derea finanțării la un al doilea 
cămin, pentru tinerii de la Fa
brica de matrițe și unelte aș- 
chietoare, vom dezvolta aceas
tă importantă acțiune de mun
că patriotică, iar în viitor, pro
babil, și la căminul pentru Fa
brica de confecții, după apro
barea proiectului de construcție.

O dată cu încheierea campa
niei de vară. am programat 
consfătuiri de lucru pe catego
rii de tineri, cu mecanizatorii, 
cu tinerii din I.A.S. și coopera
tive, pe zone teritoriale. Cu ele
vii care în vacanță lucrează în 
unitățile agricole s-au organi
zat noi vizite și întîlniri pen
tru familiarizarea lor cu acti
vitatea sectoarelor de bază, în 
special pentru cei din școlile 
■municipiului Focșani, care par
ticipă la lucru în cadrul com
plexului inter-cooperatist.

Am trecut la o nouă serie de 
acțiuni de orientare profesio
nală și integrare în muncă, co- 
ordonîndu-ne eforturile cu or
ganele de specialitate. Avem în 
atenție specială organizații’e 
U.T.C. de cartier și pe cei mai 
proaspeți absolvenți ai școlilor 
generale și liceelor. Numeroși ti
neri din rîndul acestora ni s-au 
adresat solicitînd încadrarea în 
muncă, fapt pentru care am luat 
măsuri în vederea corelării a- 
cestor dorințe cu variatele po
sibilități concrete de încadrare, 
pentru orientarea tinerilor res
pectivi și în funcție de cunoștin
țe, dorințe și aptitudini de mun
că, spre anumite sectoare econo
mice și meserii.

ALEXANDRU MOCANU 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancea al U.T.C.

Tinerii din imagine, ingineri, profesori, specialiști din promoția 19*2, 
nu sint la locurile de muncă ci In audiență pentru schimbarea 

repartizării.

DE-AR FI TOATE
COMUNELE COLEA,

LA MUZEUL SATULUI!

Să nu cunoască juristul Gh. Po
pescu legile țării ?

Prof. Unipan Velco este gata să 
se căsătorească imediat, dacă asta 
îl poate ajuta la schimbarea re

partiției.

— Vă rog să-mi dațl un post 
prin Teleorman. Chiar dacă voi 
face naveta, va fi o navetă mai 
ușoară...

— De ce ai cerut să rămîi la 
dispoziția ministerului, Mihaela 
Revnic Pleșa ?

— Dacă nu procedam așa, 
cine știe unde eram repartizată. 
La Satu Mare, sau la Tulcea...

— Rămîn la dispoziția minis
terului cei cu probleme foarte 
grave, de sănătate, de familie. 
Cum ai reușit să convingi co
misia ?

— A, dacă e vorba de pro
bleme... Am bunică, mamă și 
soț. îmi dau destule probleme, 
cum să-i părăsesc ? Pe mamă 
pot să vi-o prezint. E aici de 
fața, cum era să mă lase sin
gură ? Bunica a rămas acasă. 
Soțul ? E student la arhitectu
ră. Să nu uit i sînt și bolnavă, 
am un ușor reumatism...

Și profesoara Mihaela Revnic 
Pleșa își pune la bătaie toate 
„armele" de convingere pentru 
un unic scop : Bucureștiul ! 
Nu-1 poate părăsi ! Pretențiile 
ei nu sînt mari, nu dorește de
cît o navetă ușoară, un loc de 
unde să-și poată face meseria 
între două trenuri. Ceea ce tre
ce sub tăcere este că a acceptat 
formula limită — de a fi pusă 
la dispoziția ministerului — 
pentru că rezultatele sale șco
lare au situat-o la coada listei 
absolvenților din seria ei și, în 
cbnsecintă, nici vorbă să-și mai 
poată alege postul.

Ce va face mai departe ? Va 
deveni una dintre persoanele fi- 
gurînd curent pe lista de au
diențe la serviciul care se o- 
cupă de rezolvarea cererilor 
privind schimbarea repartițiilor, 
din Ministerul Educației și In- 
vățămîntului.

Dialogul de mai sus n-a fost, 
din păcate, singular în ziua de 
7 august cînd am făcut ancheta 
noastră, zi obișnuită de audien
țe la serviciul respectiv. De di
mineață și pînă la ora 13, cînd 
au început audiențele, s-au a- 
dunat vreo 50—60 de solicitanți. 
Unii dintre ei pentru că au gă
sit locurile ocupate, sau nu e- 
rau în specialitatea lor ; al
ții, fiind căsătoriți, nu și-au 
putut sincroniza chiar la 
repartiție locurile de muncă 
cu cele ale soțului sau 
soției (după cum se știe, 
repartizarea s-a făcut anul 
acesta pe institute, și nu în toa
te cazurile soții au absolvit a- 
ceeași facultate) ; în sfîrșit, în
tre data repartiției și ziua pre
zentării la locul de muncă au 

Aspirațiile profesoarei Mihaela 
Revnic Pleșa nu vizează o școală 
anume ci... naveta. Să fie cit mai 

„ușoară".

Inginera Marioara Golumba nu 
era Ia post, la O.I.F. Brașov ci în 
audiență pentru schimbarea re

partizării.

Maria Stan, sociolog de profesie : 
„Știți la cite „firme- am fost c» 
să caut un post în București ? 
Pentru că n-am de gînd să mă 
duc la Uzinele sodice din Go

vora...'1

Ca să rămînă în Pitești, de unde 
e de loc, ing. Ioan Alecu a accep
tat un post la t.A.P.L. Va răspun
de de „tehnologia" ciorbelor și 

fripturilor din restaurante ?

Gabriela Petrescu : „în facultate 
mi s-a spus că am vocație pentru 
munca didactică. Dar interesele 
mele îmi cer să rămîn în Bucu
rești. Ce să caut Ia școala din 

Vrancea

survenit în viața unora dintre 
absolvenți evenimente care cer 
imperios prezența lor în alte 
localități decît cele unde au 
fost repartizați. Toate aceste si
tuații, dovedite cu acte, sînt 
analizate cu discernămînt de 
comisia centrală de reparti
zare, și rezolvate. Deci nu 
ele fac obiectul rîndurilor 
de față : întîi pentru^ că 
cererile de această natură in
tră în categoria celor întemeia
te ; apoi pentru că nu dețin o 
pondere însemnată. Le-am pu
tea grupa în categoria corectu
rilor inerente de adus unei ac
țiuni de amploarea repartizării 
absolvenților Invățămîntului su
perior. acțiune care a cuprins 
în raza sa, pînă în prezent, 
24 000 specialiști din promoția 
anului curent

Ne ocupăm deci de colegi ai 
Mihaelei Revnic Pleșa, întru 
căutarea unui loc de muncă cît 
mai comod cu putință.

Tînărul Unipan Velco, a ab
solvit Universitatea din Timi
șoara și a fost repartizat ca 
profesor de fizică la Grindu. în 
județul Ialomița. Este din Ba
nat, acolo îi locuiesc și părinții. 
Ce e de făcut însă dacă în Ba
nat s-a acoperit necesarul pro
fesorilor de fizică pe cînd multe 
catedre de fizică din Ialomița 
sînt servite de cadre didactice 
de alte specialități ?

— In ce condiții pot rămîne 
pe lingă casă ? se interesează 
el.

— Părinții nu au neapărată 
nevoie de prezența dumitale, 
nu ești nici căsătorit, de ce sa 
nu te duci la postul pe care l-ai 
acceptat ?

— Mă căsătoresc, mă căsăto
resc — nu-i o problemă — pro
testează Uni pan. Am și fixat 
data nunții, in octombrie...

— Dar pînă atunci, la 1 sep
tembrie trebuie să te prezinți 
la școala din Grindu...

— Atunci mă căsătoresc în 
august. Va fi puțin mai greu, 
fata cu care vorbesc e plecată 
într-o tabără cu elevii, dar o 
aduc eu... N-aveți grijă, peste 
puțin timp vin din nou, cu acte 
în regulă. „

Ridicolul acestei situații este 
curmat brusc de sunetul tele
fonului. Ușor jenat, inspectorul 
C. Floricel, secretarul comisiei 
centrale de repartizare, însărci
nat cu primirea solicitanților, îl 
poftește pe interlocutor să vină 
în persoană să-și rezolve pro
blema.

Și intr-adevăr, la numai cî
teva minute apare un tînăr a

rogant, utilizînd altă formulă 
de politețe decît banalul „bună 
ziua".

— Mă sperie sistemul acesta 
de cozi, știți, unchiul meu...

— Vă rog nu-1 mai citați pe 
unchiul dv. Cererea vi s-a re
zolvat nu pentru că-i sînteți 
nepot, ci pentru ca revista X are 
nevoie de un redactor.

Mihai M. mai pierde din aro
ganță, chiar, surprinzător ! ro
șește și așteaptă. Din respect 
pentru unchiul său, un cunos
cut savant, nu dăm numele ne
potului. S-ar putea să nu-i cu
noască isprăvile și de ce să i 
le aducem noi la cunoștință ?

Coleg întru aroganță, deși de 
altă specialitate, este și Silviu R. 
A absolvit „Automatica" și a 
fost repartizat la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase din 
Slobozia. Un post cerut de Mi
nisterul Industriei Chimice. Ne
gația, deci anularea cererii, 
poartă parafa aceluiași minis
ter. De ce ? S. R. este baschet
balist Iar asta valorează mai 
mult decît calitatea sa de ingi
ner. în consecință se angajează 
nu unde e nevoie de indineri, 
specialiști în automatizări, (la 
Slobozia nici nu s-a prezentat, 
într-atît era de sigur că i se va 
schimba repartizarea) ci unde 
există o echipă care are ne
voie de specialiști în... baschet.

— Ați început si antrenamen
tele?

— Încă nu, dar le încep cu
rînd. Și S. R. pleacă fericit cu 
noua repartiție în buzunar. 
Pentru că a primit-o. Instituția 
care are nevoie de baschetba
listul S. R și nu de inginerul 
S. R. a reușit să-i schimbe re
partiția.

Alte intrări și ieșiri din mica 
încăpere de care-și leagă spe
ranțele băieți și fete, tineri 
pentru care începutul profesării 
este condiționat de rămînerea 
lingă mamă, ori în București, 
este anulat de frica de a da 
piept cu greutățile, de refuzul 
de a merge la țară sau într-o 
localitate pornită acum pe dru
mul urbanizării.

La un moment dat îșî face a- 
pariția o întreagă familie : soț, 
soție, copil. Soțul amenință, so
ția plînge, copilul e înfricoșat. 
Ce vor ?

