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Sâ pregătim

NOUL AN ȘCOLAR 
sub semnul 

exigențelor formulate 
de Conferința 

Națională a partidului

IN NUMĂRUL DE AZI

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGANIZAȚIA U.T.C. ÎN PRIMELE RÎNDURI ALE ÎNTRECERII

DE IA ANGAJAMENTE IA INIȚIATIVA 
DE IA INIȚIATIVA LA ACȚIUNE

• CA URMARE A UTILIZĂ
RII JUDICIOASE A POTEN
ȚIALULUI TEHNIC ȘI A 
TIMPULUI DE LUCRU, uzina 
„Policolor" a realizat înainte 

termen planul pe primele 8 
Tard, la principalii indicatori. 
In ultima vreme, în această 
mare uzină bucureșteană a fost 
generalizat schimbul II și a 
fost mult extins schimbul UT. 
S-a calculat câ ansamblul de 
măsuri <tehnico-organizatorice 
luat în scopul îndeplinirii cu 
cinste a angajamentelor va 
determina, pînă la sfîrșitul ac
tualei luni, obținerea unei pro
ducții marfă suplimentară de 
lacuri, vopsele și rășini sinteti
ce însumînd 64 milioane lei.

a ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII - TRANSPOR
TURI DIN CRAIOVA a înche
iat lucrările de modernizare a 
arterei Craiova — Vînju Mare 
cu 143 de zile mai devreme, în- 
deplinindu-și astfel una dintre 
principalele prevederi ale an
gajamentului asumat în cin
stea Zilei Eliberării. In bilan
țul întreprinderii sînt consem
nate și alte succese de presti
giu: terminarea cu 15 zile mai 
devreme a lucrărilor de mo
dernizare a drumului național 
Bumbești — Tetila. punerea în 
funcțiune cu substanțiale avan
suri a altor 6 obiective.

Potrivit calculelor, întreprin
derea a cîștigat un avans de 
trei luni față de prevederile 
actualului cincinal.

Foto-

ancheta

„Scinteii 

tineretului"

• Cum a depășit organizația U.T.C. de la Uzinele de vagoane-Arad etapa manifestărilor care trâiau 
doar prin generozitatea ideilor • Semnificația trofeului „calitate și productivitate" sau cum decurge 
întrecerea între brigăzile de tineret • Ce ne releva un dialog in vecinătatea schimburilor doi și trei 
• Și un bilanț provizoriu : numai in primele șapte luni ale anului planul de producție*marfâ al uzinei 
a fost depășit cu 66 milioane lei
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De dimineață, la sediul comi
tetului U.T.C. mi-am notat ci- 
teva date. Pe primele 7 luni 
ale acestui an Uzina de vagoa
ne din Arad a înregistrat o de
pășire a producției globale de 48 
milioane Iei și de 66 milioane 
lei la productia-marfă. Rostul a- 
cestei consemnări este dublu. 
Aportul organizației U.T.C. prin 
inițiativele sale în sprijinul 
producției este considerabil. Al 
doilea motiv are semnificații 
mai largi. întreaga activitate 
a organizației a depășit etapa 
manifestărilor cu caracter ge
neral, abstract care trăiau nu
mai prin generozitatea ideilor 
fără conținut practic și deci, 
constructive, în munca de edifi
care a conștiinței muncitorești. 
Șirul actual al activităților in
cluse în program are desfășu
rare în lanț. Rezultatele uneia 
sînt așezate Ia temelia celei ur
mătoare. La începutul acestui an 
s-a pornit campania împotriva 
indisciplinei care, potrivit date
lor din anul precedent, atîrna 
negativ în balanța producției. 
Astfel că la o recentă plenară a 
Comitetului municipal Arad al 
U.T.C., a fost citată reducerea 
la mai puțin de jumătate a ab
sențelor nemotivate făcute de ti
neri și în aceeași proporție au 
fost reduse și rebuturile la Uzi-

ION DANCEA

(Continuare tn pag. a Ill-a)

Pentru valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor

CE-ȘI PROPUNE 
TÎNĂRUL SPECIALIST?