Soțul a absolvit Facultatea de 
științe juridice, secția de știin
țe administrative. A fost repar
tizat la Consiliul popular al 
județului Sălaj, pentru a ocupa 
o catedră la liceul economic din 
subordine. Ce obiecții se pot 
aduce unei asemenea reparti

zări ? Juristul Gh. Popescu a 
găsit: e bucureștean get-beget, 
are și un apartament proprie
tate personală, soția este stu
dentă în ultimul an la aceeași 
facultate. I se sugerează ca so
ția să-și continue studiile la 
cursuri fără frecvență, să ple
ce împreună, județul Sălaj are 
nevoie de juriști în vreme ce 
Capitala este suprasaturată pe 
acest plan — și-și vor continua 
acolo viața de familie. La con- 
traargumentele lipsite de logică 
ale proaspătului jurist i se re
amintește că a semnat la în
ceputul studiilor un angajament 
că se va duce, la absolvire, 
unde va fi nevoie de el. Inutil, 
în furia sa. Gh. Popescu, nu-și 
mai pune frîu gurii — insultă, 
spune vorbe grele și pleacă 
trîntind ușa. Un jurist. Chemat 
să cunoască și să aplice legea, 
să apere dreptatea. Cum o fi 
arătînd în concepția sa drepta
tea ?

Inginerul constructor Marioa- 
ră Golumba a făcut un drum 
lung pînă aici : de la Timi
șoara cu o oprire la Brașov. Iti- 
nerariul reprezintă : centrul u- 
niversitar în care a învățat, o- 
rașul reședință al locului de 
muncă la care a fost repartizată 
și Bucureștiul, unde speră să-și 
rezolve o cerere injustă. A ab
solvit Facultatea de construcții 
hidrotehnice. Rezultatele la în
vățătură nu sînt foarte bune. S-a 
aflat din. această cauză prin-. 
tre ultimii în fața comisiei 
de repartizare , și și-a a- 
les, de bună voie și nesilită de 
nimeni, O.I.F. Brașov. Și-a a- 
les, deci. S-a prezentat la post 
la 1 august, a stat cîteva zile 
și... și-a adus aminte că e căsă
torită, că soțul lucrează în Ti
mișoara. Acum face ruta Bra
șov—Timișoara, via București 
pentru schimbarea repartiției. 
Deocamdată, singurul lucru cert 
e că a dezertat de la post. La 
O.I.F. Brașov mai merge nu
mai ca să obțină negația că in
stituția are nevoie de un hi- 
drotehnician. Negație pe care 
n-o va primi, de bună seamă, 
întrucît instituția resimte lipsa 
unui specialist cu acest profil.

Ce optică, ce concepții stau la 
baza unor începuturi profesio
nale, care nici nu pot fi numite 
începuturi, atît de penibile ? E- 
goismul ? Da, firește, egoismul. 
Nici unul dintre „eroii" pe care 
i-am prezentat n-a fost în stare, ; 
măcar de formă, să gîndească 
un pas mai departe decît mă- ; 
runtele sale interese. Ba chiar, 
Gabriela Petrescu, o absolventă 
a Facultății de limba română, 
și candidată la un post în 
București, ori care ar fi el, ne-a 
spus-o de la obraz : „de ce 1 
trebuie să mă gîndesc la alții 
si nu la mine în primul rînd ?“ 
Dar parcă și egoismul își are 
izvorul Jn alte tare de educa
ție. „Nu pot să stau departe de 
mama, sînt singurul ei reazim" 
a fost repetat în cîteva va
riante de cei pe care i-am cu
noscut cu acest prilej. Și pen
tru dovadă erau prezenți chiar 
cu mama, sau cu ambii părinți. 
Înduioșător, ce copii afectuoși 
există printre cei care dezer
tează de la posturi. Tot din 
afecțiune, probabil, unii dintre 
ei — în timp ce-și prelungesc 
vacanța — și-au trimis chiar 
mama sau tata să le rezolve 
problemele. Oameni în vlrsta, 
ocupați, au acceptat să se și u- 
milească numai să satisfacă 
răsfățul copiilor lor. Care nu 
mai sînt copii, ci ingineri, pro
fesori, specialiști necesari în 
atîtea și atîtea colțuri ale țării.

Trebuie să spunem însă că și 
legislația în vigoare legată de 
prezentarea absolvenților la 
posturi este puțin cam blinda. 
Decretul Consiliului de Stat 
(nr. 158 din 1970) prevede la 
art. 11 că „Pentru motive te
meinice Ministerul Educației și 
Invățămîntului poate aproba ce
rerile absolvenților de schim
bare a repartizării, introduse 
în termen de un an...“, iar la 
art. 23 „Absolventul care nu se 
prezintă la organizația socia
listă la care a fost repartizat 
în termenul legal este obligat 
la plata unei penalități civile 
de 5 000 lei. în cazul absolven
ților facultăților cu durata stu
diilor mai mică de patru ani, 
sau 8 000 lei, în cazul absolven
ților facultăților cu durata stu
diilor de cel puțin 4 ani“. Pri
ma prevedere este destul de 
vagă și absolvenții restanțieri 
la simțul datoriei, se prevalea
ză de ea pentru prelungirea 
duratei de timp’ în care nu res
tituie societății nimic din in
vestițiile sale. Cit privește al 
doilea articol citat : de ce a- 
menda se rezumă la sumele 
respective cînd statul nostru 
cheltuiește pentru un student, 
numai într-un an de învăță
mînt, circa 12 000 lei ? Pe cine 
menajăm ?

MARIETA VIDRAȘCU

(Urmare din pag. I)

Cresii, cum ați fost primit la com- 
inat ?
întrebarea o adresăm mai mul

tor ingineri care așteaptă să in
tre la serviciul personal pentru 
a-și definitiva formele de anga
jare. J?rimul care răspunde e tot 
Marin Ghinea.

— Eu am sosit la Hunedoara 
în dimineața zilei de sîmbătă. 
Prezentîndu-mă la Combinat, mi 
s-a spus că înainte de toate... 
trebuie să mă odihnesc după o 
noapte de drum. Mi s-a dat cheia 
camerei în care voi locui. Din 
vorbă în vorbă, i-am spus tova
rășului director că intenționez 
să-;mi aduc și soția. „Nu-i nimic, 
a replicat dînsul. Cînd va veni 

.veți primi un apartament". Am 
aflat că acesta este un obicei în 
Hunedoara. Un obicei demn de 
laudă. Am fost întrebat apoi unde 
doresc să servesc masa, recoman- 
dîndu-mi-se mai multe cantine. 
Căldura și grija cu care am fost 
primit, m-au impresionat și — 
de ce să nu recunosc ? — m-au 
legat de această întreprindere.

— De sîmbătă și pînă luni, 
adaugă inginerul Ioan Berghian, 
repartizat la calculatorul electro
nic, am făcut vizitele medicale, 
instructajul de protecția muncii 
etc. Am fost îndrumați pas cu 
pas de către salariații de la per
sonal și învățămînt. îndeplinirea 
formalităților de angajare (care, 
în paranteză fie spus, sînt prea 
complicate !) a decurs repede. 
Azi, 1 august, vom fi trimiși în 
secții. Doresc ca peste o ora două 
să-mi iau în primire postul.

— Eu cunosc combinatul des
tul de bine, intervine inginerul 
Antoniu Popa. Am făcut practi
ca în mai multe secții printre 
care și la cea în care am fost 
repartizat: O.S.M. 2. Cu toate 
acestea, șeful oțelăriei, secretarul

HUNEDOARA 
IE-A SPUS 
BUN VENIT

comitetului de partid m-au con
dus pe platformă, mi-au înfăți
șat cuptoarele Siemens Martin și 
m-au prezentat noilor tovarăși 
de muncă. Sînt mulțumit de pri
mirea care mi s-a făcut.

—■ Dacă toți cei repartizați s-ar 
fi prezentat deodată, la posturi, 
declară Carol Muntean, de la 
Serviciul învățămînt, le mijloceam 
o .întâlnire cu directorul general 
al combinatului, cum am proce
dat și în alți ani. Dar pentru că 
cei mai mulți n-au sosit încă, 
discuția am amînat-o pînă la 
sfîrșitul lunii.

— Vina este a colegilor de 
promoție absenți — 13 la număr. 
Carol Muntean, cunoscînd situa
ția de pe parcursul mai multor 
ani, nu s-a arătat neliniștit, fiind 
convins că în următoarele două 
săptămîni numărul celor care își 
vor lua în primire posturile va 
spori. Cu toate acestea, nu poate 
fi v’orba de o prezență integrala 
a celor repartizați, nici măcar 
după două săptămîni. Pentru că 
unii și-au explicat intenția de a 
pleca la alte întreprinderi încă 
înainte de a fi luat contact cu 
noul loc de munca. Zilele tre
cute, s-a prezentat la directorul 
cu probleme de personal, Gheor- 
ghe Onica, inginerul electronist 
Alexandru Lucanschi, care a so
licitat negația din partea combi
natului pentru a-și face stagia- 
tura în altă parte. Fiind întrebat 
de ce vrea să plece înainte de 
a fi văzut cum arata combinatul, 
el n-a putut da un răspuns con
cludent, în afară de mărturisi
rea că dorește să lucreze în 
București. „Este mentalitatea 
care poate fi întîlnită la mulți 
absolvenți — specifica tovară
șul Gheorghe Onica. Noi depunem 
eforturi pentru a le crea condiții 
optime de muncă si viață, 
iar unii dintre ei nu se 
gîndesc la profesie ci neapă
rat la localitate. De multe ori 
mă întreb : cum au fost pregătiți 
în facultate acești tineri pentru 
a se integra în producție, în via
ța socială dacă nu au simțul răs
punderii elementare — față de 
profesie măcar



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SÎMBĂTĂ 12 AUGUST 1972

)■ jriHHHHHnrmnnrmrirwrmnnnnnnnrmnnrwrirrr'.

RADIO
Memoriul eroic 23 August 

este titlul ciclului sub care 
Radiodifuziunea română se 
prezintă In săptămlna urmă
toare „în fața“ ascultători
lor. Ciclul este împărțit în 
8 emisiuni pe care le putem 
asculta între 12—23 august. 
Caracteristica generală a 
pieselor de teatru incluse t 
structura morală și spiritua
lă a comuniștilor, a tuturor 
acelora care au luptat jert- 
findu-se pentru eliberarea 
țării, pentru construirea so
cietății noastre socialiste.

Firește, cîteva premiere 
vor fi și în acest ciclu al 
Teatrului radiofonic. Ni se 
anunță astfel „Linia ferată" 
de Cristian Munteanu. Sce
nariul radiofonic evocă lup
ta unui grup de comuniști 
pentru salvarea unor copii 
a căror viață era in mare 
primejdie. Acțiunea se pe
trece în timpul ultimului 
război mondial. îi vom „re- 
auzi“ pe Colea Răutu, Tati
ana Iekel, Vasile Gheorghiu, 
Dan Damian și Emil Hossy.

„La porțile Severinulyi" 
— premieră. Dan Tărchilă 
ne oferă dramatizarea ro
manului lui Ion Grecea. Ne 
sînt reamintite acele zile 
fierbinți de august, acele 
zile care au precedat actu
lui revoluționar care a scoș 
țara din alianța cu hitle- 
riștii.

Ciclul cuprinde, de aseme
nea, cîteva piese de teatru 
cunoscute : „Surorile Boga" 
de Horia Lovinescu, „Orele 
fierbinți44 de Laurențiu Ful- 
ga și altele.

lă de la 12 ani iar Ia 17 ani 
obține primele angajamen
te. Imprimă, relativ repede 
primele discuri, obține un 
contract în două filme și 
face un turneu în Polonia. 
Nu peste multă vreme Am
bras Seelos își alcătuiește 
o orchestră proprie și în
treprinde turnee în Europa, 
S.U.A. In acest an formația 
sa a fost aleasă ca „forma
ție olimpică44 jaentru Olim
piada de la Munchen. De a- 
mintit că Udo Jurgens, 
Chubby Checker, Gitte, Pe
ter Alexander au colaborat 
cu formația lui Ambros 
Seelos.

„Tropical — Fiesta" este 
numele unei alte formații 
din străinătate care ne vi
zitează țara. Ea va susține 
spectacole în zilele de 17 și 
18 august la Teatrul de va
ră „23 August" din Capitală. 
Actul de naștere al acestei 
formații din Republica Afri
ca Centrală a fost semnat 
la 2 februarie 1965 Ia Ban
gui din inițiativa lui Char
lie Perriere, conducătorul 
recunoscut al formației care 
avea pe atunci cinci mem
bri. „La Fiesta" și-a început 
turneele în țările din Afri

ca dar și în Europa (Fran
ța), acum România și după 
aceea urmează să plece în 
China.

Un repertoriu cuprinzător 
— cîntece africane dar și din 
alte zone ale lumii — face 

ca formația oaspete să-și 
cîștige, turneu după turneu, 
o popularitate pe merit. în 
programul pe care-1 pre
zintă la Teatrul de vară 
sînt incluse și cîteva dan
satoare.

I. BODEA

Agenția română de im
presariat artistic anunță 
pentru săptămîna viitoare 
două evenimente pentru iu
bitorii de muzică ușoară.

Primul, la Sala Palatului, 
în ziua de 13 august, orele 

20,00 Invitați : Pompilia
Stoian cu Joe Curtis și for
mația de show. Cîteva cu
vinte despre formația de 
show. Ea este compusă din 
7 membri care cîntă la 22 
de instrumente. Numele și 
prestigiul acesteia se leagă 
însă de Ambras Seelos, con
ducătorul formației, un mu
zician complex care cîntă la 
clarinet, flaut, saxofon, te
nor, bariton și alto. El și-a 
început activitatea muzica

ORCHESTRA FEDERALA DE TINERET 
DIN REPUBLICA ELDERALA A GERMANIEI 

aflata in turneu in țara noastrâ
prezinte

marți 15 august 1972, ora 20,00 la 
ATENEUL ROMAN

CONCERT SIMFONIC 
EXTRAORDINAR

In program :
ANTON »on WEBERN - 6 piese pentru orchestră, opus 6 
LUDWIG van BEETHOVEN - Concertul pentru pian și 

orchestră nr. 5. 
solistă Gitti Pirner (Munchen)

JOHANNES BRAHMS - Simfonia nr. 1, opus «8.
Dirijor: VOLKER WANGENHEIM (Bonn)

Biletele pentru spectacol pot fi procurate de la casa 
de bilete a Ateneului Român.

RISIPĂ

DE IRONII
(Urmare din pag. I)

gar la meteorolog sau construc
tor. Față de acest dinamism 
economic, instituția de cultură 
a rămas totuși în urmă ca edi
ficiu și, mai cu seamă, ca me
todologie de lucru. Osificate în 
forme vechi, simpliste care 
astăzi nu mai stîrnesc interesul 
(jocul cu table și remy, audiții 
muzicale pe disc sau radio, un 
program-aivertisment ca în sta
țiunile balneare), acțiunile că
minului cultural, cele mai mul
te, nu au o valoare practică, 
nu oferă răspunsuri la proble
mele tinerilor, sînt fără ecou 
și urmări educative. De aceea 
căminul cultural a rămas izo
lat. Izolat prin felul cum își 
concepe activitățile, izolat prin 

W, faptul că pare a fi străin de 
ritmul și necesitățile vieții so
ciale, de munca și preocupă
rile tineretului. Cîteva zile pe 
săptămînă își deschide ușile 
dintr-un mecanism reflex și nu 
pentru că acolo, in interior ar 
urma să se desfășoare de fie
care dată, în multiple forme, 
procesul ideologic-educativ ob
ștesc. Se naște întrebarea, fi
rească, de ce una din cele mai 
Importante instituții nu a reu
șit să țină pasul social cu toate 
evoluțiile satului alunecînd trep
tat în desuetitudine ? Există pu
ternice organizații U.T.C. în 
Otopeni, la întreprinderile In
dustriale, acestea sînt, cum se 
știe, prin statut, beneficiari șl 
organizatori principali ai pro
cesului cultural-educatîv. De ce 
tinerii din Otopenî „se reped'* 
în București pentru a prelua 
de-a gata ceea ce le oferă al
ții ?

...,.Nu se poate răspunde sim
plu la o astfel de întebare. spu
neau tinerii Octavian Dicu, in
giner constructor, si arhitectul 
Ioniță Dumitru. Sîntem atîția 
în sat, cu diverse preocupări, 
cu diverse meserii îndemîna- 
tici și prîcepuți. Dar niciodată, 
doi dintre tinerii din Otopeni 
nu rămîn la aceeași părere. 
Dacă organizația U.T.C. de Ia 
I.U.C.T. organizează o acțiune 
culturală este criticată — chiar 
fără să o vadă — de către cei 
de la A.M.C. sau invers. Ne ri- 
sioim energia și timpul în ironii 
adresate unii asupra altora, 
fără să cădem de acord vreo
dată la o acțiune comună. Cred 
că nu a fost posibil acest lucru 
fiindcă nu există un factor coor
donator, comitetul comunal 
U.T.C. care să unească energii
le risipite haotic și să le dea 
o valoare de întrebuințare in
structivă, mai nobilă. Altfel 
fiecare colectiv este alcătuit din 
priceput.! muncitori dar rare 
d0vin străini și dezinteresați 
cînd au ieșit pe poarta uzinei. 
Nu avem o viață de organizație 
care să sudeze temeinic acțiu
nile noastre și fisurile dintre 
tineri".

Aceleași păreri am fi putut 
consemna și de la tinerii din 
organizația U.T.C., A.M.C.. de 
la colectivul de strungari ai în
treprinderii de utilaj terasier, 
de la cei 14 iiteciștî ai coope
rativei agricole. Aici, din cîți 
tineri lucrează în cooperativă, 
organizația U.T.C este formată 
doar din 14 membri. Cîndva era

o organizație puternică. Dar cu 
timpul tinerii au plecat în uzi
ne, alții pe șantiere, în toamna 
aceasta vor mai pleca patru. 
Mai sînt totuși mulți care aș
teaptă să fie primiți în U.T.C., 
care „pîndesc" o adunare gene
rală ca să-și depună și ei ade
ziunea de intrare în organiza
ție. De la alegeri nu s-au mai 
întîlnit niciodată. Este destul de 
greu să se adune chiar cotiza
ția.

Organizația U.T.C. din Olo- 
peni este subordonată și îndru
mată direct de Comitetul U.T.C. 
al sectorului 1 al Capitalei. Un 
instructor salariat, Măciașă 
Constantin, răspunde concret de 
organizațiile U.T.C. de aici. A- 
ceasta îi este sarcina. Dar se 
deplasează rar de la sediu 
(mulți tineri din Otopeni nu-1 
cunosc) și cînd vine în sat, la 
ocazii festive, nu mai are timp 
să pătrundă în miezul lucruri
lor. La Otopeni nu au fost or
ganizate nici pînă acum alegeri 
pentru constituirea comitetului 
comunal U.T.C. Neexistînd un 
for unic, coordonator a tuturor 
organizațiilor din Otopeni a 
dispărut și fermentul polariza- 
tor care ar fi unificat în ac
țiuni întrunite pe toți tinerii 
satului. Lipsind toate acestea, 
instituției culturale i-a fost blo
cată o principală arteră vitali - 
zatoare — cooperarea cu tine
retul, cu organizația U.T.C. De 
aceea căminul cultural arată 
asa de pustiu și însingurat. 
Propune,,activități organizate la 
întîmplar'e, din mici resurse 
culturale, neselectate. Activează, 
în tot satul, din întreaga orga
nizație, doar ...casiera organi
zației U.T.C., bibliotecara Con- 
stantinescu Costela. Ce poate să , 
facă un singur om ? |

într-una din zile eram la gră- | 
dina de legume a C.A.P.-ului 
în timpul recoltării legumelor . 
de dimineață. O recoltă bună. I 
Numai tomatele din ciclul I au I 
adus cooperatorilor un venit de I 
1.200.000 lei. Totuși, am obser
vat că se făcea risipă. Un tî- I 
năr, zîmbind. mi-a zis i „Roșiile I 
îngrașă pămîntul, apoi sîntem | 
milionari". Unii dintre tova
rășii săi nu au fost de a- 
cord cu această mentalitate de I 
„gospodar-milîonar". Discuțiile I 
însuflețite au durat acolo, într* I 
vrejurile de roșii si ardei pînă 1 
ce s-a luat rouă de pe fructe. 
Intîmplarea, mă gîndeam_ a- I 
tunci, dacă ar fi cunoscută de I 
organizația U.T.C. este un po- I 
trivit subiect de dezbatere. La 
Otopeni această concepție a în- ■ 
ceput să fie acceptată de mulți I 
tineri. Prin felul de întreținere I 
a mașinilor. și uneltelor agri- I 
cole, prin faptul că uneori 
baloturile de paie sînt în- g 
toarse sub brazda tracto- I 
rului și fel de fel de „mici I 
pierderi" care se cam strecoară 
cu ușurință printre degetele 
cooperatorilor. Era un subiect I 
pe care organizația U.T.C., l-ar I 
fi putut propune pentru o dez- • 
batere etică la căminul cultural. 
„Risipele milionarilor- în sens g 
propriu și în sens figurat, de- I 
oarece si membrii organizației | 
U.T.C. din întreprinderile satu
lui îsi risipesc nu o dată inutil . 
energiile — care ar putea fi I 
creatoare.

O invitație pentru
cititorii noștri

TINERE, NU PESTE MULTA VREME VOM 
SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ, CU TOȚII, AȘA 
CUM O VA FACE ÎNTREGUL NOSTRU PO
POR, ZIUA DE 23 AUGUST, ACEASTĂ ZI ATIT 
DE FIERBINTE PENTRU ISTORIA ȚĂRII. ȘTIM 
CA, IN ORICE COLȚ AL PATRIEI TE VEI AFLA 
ATUNCI, GINDURILE DE DRAGOSTE Șl RE
CUNOȘTINȚA ȚI SE VOR ÎNDREPTA FIRESC

— In ce coloană te vei afla de ziua 
pini, ce ginduri dorești să adresezi conducerii

o 
o

ÎN LUNA SEPTEMBRIE VA APARE

SPRE PIAȚA AVIATORILOR, UNDE SE VOR 
AFLA, LA ÎNALTA TRIBUNA A DEMONSTRA- 
TIEI, IUBIȚII CONDUCĂTORI Al PARTIDULUI 
Șl POPORULUI NOSTRU. DORIND SA SE 
FACĂ ECOUL CITITORILOR, ZIARUL NOSTRU 
TE INVITA SA PARTICIPI ' ‘ ---------------
UNEI AMPLE ANCHETE REALIZATA PRIN 
SCRISORI, RUGINDU-TE SA RĂSPUNZI LA 
ÎNTREBAREA :

marii sărbători, cu ce succese vi' s-o intim- 
partidului cu ocest prilej festiv ?

PROMIȚ1ND sa publicăm răspunsurile intr-un număr special 
DEDICAT ZILEI DE 23 AUGUST, AȘTEPTĂM SCRISOAREA TA, ÎNSOȚITĂ DE O 
FOTOGRAFIE PÎNĂ LA DATA DE 16 AUGUST A.C.

„Scînteia tineretului"

LA REALIZAREA

f 
j
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ERA SOCIALISTA j
Revistă teoretică și social-politică a C.C. ° 

al P.C.R. " :
Ținînd seama de etapa de dezvoltare a o 

țării noastre, de cerințele actuale ale activi- “ 
tății politice-ideologice, revista „Lupta de 2 
clasă" se transformă într-o publicație cu a- “ 
pariție bilunară, purtînd denumirea „Era X 
Socialistă". »

Prețul de vinzare al publicației ERA SOCIALISTA este de ® 
3 iei exemplarul. o

Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali ® 
și difuzorii din întreprinderi, instituții și de la sate. Revista se o 
va găsi de vinzare în librarii și chioșcurile de difuzare a 0 
presei. ®

Prețul abonamentului anual — 24 de numere : 72 Iei. 0

SPORT • SPORT
Sport de masă SEZON

Fdialoguri^
^OLIMPICE^j

PUN PENTRU OINĂ
• Ultimele întreceri din etapa județeană a „Cupei tineretului de 
la sate" • Pe stadionul din Slatina, 16 echipe școlare își dispută 
trofeul „Cupa speranțelor" • Pregătiri pentru finala pe țară a 

„Cupei U.T.C."

Jocurile de oină, cu pasio
nantele reprize la „bătaia min
gii" și la „prindere", se află 
din nou în actualitate. Mai 
multe localități din țară găz
duiesc, în această perioadă, in
teresante concursuri la care își 
dispută întîietatea numeroase 
echipe de categoria seniori, ju
niori și copii. Bunăoară, săptă
mîna trecută, numai la un con
curs desfășurat Ia Sibiu au par
ticipat 29 de echipe școlare de 
oină, iar la întrecerile de la 
Botoșani, Iași, Roman și Vas
lui și-au dat întîlnire aproape 
100 de formații. Se poate vorbi 
despre o creștere cantitativă și 
calitativă importantă a acestui 
joc cu o veche tradiție.

• Debut în etapa județeană 
a ..Cupei tineretului de la sate**.

La ora actuală, pe prim plan 
se află jocurile de oină din e- 
etapa județeană a „Cupei tine
retului de la sate", competiție 
de masă inițiată și organizată 
de U.T.C., care a lansat, în ul
timii ani, o serie de formații 
tinere, de perspectivă și care au

AVRAM
IANCU

► (Urmare din pag. I) J

► deni, de pe întinsul meleag de țară. In taberele lui lancu au <
’ venit cei mai de seamă revoluționari pașoptiști, intre care și <
► Bolcescu care la întîlnirea cu lancu mărturisi : „Mi se păru J
* a vedea in el geniul naționalității române stînd pe deasupra <
* mormintelor dușmanilor străini și cîntînd un imn de înviere", < 
J Copil de iobag, Avrămuț a lui Alisondru lancu, din Vidra <
► de sus, a crescut lingă acel popor de țărani, cărora le căuta <
► o ieșire la lumină. I s-a părut că urmărind tăriile legilor și J 
, punindu-le în față celor puternici, va schimba nedreapta or- <
► ganizare a lumii și strîmbătățile ei. Avea să-și dea seama, <
► cum o spune el însuși că „nu cu argumente filozofice și urna- ’
* nitare vei putea convinge pe acei tirani, ci cu lancea lui Ho- <
J ria“. Acesta a fost lancu - un „nepot" al lui Horia - stră- <
► juind de pe culmea veacului spornica înaintare a poporului < 
‘ său către ceosul dreptății, făgăduit lui de legi nescrise. < 
I Generații întregi au văzut în lancu un simbol al nepieri- <
► toarei jertfe pentru cauza libertății și dreptății. Ca Bărnuțiu <

► din Bocșa Sălajului, ca Bălcescu și Eminescu, care au indrep- ’ 
, tat puterile noastre spre împlinire, lancu a fost zidirea de su- <
* flet românesc, pe care n-au putut-o prăvăli amenințătoarele < 
J lance. Drumul lui sfirșește in noi, deschis in cuceririle cu care <
► înrămăm colțul nostru de lume. Vitejia lancului intră ca o să- <
* geată de lumină în conștiința secolelor care i-au urmat. Cu J 
J dirzenia lui mocănească, aspră și ațoasă, neîndurător cu cei < 
» care pun stavile dreptății, lancu se înscrie în suișul nostru de <
► istprie. Aniversarea centenarului morții lui Avram lancu a fost J
* trecută pe agenda manifestărilor culturale ale UNESCO, ca <
► o meritată apreciere pentru cel care prin tot ce a făcut a fost <
* și un fiu ol umanității. <
* Va trebui să străbatem itinerariile lumești ale lui lancu, în <
► septembrie al acestui an, să ajungem în neodihna munților < 
k lui, care-i păstrează legenda, să poposim în „Casa lancului"
► pentru a adăsta la mistuitoarea doină revărsată din „fluiera" <
► lui, care înfășoară în brîie de suflet marginile de țară. Aceas- <
* tă întîlnire cu lancu împlinește înalta educație națională, cu <
► rosturi adinei, de durată, lancu este unul dintre cei ale căror <
► fapte i-au confirmat întrutotul spusele : „unicul dor al vieții J
► mele e să-mi văd națiunea fericită pentru care după puteri <
► am lucrat pînă acum". Vorbe de care memoria lanculuî nu <
► are a se rușina ci, dimpotrivă, a se mîndrî. J

obținut rezultate tot mai bune. 
Notăm : Șiretul Suraia (Vran- 
cea), Spicul Stănilești (Vaslui), 
Recolta Ținea (Bihor), Crasna 
Lucăcenî (Satu Mare), Fulge
rul Fierbinți (Ilfov), Recolta 
Ciobanu (Constanța) etc.

Ultimele jocuri din etapa ju
dețeană a „Cupei tineretului de 
la sate" au loc duminică 13 au
gust. Pe terenul de sport din co
muna Buda se vor întîlni cele 
mai bune formații de oină din 
județul Ilfov. Printre protago
niste se numără Avîntul Curcani, 
fostă campioană republicană, 
Fulgerul Fierbinți, Recolta 
Letca Nouă Victoria Bila și al
tele. Asemenea întreceri’ mai 
sînt programate la Frasin (Su
ceava), Gherăiești (Neamț) și 
în alte localități.

• Finala „Cupei Speranțelor"
La finele acestei săptămîni va 

avea loc și o interesantă con
fruntare a celor mai tinere for
mații de oină. Este vorba de fi
nala pe țară a „Cupei speranțe
lor". competiție rezervata ele
vilor și care se află la a 4-a e- 
diție. în anii precedenți, tro
feul a fost cîștigat, pe rînd, de 
formațiile școlare din comunele 
Olteni (Teleorman), Gherăiești, 
(Neamț) și Niculițel (Tulcea). 
Jocurile finale ale ediției a 4-a 
se dispută pe stadionul din Sla
tina, în zilele de 11—13 august, 
reunind 16 echipe.

• Curs de antrenori de oină
Acum, echipele de oină sătești 

vor avea un nou „contingent" de 
antrenori calificați. Recent, 
Secția sport a C.C. al U.T.C., în 
colaborare cu federația de spe
cialitate, au organizat un curs 
de antrenori de oină la Tulcea. 
Timp de două săptămîni, un 
grup de tehnicieni cu o veche 
activitate, printre care profeso
rii V. Ciolacu (Sibiu) și G. 
Sroie (Giurgiu), au predat o 
suită de lecții teoretice și prac
tice, avînd ca „elevi" 54’ de ju
cători fruntași din mai multe 
județe. Și toți cursanții au tre
cut cu bine examenul de antre
nori. Au fost și evidențiați t 
Ion Eftene (Curcani-Ilfov), N. 
Fundățeanu (Radu Negru-Ialo- 
mița), N. Gherghîșan (Zărnești- 
Brașov), C. Uleniuc (Copălău- 
Botoșani), C. Popescu (Bălești- 
Vrancea). Ion Măgirescu (Mărgi- 
neni-Bacău). care au primit ca
lificativul „foarte hine“.
• Un festival al jocului de oină. 
Finala „Cupei U.T.C."

Stadionul „Tineretului" din 
Capitală va găzdui la finele 
lunii august un frumos festival 
al jocului de oină. Un număr 
de 40 de echipe sătești, campi
oane de județe, vor susține mai 
multe jocuri oficiale în cadrul 
unei importante competiții. In 
zilele de 25—27 august, se va 
desfășura finala celei de-a 4-a 
ediții a „Cupei U.T.C.“, confrun
tare cu o largă popularitate în 
rîndul tinerilor. De altfel, în
trecerea reunește cele mai va
loroase formații sătești și care 
contează printre principalele 
protagoniste ale campionatului 
național alături de C. P. Bucu
rești și Dinamo.

M. LERESCU

CANOIȘTII 
Șl CAIACIȘTII

NUTRESC SPERANȚE Șl ADUC
Continuăm seria dialogurilor 

noastre olimpice adresîndu-ne, 
de această dată, antrenorului fe
deral CORNELIU BARSANES- 
CU pentru a afla programul de 
pregătire, obiectivele și șansele 

canoiștilor șî caiaciștilor români 
la actuala confruntare olimpică.

— Care sînt obiectivele 
pe care și le-au propus 
cei ce conduc destinele 
olimpicilor de la caiac- 
canoe ?

— Atunci cînd am pornit la 
drum — un drum al cărui punct 
terminus sînt locurile de desfă
șurare a probelor de canoe și 
caiac amenajate la Munchen — 
ne-am propus următorul obiec
tiv : să păstrăm, să continuăm 
și să consolidăm poziția pe care 
cu atîta efort ne-am creat-o în 
confruntările de anvergură de 
pînă acum. Este vorba deci, de 
aoărarea unui prestigiu interna
țional, de consolidarea lui. Or, 
ac^st obiectiv nu-1 vom putea 
atinge decît cucerind cit mai 
multe medalii, ciștigînd cît mai 
multe probe. Știu, va fi foarte 
greu. Valoarea adversarilor noș
tri este foarte ridicată, luota va 
fi deosebit de strînsă, diferențe 
de zecimi de secundă vor deci
de pe învingători. Cu toate a- 
cestea, obiectivul pe care ni 
l-am propus nu mi se pare nici 
mie, nici antrenorilor lotului, 
nici sportivilor, imposibil de 
realizat. Cînd spun acest lucru 
mă bizui în primul rînd pe do
rința canoiștilor dp a reafirma 
valoarea lor olimpică și ambiția 
caiaciștilor de a se consacra în

ARGUMENTE
elita mondială prin ocuparea u- 
nor locuri fruntașe — poate 
chiar medalii de aur. Apoi, pe 
valoarea echipajelor românești 
în care întîlnim nume cunoscu
te în arena internațională, cîști-? 
gători ai multor medalii sau ti
neri dornici de afirmare cum 
sînt Aurel Vernescu, Mihai Za- 
fiu, Atanase Scintnic, Costel 
Coșniță, Vasile Simiocenco, Vic
toria Dumitru, Maria Nichifo- 
rov, Ivan Patzalchln, Gheorghe 
Danielov, Serghei Covaliov, 
Gheorghe Simionov.

— Să înțeleg că aceasta 
este componența lotului 
nostru olimpic ?

— Acesta este nucleul de bază. 
El va fi completat cu alți spor
tivi. Verdictul ultim îl vor da 
antrenorii loturilor : Nicolae 
Navasart — caiac băieți, Maria 
Navasart — caiac fete și prof. 
Octavian Murcureanu — canoe.

— Ați amintit de pre
gătirea lotului olimpic. 
Ce amănunte ne puteți 
furniza în acest sens ?

— Pregătirea sportivilor noș
tri constituie, de fapt, cel de al 
treilea argument pe care-1 luăm 
în considerație atunci cînd a- 
preciem șansele noastre la Olim
piadă. Programul de pregătire, 
foarte exigent întocmit, a fost 
respectat cu strictețe. Și, rezul
tatele s-au și văzut deja în 
comportarea bună a sportivilor

cu ocazia unor competiții foar
te importante. Un punct căruia 
i-am acordat o atenție deosebită 
au fost Regatele Snagov și Co
penhaga, desfășurate în compa
nia elitei mondiale a acestui 
sport. Ele ne-au facilitat cu
noașterea „la lucru" a viito
rilor adversari de la Munchen 
si depistarea propriilor noastre 
slăbiciuni. Asupra lor șl asupra 
celorlalte măsuri din programul 
nostru — fixarea echipajelor, 
antrenamente specifice la pro
bele respective — vom insista în 
perioada de pregătire de la VI- 
draru.

— Vidraru ? !
— Da, lacul de acumulare de 

la Vjdraru al hidrocentralei de 
pe Argeș. Este un nume care în 
curînd va reveni des în lumea 
sportului pentru că oferă con
diții excelente de pregătire : apă 
rece și liniștită, aidoma celei de 
la Miinchen, altitudine și un ca
dru natural de un pitoresc rar. 
Cred că în perspectivă apropia
tă va putea fi folosit și pentru 
slalom nautic.

— In concluzie ?
— Condițiile în care s-au efec

tuat pregătirile, capacitatea de 
dăruire a sportivilor noștri, du
blate de talentul și dorința fer
mă de a obține rezultatele pe 
care le așteaptă iubitorii spor
tului din țara noastră, ne fa6 
să credem în succes, într-o com
portare bună în lupta pentru tit
lurile olimpice.

AL. DOBRE

PROGRAM COMPETITIONAL
AZI ȘI MlINE, pe stadionul 

„23 August" din Capitală, in 
organizarea Consiliului muni
cipal pentru educație fizică și 
sport, bucureșienii vor asista 
la o atractivă manifestare spor
tivă. Duminică in cadrul unei 
ceremonii speciale, spectatorii 
prezenți pe marele stadion vor 
putea asista și la sosirea Fla- 
cărei Olimpice. în drumul ei 
către Munchen. Programul este 
completat cu demonstrații de 
judo, motociclism. lupte și fot
bal, la care participă echipele : 
Dinamo, Steaua, Sportul stu
dențesc și Steagul Roșu Bra
șov. Programul polisportiv în
cepe în fiecare zi de la ora 
17,30.

MARȘ. — Duminică are loc 
tradiționalul concurs de marș 
dotat cu „Marele premiu al 
ziarului „Munca", care a ajuns 
la cea de-a 12-a ediție. Mărșă
luitorii se întrec la trei probe : 
începători și juniori III pe dis
tanța de 5 km. ; juniori II (5 
km.) .și proba principală, se
niori și juniori I. care se va 
disputa în ștafetă pe distanta 
3 x 10 km. Starturile se vor da 
la orele 7,45 : 8,15 și 8,30 din 
fața Palatului Telefoanelor, 
unde vor avea loc și sosirile. 
Se așteaptă o participare nu
meroasă. la care sînt înscriși 
și alergători străini.

FOTBAL. — în afara cupelor 
din București, în țară, dumi
nică. F.C. Argeș va întîlni pe 
stadionul „1 Mai44 din Pitești, 
de Ia ora 11,30 echipa Hapoel 
Berr-Scheva. iar C.S. Tîrgo- 
vîște va susține o întîlnire cu 
naționala Ghanei.

BOX. — Azi, la Brăila, o in
teresantă gală pugilistică cu 
participarea unor boxeri frun
tași, membrii lotului secund al 
țării, printre care : Păul Do- 
brescu, Simion Cuțov, Dinu 
Condurat și alții.

TIR. — La Brașov se desfă
șoară un interesant concurs 
republican rezervat juniorilor 
și seniorilor.

DIRT-TRAK. — Concursul in
ternațional de duminică, de pe 
baza Metalul (Pantelimon), re
unește la start concurenți din 
Austria, Bulgaria, Polonia, Un
garia și țara noastră. întrece
rile se vor desfășura în 20 de 
manșe cu începere de la ora 10.

AUTO. — Filiala A,Q.R. 
București, organizează dumini
că între orele 8—12, etapa a 
IlI-a a concursului de îndemî- 
nare auto, care va avea loc pe 
str. Maior Coravu.

CICLISM. — In împrejurimi
le Brașovului, iubitorii ciclis
mului pot urmări in cadrul 
„Criteriului juniorilor" și al 
„Cupei C.T.B.O." curse de 
fond.

CICLOTURISM. — Posesorii 
de biciclete din București sînt 
invitați duminică la o excursie 
la Căldărușani. Plecarea la ora 
8 din fața stadionului Dinamo.

VÎNATORII bucureșteni pot 
participa la antrenamente în 
fiecare duminică la poligonul 
Tunari, între orele 9—14, sau la 
vînătoare de turturele și po
rumbei sălbatici.

ȘTORI
OLOMIPOCE

• PINA VINERI LA AMIAZA, 
în satul olimpic de la Miinchen 
sosiseră peste 800 sportivi din 32 
de țări.
• ULTIMUL SCHIMB AL ȘTA

FETEI OLIMPICE. tinărul atlet 
vest-german Gunther Zahn, carer 
va aduce flacăra olimpică pe ma
rele stadion în ziua deschiderii 
Jocurilor, va fi însoțit probabil de 
alți patru atleți : un asiatic, un 
african, un american și un austra
lian.
• NOILE ,.SUPER-PRAJINI“ din 

materia] plastic, utilizate de ame
ricanul Bob Saegren și suedezul 
Kjell Isaksson cu ocazia stabilirii 
noilor recorduri mondiale, nu vor 
fi acceptate Ia Jocurile Olimpice 
de la Munchen,

„Meciul secolului" 
8-5 pentru Fischer

întreruptă joi seara la mu
tarea a 41-a, a 13-a partidă 
a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre Boris 
Spasski și Robert Fischer a 
continuat vineri seara. Par
tida s-a încheiat la mutarea 
a 74-a cu victoria lui Fi
scher. Scorul meciului este 
în prezent 8—5 puncte în fa
voarea lui Robert Fischer. 
Conform regulamentului, cea 
de-a 14-a partidă urmează 
să se joace duminică.

PROGRAMUL II

SIMBATA, 12 AUGUST 1972
APA VIE î ruîeazâ la Victoria 

(orele 18; 18,20; 20,45).
BINECUVÎNTAT1 ANIMALELE 

ȘI COPII! : rulează la Patria 
(orele 9: 12: 1»: 18; 21).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Capitol (orele 
9.30; 11.45; 14.15: 26.15: 18,30: 20.45): 
Grădina Capitol (ora 20).

BALADA LU! CABLE HOGUE : 
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15: 13.30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 8.45; 11; 13.30: 16: 18,30;
20.45) , Modern (orele 8,30; 11; 13.30; 
16: 18.30; 21), Grădina Modern 
(ora 20).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Grădina Doina 
(ora 20).

DACA E MARTI. E BELGIA î 
rulează la Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,16; 20,30).

CREIERUL : rulează la Scala 
(orele 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează la Central (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 18,30; 2D. Grădina Festi
val (ora 20).

NAUFRAGIAT! ÎN SPAȚIU : ru
lează la Sala Palatului (orele
18.45) , Feroviar (orele 9 : 11,45 ; 
14,30; 17,30: 20,30), Flamura (orele 
9: 12.30: 16: 19.30).

FERMA DIN ARIZONA î rulea
ză la Excelsior (orele •; 12,30; 18;

19.30) # Gloria (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Torni» (orele 9: 12,30: 16), 
Grădina Țomis (ora 19,30).

DIRECTORUL 5 rulează la Bu- 
zești (ora 16).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Viitorul (orele 
16; 19).

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE ! rulează la Grlngasi (orele 
15,30; 17,45; 20), Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30).

FELIX SI OTILIA : rulează la 
Moșilor (ora 16), Grădina Moșilor 
(ora 20,!5).

PADUREA PIERDUTA î rulează 
la Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Doina (orele 12.30; 15.30: 18: 20.30). 
la orele 9.45: t! — Program de 
desene animate pentru copii.

LUPUL NEGRU : rulează la U- 
nirea (orele 15.30; 18). Grădina 
Unirea (ora 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (orele 
9.15—18.30 în continuare) la ora 
20,15 — Program de documentare.

20 000 DE LEGHE SUB MART : 
rulează la Lumina (orele 9,30; 12; 
14.45: 17.30: 20).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
Ia Gri vița (orele 9: 11,15; 13.30; 
16; 18,15: 20,30). Volga (orele 9; 
11,15: 13,30: 16: 18.15; 20.30).

CASA DE SUB ARBORI î ru
lează la Lira (orele 15,30: 18), vi- 
tan (orele 15,30; 18), Grădina Ura

(ora 20,15), Grădina Vitan (ora 
20.15).

FANFAN LA TULIPE î rulează 
la Bucegi (orele 15.45; 18). Grădi
na Bucegi (ora 20.15).

WATERLOO: rulează la Dacia 
(orele 9: 12.30: 16; 19.30).

O AFACERE ! rulează la Drumul 
Sării (orele t5.30: 17.45: 20). Flo- 
reasca (orele 15.30; 18: 20.15).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20).

FLOAREA-SOARELUT : rulează 
Ia Cotroceni (orele 15.30: 18; 20.15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Aurora (orele 
9: 11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.30). 
Grădina Aurora (ora 19,45).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Miorița (orele 10: 12.30: 15: 
17.30: 20)

DRAGOSTE ȘT AMENZI î rulea
ză la Munca (orele 16: 18; 20).

ANCHETATORUL î rulează la 
Rahova (orele 15.30: 18: 20.15).

CORTUL ROȘU : rulează la Fla
căra (orele 15.30: 19).

JOCUL DE-A MOARTEA î ru
lează la Arta (orele 15.30: 18), Gră
dina Arta (ora 20,15).

ROBIN HOOD : rulează ta 
Popular (orele 15: 18; 20.30).

ADIO. DOMNULE CHIPS 1 î ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 19).

OSCEOLA ? rulează la Progre
sul (orele 15.30: 18: 30.15).

COPACIT MOR ÎN PICIOARE t 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18: 
20).

FEMEI IN OFSAID ; rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17.30; 19.30).

CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Grădina Buzesti (ora 20).

DENUNȚĂTORUL (orele 10; 12; 
14; 16; 18.15), LACRIMI DE ȚI
GANCA (ora 20,30) : rulează la 
Cinemateca „Union".

SIMBATA, 12 AUGUST 1972

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU DRAG
— ora 20 ; Teatrul evreiesc : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30 : 
Teatrul „Ion Vasilescu" (la Are
nele romane) : CINE ARE DOR 
PE LUME — ora 20 : Ansamblul 
..Rapsodia română44 : PE PLAIU
RILE MIORIȚEI — ora 18,30.

DUMINICA 13 august

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU DRAG
— ora 20 : Teatrul evreiesc : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30.

8ÎMBATA, 12 AUGUST 1972

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Biblioteca pentru toți. Dimi- 
trie Angliei. 9,50 De vorbă cu gos
podinele. 10.05 Tele-enciclopedia. 
10,50 Sălaș de cîntec românesc. 
Participă cîteva din formațiile ar
tistice de frunte ale județului Să
laj. 11,20 In dezbatere publică : 
Proiectul codului muncii. 11,35 E- 
misiune de divertisment. 12,10 Tele
jurnal. 16,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Emisiune în lim
ba germană. 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. 18,45 Finala celei de-a V-a 
ediții a concursului de construc
ții tehnice pentru pionieri și șco
lari : Ex-Terra ’72. Transmisiune 
directă. 19,15 Publicitate. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,10 A- 
vanpremieră. 20,15 Tele-enciclope
dia. 21,00 Film serial : Mannix. 
Guvernatorul. în rolul titular Mike 
Connors. 21,55 Apartamentul (III) 
— serial distractiv. 22,50 Telejurnal. 
23,05 Campionatele balcanice de 
natație, sărituri și polo pe apă. 
înregistrare de la Sofia.

16.30 Agenda. 16,40 Ansambluri 
folclorice. Aspecte de la Festiva
lul național de folclor de pe lito
ral. 17,10 Reportaj bucureștean.
17.30 Pagini muzicale de mare 
popularitate interpretate de pia
nista Maria Fotino. 18,00 Film ar
tistic : „Flacăra olimpică44. După o 
poveste de Cezary Chilehoaski. 
Cu : Wanda Neuman, Jadwiga 
Andrezowska. Regia Lach Loren- 
towiez.

DUMINICA, 13 AUGUST 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica de dimineață.
8.30 Cravatele roșii. 10,00 Viața sa
tului. 11,25 Mari muzicieni la 
București. 12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
In spiritul documentelor Confe
rinței Naționale. 14 00 360 de gra
de. 18,10 Film serial pentru tine
ret : Cei trei mușchetari (III). 19.00 
Vetre folclorice. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Reportajul 
săptămînii. 20,20 Film artistic : Jan
darmul la New-York. 21,55 Tele- 
divertisment. „Atenție ! pescari !" 
22,35 Telejurnal. 22,45 Duminica 
sportivă.

PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de prînz. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copii. 20.30 
Capela Coloniensis. Orchestra ba
rocă din Koln. 21,05 Săptămîna 
culturală bucureșteană. 21,20 Ro
manțe. 21,50 Film serial : Mannix. 
Reluarea episodului „Numele meu 
e Mannix".



flelpest elhotare TINERETUL LUMII
„Opoziția contra violenței"

in Comitetul 

O.N.U. pentru 

dezarmare
Comitetul O.N.U. pen

tru dezarmare de la Ge
neva a ținut o noua șe
dința de lucru în cadrul 
actualei sale sesiuni de 
vară.

Luînd cuvîntul, reprezentanta 
Suediei, Alva Myrdal, a decla
rat că Adunarea Generală a 
O.N.U. ar putea critica, pe bună 
dreptate, Comitetul de dezarma
re „pentru incapacitatea de a 
trece la negocieri asupra unor 
tratate reale în ceea ce privește 
principalele probleme aflate în 
sarcina sa".

Stagnarea negocierilor de de
zarmare pe fundalul unei curse 
crescînde a înarmărilor a deter
minat guvernul suedez să ajungă 
la concluzia că o conferință 
mondialei ar putea să ofere ne
gocierilor de dezarmare un nou 
impuls, a menționat Alva Myr
dal. Sarcina principală a confe
rinței mondiale, a opinat repre
zentanta Suediei, ar fi realizarea 
dezarmării, cu eliminarea defi
nitivă a tuturor armelor nuclea
re și a altor arme de distrugere 
în masă.

Suedia consideră, de aseme
nea, că viitoarea conferință in
ternațională ar trebui să exami
neze interzicerea imediată a a- 
numitor arme și metode de răz
boi, denumite „clasice", așa cum 
sînt bombele cu napalm, bombe
le cu fosfor sau cu bile, războ
iul chimic, bombardamentele 
fără discriminare. Alva Myrdal 
a subliniat că armele de acest 
tip sînt deosebit de crude și că 
aceste metode de război lovesc 
fără distincție în populația ci
vilă. Din acest motiv, a arătat 
delegata suedeză, se impune in
terzicerea lor de către viitoarea 
conferință mondială; precum și 
completarea tratatelor internațio
nale care reglementează purta- 
îea războiului, devenite insufi
ciente. Convenția de la Haga, 
care reglementează războiul te
restru și maritim, protocolul de 
la Geneva din 1925, convențiile 
Crucii Roșii din 1949, a arătat 
Alva Myrdal, trebuie să fie com
pletate. O serie de arme și me
tode noi de a duce războiul ar 
trebui, de asemenea, să cadă 
sub interdicția legii internațio
nale.

„Chile va rezista 
presiunilor externe”

SANTIAGO DE CHILE 11 
(Agerpres). — Chile va re
zista la orice presiune externă 
în conflictul privind naționa
lizarea cuprului — a arătat 
președintele Salvador Allen
de, în cadarul unei conferințe 
de presă la care au partici
pat 200 de corespondenți 
străini și care a fost consa
crată unor probleme actuale 
din politica țării. Președinte
le a arătat că presiunile im
perialiste se datorează faptu
lui că Chile cere respectarea 
suveranității sale.

Răspunzînd la întrebări, Al
lende a semnalat că esenția
lul în viața politică chiliana 
yCpnstă în unitatea tactică și 
strategică a partidelor care 
fâc parte din Unitatea Popu
lară. El a subliniat necesita
tea intensificării mobilizării' 
maselor nu numai în legătură 
cu alegerile parlamentare din 
1973. Masele, a spus preșe
dintele chilian, trebuie mobi
lizate prin inițiative care să le 
dinamizeze și să le transfor
me într-un factor de sprijinire 
a programului Unității Popu
lare. Președintele a subliniat 
că guvernul său dispune în 
prezent de o bază electorală 
unică și stabilă.

Președintele Allende a afir
mat că guvernul este dispus 
să restabilească relațiile di
plomatice cu Bolivia, între
rupte în urmă cu 10 ani.

Convorbirile lui Gunnor 
Jarring

• reprezentantul se
cretarului GENERAL AL 
O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, a avut, joi, 
convorbiri cu însărcinatul cu 
afaceri al Libanului, Yahya 
Mahmassanibru, asupra Pers
pectivelor unei reglementări a 
conflictului arabc-israelian.

După cum menționează agenția 
Reuter. Gunnar Jarring a ex
primat, în cadrul întrevederii, 
hotărirea sa de a continua efor
turile pentru a găsi o bază de 
soluționare a conflictului potri
vit prevederilor rezoluției Con
siliului de Securitate din no
iembrie 1967.

IRLANDA DE NORD. - O scenă aproape cotidiană la Belfast : 
stingerea incendiilor provocate de explozii.

Inaugurarea expoziției 

industriale române la Kiev
KIEV 11 — Trimisul special, Tudose Nițescu, transmite : Vi

neri, în parcul „Goloseevslci" din Kiev, a avut loc inaugurarea 
expoziției industriale a Republicii Socialiste România.

Pe o suprafață interioară și ex
terioară de peste 5 000 metri pă« 
trați, aproximativ 50 de între
prinderi de comerț exterior , și 
centrale industriale expun mii de 
produse reprezentînd aproaps 
toate ramurile economiei națio
nale. între acestea, industria 
constructoare de mașini are o 
participare preponderentă, ocu- 
pînd circa două treimi din su
prafața totală a expoziției.

Festivitatea de inaugurare a 
fost deschisă de I. D. Stepa
nenko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.S.S. U- 
crainene, care a subliniat însem
nătatea expoziției și a relevat că 
oamenii muncii din Ucraina, pre
cum și din întreaga Uniune So
vietică sînt bucuroși de realizări
le deosebite obținute de poporul 
român în dezvoltarea economiei

I. K. Prihodov, prim-vicepre- 
ședinte al Camerei de Comerț 
și Industrie a Uniunii Sovietice, 
a amintit aspecte semnificative 
ale comerțului și colaborării eco
nomice dintre cele două țări. 
Expozițiile organizate de Româ
nia, participarea ei la tîrgurile 
din U.R.S.S. — a spus vorbito
rul — au fost întîmpinate cu 
mult interes și s-au bucurat de 
mare succes în rîndul vizitatori
lor sovietici, contribuind atît la 
dezvoltarea relațiilor de comerț 
pe baza avantajului reciproc, cit 
și la colaborarea economică, teh- 
nico-științifică și de producție 
dintre U.R.S.S. și România.

A luat cuvîntul Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex-
terior al României, care a subli
niat că expoziția este cea mai 
reprezentativă manifestare de a- 
cest gen pe care țara noastră o 
organizează anul acesta peste 
hotare, înscriindu-se pe linia im
portantelor acțiuni ce marchea
ză și cinstesc ziua eliberării țării 
noastre de sub jugul fascist și a 
25-a aniversare a proclamării Re
publicii. Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că actuala expoziție 
va constitui o nouă contribuție 
notabilă la dezvoltarea colaboră
rii și cooperării economice între 
România și Uniunea Sovietică, 
un nou aport la întărirea priete
niei dintre România și Ucraina 
Sovietică, dintre țara noastră și 
Uniunea Sovietică.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste
România, U.R.S.S. și R.S.S. U- 
crainene.

E. Gierek va vizita 
Franța

• LA INVITAȚIA președinte- 
lui Republicii Franceze, Georges 
Pompidou, în zilele de 2—6 oc
tombrie 1972. Edward Gierek. 
prim-secretar al C.C. al P.M.U .P. 
va face o vizită oficială in 
Franța, anunța agenția P.A.P.

• LA U AUGUST, LA PAN- 
MUNJON, s-au încheiat cu suc
ces convorbirile preliminare 
dintre organizațiile de Cruce 
Roșie din Nordul și Sudul Co
reei, informează agenția 
A.C.T.C. Prima ședință a con
vorbirilor propriu-zise va avea 
loc la Phenian.

Greva docherilor 
britanici continuă

• GREVA CELOR 42 000 DE 
MUNCITORI PORTUARI brita- 
nici declanșată cu 15 zile in 
urmă, continuă. Comisia mixtă 
formată din reprezentanții celor 
două părți implicate în acest 
conflict de muncă au avut noi 
consultări, fără însă ca obiecti
vul principal — garanții mai 
ferme privind asigurarea locu

La inaugurare au participat 
I. P. Pogrebniak, membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. din Ucraina. 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României la Moscova, Alexandru 
Ungur, consul general al Româ
niei la Kiev, conducători ai or
ganelor locale de partid și . de 
stat, ai unor instituții centrale, 
numeroși reprezentanți ai vieții 
publice și obștești, ziariști.

Convorbiri indo-pakistaneze
pentru delimitarea liniei de incetare a focului

DELHI 11 (Agerpres). — Ge
neralul indian P. S. Bhargat și 
generalul pakistanez Abdul Ha
mid Khan s-au întîlnit, joi, în 
localitatea indiană Suchetgarb, 
pentru delimitarea liniei de în
cetare a focului din regiunile 
Jammu și Cașmir, anunță surse 
oficiale din Delhi și Caraci, re
luate de agențiile Reuter, Asso
ciated Press și France Press?, 
în legătură cu aceasta, un pur
tător de cuvînt al armatei pa
kistaneze a precizat că nu este 
vorba de întreaga regiune Ca«- 
mir. ci doar de zona afectată de 
războiul indo-pakistanez de la 
sfîrșitul anului trecut

După prima rundă de convor
biri, cele două părți au căzut de 
acord asupra procedurii necesa
re pentru demarcarea liniei de 
încetare a focului. In cadrul 

R.P, BULGARIA. - Stațiunea „Nisipurile de aur" de lingă Vama.

lui de muncă al docherilor — 
să fi fost atins. După cuni afir
ma Jack Jones, secretarul sin
dicatului muncitorilor din trans
porturi. deși* in cadrul acestor 
consultări s-au înregistrat une
le progrese, acestea nu sint de 
natură să determine convocarea 
conferinței delegaților centra
lelor sindicale afiliate, in vede
rea supunerii la vot a ordinului 
de incetare a grevei, inainte de 
mijlocul săptămînii viitoare.

pe sic Ivi r* rt
• CAMERA REPREZENTAN

ȚILOR A S.U.A. a respins joi 
seara cu 228 de voturi (contra 
178) amendamentul prezentat la 
legea cu privire la ajutorul mi
litar acordat străinătății, amen
dament care prevedea „retra
gerea completă a forțelor Sta
telor Unite din Vietnam, o dată 
cu eliberarea prizonierilor de 
război americani*4.

• BANCA ..CHASE MAN
HATTAN- a anunțat instituirea 
unui serviciu special, cu sediul 
la Viena. destinat dezvoltării

Puternice acțiuni ofensive 
ale patrioților sud-vietnamezi

VIETNAMUL DE SUD II 
(Agerpres). — Agenția de pre
sa ..Eliberarea*' anunță că în 
urma unei puternice operațiuni 
ofensive declanșate de forma
țiunile de luptă ale Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud asupra bazei 
aeriene americano-saigoneze de 
la Bien Hca, din provincia Phu 
Yen, au fost uciși sau răniți 
200 de militari ai regimului de 
la Saigon, distruse sau avariate 
5 avioane cu reacție și 30 de 
elicoptere și incendiate depozi
tele de muniții și carburanți ale 
bazei. Au fost, de asemenea, 
provocate însemnate distrugeri 
pistelor de decolare și aterizare, 
care au fost complet scoase din 
funcțiune timp de patru zile.

Noi bombardamente
asupra R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres'. — La 
9 august, aviația americană a 
atacat numeroase regiuni dens 
populate din provinciile Ha 
Bac, Quang Ninh, Thai Binh, 
Nam Ha, Ninh Binh, Nghe An, 
Ha Tinh și Quang Binh din 
R. D. Vietnam. In aceeași zi. 
bombardierele strategice „B-52" 
au efectuat raiduri asupra unui 
număr de localități din provin
cia Quang Binh, în timp ce 
pavele militare americane au su
pus unui puternic tir de artile
rie Insula Hon Me și câteva 
sate de pe coasta provinciilor 
Thanh Hoa și Vinh Linh — 
anunță agenția V.N.A. Au fost 
înregistrate numeroase victime 
în rîndul populației civile» un 

convorbirilor care urmează sâ 
mai aibă loc între oficialitâțiio 
militare ale Indiei și Pakistanu
lui vor mai fi examinate o serie 
de probleme privind măsurile 
necesare pentru reducerea ten
siunii in zona respectivă.

întâlnirea de la Suchetgarn 
are loc în conformitate cu pre
vederile acordului de la Simla, 
semnat de primul ministru in
dian, Indira Gandhi, și de pre
ședintele Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto. Acordul stipulează 
retragerea trupelor celor două 
părți în interiorul granițelor 
respective, în termen de 30 de 
zile de la intrarea sa în vigoare» 
precum și respectarea liniei de 
încetare a focului existentă la 17 
decembrie 1971, pentru Jammu 
-și Cașmir.

legăturilor comerciale și finan
ciare cu țările din Europa ră
săriteană, a informat președin
tele Băncii. David Rockefeller 
Noul serviciu, condus de Os
wald Judar, vicepreședinte al 
Băncii „Chase Manhattan'*, va 
furniza clienților Băncii și co
respondenților săi care au re
lații de afaceri cu țările est- 
europene informații financiare și 
economice, precum și analize alo 
pieței. Informații de aceeași na

tură * vor fi livrate țărilor din 
Europa răsăriteană care doresc 
să dezvolte schimburile lor co
merciale cu Statele Unite.

Delegația U.G.S.R. în 
Finlanda

• AFLATA ÎN FINLANDA, 
delegația U.G.S.R. condusă de 
tovarășul Virgil Trofin, pre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R. a vizitat Fabrica de 
hîrlie pentru ziar din Kaipola

Continuînd să difuzeze bilan
țuri ale succeselor dobîndite de 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud, agenția de presă „Elibe
rarea" transmite că, în cursul 
lunii iulie, patrioții și populația 
din provinciile My Tho și Ben 
Tre au scos din luptă peste 9 600 
de militari inamici, eliberînd 65 
de localități, cu o populație de 
80 000 de locuitori. De aseme
nea, în intervalul menționat, au 
fost distruse 34 de vehicule mi
litare ale inamicului, scufundate 
sau incendiate 7 nave, doborîte 
3 avioane și incendiate trei de
pozite de muniții, care conțineau 
200 000 tone de proiectile de ar
tilerie de diferite calibre.

mare număr de locuințe și He 
obiective economice și culturalo 
au suferit distrugeri.

într-o declarație de protest 
dată publicității de Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam sînt condamnate cu vigoa
re aceste acțiuni și se cere gu
vernului american să înceteze 
imediat bombardamentele asu
pra teritoriului nord-vietnamez, 
să pună capăt minării și blocă
rii porturilor, precum și celorlal
te acte prin care se încalcă su
veranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam.

• TRACTOARELE RO
MANEȘTI DE TIP „UNI
VERSAL", asamblate în Pe
ru, s-au impus în fața a 
două cunoscute mărci ameri
cane, demonstrindu-și apti
tudinile tehnice pentru efec
tuarea lucrărilor agricole în 
dificila geografie andină — 
transmite agenția peruană 
de presă „Inter Press Ser
vice".

Calitățile deosebite ale a- 
cestui produs al industriei 
românești au fost demon
strate in cadrul unei licita
ții internaționale organizate 
de un comitet pentru refor
ma agrară din Peru, în i ve
derea cumpărării unui mare 
număr de tractoare pentru 
efectuarea lucrărilor agrico
le intr-o zonă situată la cî- 
teva sute de kilometri de 
Lima și care se întinde pînă 
Ia poalele Munților Anzi. In 
cadrul probelor tehnice, 
menționează agenția perua
nă, tractoarele de tip „Uni
versal- s-au impus in fața 
mărcilor americane „John 
Deere- și „International-, 
considerate pînă în prezent 
ca ..stăpini absoluți" ai pie
ței locale.

ș! a avut o întîlnire cu activul 
sindical din întreprinderi și insti
tuții ale orașului Sjyv Skyl, care 
a prilejuit o convorbire priete
nească cu privire Ia activitatea 
sindicală din România și Fin
landa. Delegația a vizitat, de a- 
semenea. Uzina de Stat, con
structoare de mașini grele din 
Sjyv Skyl.

Acord comercial 
peruano-chinez

• CU PRILEJUL VIZITEI IN 
PERU a delegației guvernamen
tale economice chineze conduse 
de Pai Sian-kuo, ministrul co
merțului exterior, între gu
vernul K. P. Chineze și guver
nul Republicii Peru a fost în
cheiat un acord comercial — 
informează agenția China Nouă.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE AL O.N.U. a hotărît joi 
seara să amine examinarea ce
rerii de admitere a Republicii 
Bangladesh în Organizația Na
țiunilor Unite și a retrimis Co
mitetului pentru admiteri aceas
tă cerere. Comitetul urmează să 
se întrunească sîmbătă dimi
neața*.

Mare surpriza în ma
gazinele de jucării din 
Statele Unite : părinții 
refuză să mai cumpere 
arme-jucării pentru co
piii lor. Gestul este con
siderat o reacție atit 
împotriva cotei ridicate 
a criminalității în țară 
cit și împotriva continu
ării intervenției militare 
americane în Indochina.

X n ce privește valul

I
de violențe din o- 
rașele american? un 
raport publicat la 
începutul lunii cu
rente de Ministerul

de Justiție al S.U.A. este conclu
dent : „Americanii — se arata 
în raport — mor uciși cu arme 
de foc în ritmul de unul la fie
care jumătate de oră. In fiecare 
zi aproximativ 50 de oameni 
mor uciși cu astfel de arme, ceea 
ce face ca numărul lor să se
ridice anual la cifra de aproxi
mativ 20 000“. Nu e mult de 
cînd „Comitetul de urgență pen
tru controlul armelor de foc“, a- 
vîndu-1 în frunte pe fostul cos
monaut John Glenn, difuza un 
document și mai edificator pe 
aceeași temă. Urmările acestor 
semnale de alarmă au început, 
pare-se, să fie resimțite și în 
industria jucăriilor.

O anchetă întreprinsă în 60 
din marile magazine de jucării 
din aproape toate statele S.U.A. 
indică o reducere substanțială a 
vînzărilor de jucării-arme. La 
Columbia (Ohio), Helena (Mon
tana) și, în special. în orașul de 
tristă amintire Dallas din Texas, 
vînzarea unor asemenea jucării a 
scăzut la mai puțin de jumăta
te. Multe magazine au încetat 
din proprie inițiativă să mai 
facă reclamă pentru jucăriile- 
arme. La magazinul specializat 
„E. J. Karvettes" de pe princi
pala arteră newyorkeză Fifth A-
venue, de exemplu, „celebra" ju- 

Neliniștea din 
universitățile 

spaniole
• Un nou act represiv • Autoritățile au așteptat... 

vacanța universitară • Combativitatea studenților
arjele polițienești 
cu care autoritățile 
spaniole au încer
cat în repetate rîn- 
duri să facă față 
puternicelor agita

ții studențești, din ultima pe
rioadă, de Ia Madrid și din ce
lelalte centre universitare din 
Spania, au fost considerate ine
ficace. Revendicările studenți
lor, care au manifestat împotri
va „Legii Generale a Educației", 
cerînd instaurarea unui regim 
democratic în universități, re
ducerea taxelor, dreptul Ia aso
ciere și libertăți sindicale au 
fost analizate — s-a pretins la 
Madrid — cu „foarte multă a- 
tenție" de autorități. După în
delungi dezbateri s-a găsit și 
„soluția" : suspendarea regu
lamentelor celor două univer
sități din Madrid și înlocuirea 
lor cu o serie de măsuri „de 
urgență". Hotărîrea. publicată 
în Buletinul Oficial, conferă au
torităților universitare puterea 
do a lua diverse măsuri discipli
nare împotriva studenților „care 
încalcă funcționarea normală a 
instituțiilor academice și viața 
universitară". Orice student 
considerat vinovat de violarea 
noii legislații — adică oricare 
student bănuit de atitudini anti- 
franchiste — va fi eliminat pe 
loc. de către orice cadru didac
tic, după care va trebui să com
pare și în fața unui așa-numit 
comitet disciplinar pentru a fi 
judecat. Dar legea nici măcar 
nu prevede dreptul acuzatului

K. TANAKA
VA VIZITA 

R. P. CHINEZĂ
TOKIO 11 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, a declarat vi
neri că normalizarea relațiilor ja- 
pono-chineze constituie una din
tre sarcinile politice imediate ale 
guvernului de la Tokio, în cadrul 
acțiunii sale de diversificare a di
plomației, relatează agenția Kyo
do. El a adăugat că s-au înre
gistrat numeroși factori favo
rabili normalizării relațiilor din
tre Japonia și R. P. Chineza, iar 
timpul a devenit propice pentru 
acest lucru.

Ministrul de externe japonez a 
afirmat ca guvernul său urmă
rește cu atenție evenimentele 
care contribuie la reducerea ten
siunii în Peninsula Coreea și în 
alte regiuni din Asia.

*
Primul ministru al Japoniei, 

Kakuei Tanaka, a anunțat că va 
face în curînd o vizită în R. P. 
Chineză, în vederea normalizării 
relațiilor dintre cele două țâri.

• Surpriză în magazinul de jucării din 
S.U.A. • „M 16-Marauder" nu-și mai găsește 
clienți • „Nu vrem să încurajăm oamenii să 
cumpere arme-jucării"

cărie din ultimul sezon, arma 
automata din plastic „M 16-Ma
rauder" și alte puști și carabine- 
jucării altădată foarte solicitate, 
zac într-un imgher al uneia din 
cele mai îndepărtate săli de ex
punere. „Nu vrem să mai încu
rajăm oamenii să cumpere arme- 
jucării care pot vicia educarea 
copiilor crescindu-i în cultul vi
olenței" — declara Joseph Fairx, 
directorul unuia din marile ma
gazine de jucării din Pittsburgh. 
„Ideea care trebuie . promovata 
este aceea de a învăța să trăim 
împreună" — adăuga el. „Am 
remarcat că se manifestă din 
partea părinților o reacție con
tra jucăriilor care incită violen
ța și de aceea am renunțat să 
ne mai aprovizionăm magazinul 
cu mărfuri de acest fel" — afir
ma Everett Mound, directorul 
magazinului specializat „Dag- 
ton“ din Minneapolis.

Semnificativ este faptul că 
magazinele care au încetat să 
vîndă sau să facă reclamă pentru 
jucării-arme au înregistrat o re
acție favorabilă din partea ma
relui public cumpărător. „Se în
cearcă acum — notează într-o 
corespondență din New York co
tidianul elvețian NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG —— lichidarea 
unora din stocurile încă exis
tente de arme-jucării prin lega
rea lor de o anumită semnifi
cație istorică, ceea ce le apropie 
mai mult de educație decît 
de violență. Astfel, tradiționalele 
revolvere de cowboy sînt pre
zentate ca o rememorare a pe
rioadei creării primelor așezări

Ia apel. Pedepsele variază de la 
„suspendarea temporară" la... fc- 
liminarea pe viață și interdicția 
dc a mai urma cursurile vreu
neia dintre institutele de învă- 
țămînt superior.

Prevăzătoare, autoritățile nu 
s-au grăbit să dea publicității 
noile măsuri și au așteptat să 
sosească vacanța de vară a stu
denților. Așadar, revendicărilor 
studențești li s-a răspuns din 
nou printr-un reiuz. Un refuz 
constant ; măsuri represive, fără 
să se încerce abordarea realistă 
a problemei nr. 1 care frămîn- 
tă tineretul studios spaniol — 
o reformă a învățămîntului me
nită să-1 modernizeze, să-1 an
coreze în realitățile timpurilor 
noastre. Citind o declarație pu
blică făcută de deputatul Fer
nandes Cantos, ziarul spaniol 
INFORMACIONES arăta, la 
sfîrșitul anului trecut, că în 
Spania 14 la sulă dintre copiii 
în vîrstă de 6—9 ani și 40 la 
sută dintre cei in vîrstă de 10— 
16 ani (deci peste un milion de 
copii spanioli) nu merg la școa
lă din cauza taxelor mari. în 
aceeași perioadă, ziarul catolic 
YA, care apare la Madrid, sub
linia că deși muncitorii repre
zintă 77,2 la sută" din totalul 
populației active a Spaniei, nu
mai 6 la sută din copiii acesto
ra frecventează universitățile.

Circumscriindu-se luptei ge
nerale a poporului spaniol pen
tru democrație, echitate socială 
și progres, mișcările studenților 
din Spania au luat, din ianua

Una din capodoperele florei tropicale : „arborele vieții".

de pe actualul teritoriu al Sta
telor Unite."

Pe un plan paralel, în S.U.A. 
se desfășoară în prezent o vastă 
campanie, cu largi aderențe în 
opinia publica, împotriva vio
lenței în programele de televi
ziune pentru copii. Faptul nu 
este întîmplător. Charles Kems, 
unul din ziariștii americani spe
cialiști în anchete sociologice, 
arăta foarte recent în cadrul li
nei serii de articole publicate în 
RAMPARTS că în decurs de un 
an (în 1971) pe ecranele televi
zoarelor din Statele Unite au 
fost înfățișate în emisiunile pen
tru copii nu mai puțin de 13 400 
de asasinate comise 9ub cele 
mai diferite forme. Protestele și 
acțiunile dîn ce în ce mai vigu
roase și mai bine organizate ale 
părinților și cadrelor didactice 
au obligat diferite rețele de te
leviziune să procedeze la o re
evaluare a programelor lor și să 
renunțe la multe din serialele 
dominate de scene de cruzime 
și violență, înlocuindu-le cu fil
me decente de aventuri sau se
riale științifico-fantastice.

„Opoziția contra violenței în 
rafturile magazinelor de jucării, 
în cuvîntul tipărit și în emisiu
nile de radio și televiziune — 
remarcă Charles Kems în RAM
PARTS — nu va lichida și nu 
va putea lichida sursele violen
ței în societatea noastră. Ea va 
feri însă mulți din copiii noștri 
de o cangrenă morala îngrozi
toare". Este o remarcă lucidă și 
pertinentă.

E. R.

rie 1972, o deosebită amploare, 
îmbrăcînd forme dintre cele 
mai combative, care au determi
nat nu o dată la Madrid, Bar
celona, Zaragoza. Catalonia in
tervenția brutală a poliției. 
Semnalul, după cum se știe, a 
fost dat de studenții de la me- 
dicină, care au prezentat auto
rităților o serie de doleanțe pri
vind scoaterea poliției din in
cinta Universității, modernizarea 
sistemului de invățămlnt, parti
ciparea studenților la elabo
rarea reformei învățămînțului. 
Extinsă, apoi, în aproape toate 
marile universități din Spania, 
mișcarea revendicativă studen
țească amplificată la scară na
țională a paralizat, prin greve 
totale sau parțiale, activitatea 
în invățămîntul superior.

Ceea ce au caracterizat acțiu
nile studențești din Spania în 
acest an, au fost caracterul lor 
unitar, lărgirea cantitativă (în 
unele facultăți au luat parte la 
mișcarea grevistă chiar 90 la 
sută dintre studenți) și intrarea 
în luptă a elevilor din învăța- 
mîntul mediu, care s-au solida
rizat cu studenții.

Mișcarea studențească spanio
lă nu este un fenomen politic și 
social rupt de realitățile din 
Spania. Ea se dezvoltă în strîn- 
să legătură cu procesele politice 
care caracterizează actuala eta
pă și găsește o sursă de tărie in 
alianța cu muncitorii, care nu o 
dată s-au solidarizat cu reven
dicările studențești.

GH. SPRINȚEJIOIU
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