ASTĂZI, 
TREI RĂSPUNSURI:
• Ing. loan Știr : SOLUȚII EFI

CIENTE PENTRU ÎNNOBILAREA 
OȚELULUI

• Ing. Ion State : MODERNI
ZAM PROCESELE TEHNOLOGI
CE IN TURNATORII

• Virgil Chirilâ : ORIENTA
REA FERMA SPRE PRODUSE CU 
INALȚI PARAMETRI CALITATIVI

în Raportul prezentat la Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceausescu arăta : „O deo
sebită atenție trebuie acordată valorificării superioare a mate
riilor prime si materialelor, oricntînd ferm structura industriei 
— atît în cincinalul actual, cit și in cincinalele viitoare — spre 
produsele care încorporează o cantitate cit mai mare de 
muncă complexă. Este necesar să schimbăm concepția unor 
conducători de unități economice care se. mulțumesc să pro
ducă părțile grosiere, ale unor instalații, iar pentru părțile 
complicate recurg la import. Valorificarea mai bună a resur
selor de materii prime și materiale constituie calea sigură pen
tru progresul economic și social al țării".

ASTĂZI INDUSTRIA PUNE PREȚ PE FINEȚE Șl PRECIZIE

Să privim deci, cu ai multă încredere,
la mîinile fetelor!

— Ți se pare grea munca Ia 
strung ?

— Nu, La început a fost mai 
greu, nu îmi coordonam bine 

J mișcările. Mă cam speriasem și 
de zgomotul mașinii, de ușurin
ța cu care tăia metalul. Dar 
asta a fost acum patru ani, 
cînd am pus prima oară mina 
ne un strung, făceam practică 
li școala profesională.

— Ai deprins repede meseria ?
— Nu chiar așa repede. Mi-a 

trebuit cam un an pînă am că
pătat siguranță pe mișcările 
inimilor, pînă cînd succesiunea 
mișcărilor a devenit aproape 
mecanică.

— Ce piese execuți ?
— Aproape numai piese mici, 

fine, care cer precizie de ordi
nul micronilor.

i — Crezi că, în general, me
seria de strungar e potrivită 
pentru o fată ?

— De ce nu ? Doar strungurile 
sînt automate, nu ai de făcut 
eforturi fizice mari, e chiar

OVIDIU PĂUN
Fotografii:

AL. PRUNDEANU
(Continuare în pag. a 111-a)

In fotografii, de la stingă la dreapta: AURICA MATEI: E chiar plăcut să vezi cum îți ies din mina piesele, ca niște bijuterii de oțel... ; ELENA 
COSTACHE, una dintre numeroasele tinere bobinatoare de la U.M.E.B., concentrată asupra inimii* unui viitor motor de tramvai; FLORICA DUMITRA-

CHE, învățînd meseria de strungar, la a treia săptămînă de prietenie cu mașina

Acest obiectiv, de însemnă
tate excepțională pentru econo
mia noastră națională, trebuie 
să concentreze întreaga atenție 
a intelectualității tehnice a țării 
căreia îi revine sarcina de a 
valorifica superior materialele 
și materiile prime, de a gospo
dări pe baza criteriilor științi
fice resursele naturale ale țării 
și capacitățile de producție. Va- 
lorificînd cit mai deplin mate
riile prime și materialele, spe
cialiștii sînt chemați să reali
zeze produse și repere care să 
nu aibă greutăți mai mari de
ci t ale celor similare fabricate 
în străinătate. In 1980—1985 tre
buie să se obțină dintr-o tonă 
de metal produse în valoare de 
patru-cinci ori mai mare decit 
în prezent. Ceea ce presupune 
ca încă de pe acum să se trea
că Ia măsuri concrete care să 
permită utilizarea cit mai ra
țională a metalului.

Grija pentru metal se înscrie 
ca un numitor comun ce do
mină activitatea de proiectare 
și concepție a tinerilor specia
liști.. La Uzina „Independența"

din Sibiu, înlocuirea otelului 
din import cu oțel realizat în 
țară a devenit o preocupare dc 
prim ordin. Iată de ce tînărul 
inginer loan Știr a abordat ca 
temă de cercetare tratamentul 
termochimic al oțelurilor bogat 
aliate. Sînt oțeluri destinate fa
bricării sculelor și care în mod 
normal nu se tratează termo
chimic. După mai puțin de o 
jumătate de an — timp în care 
s-au experimentat sute de pro
be, s-au făcut zeci de studii și 
determinări — s-a elaborat un 
procedeu aplicat pentru prima 
dată in țara noastră și care per
mite mărirea durității superfi
ciale a metalului. Piesa se com
portă în funcționare ca și cele 
produse din oțelul importat.

Dacă a fost greu ? „Știam că 
mă angajez pc un drum dificil 
— ne spune autorul. Dar, ne cit 
de dificil, pe atît de bogat in 
satisfacții. Ce poate fi mai fru
mos decit să ic știi autor la o

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a Ill-a)

IDA ACCEPTĂ LOGICA, TURISM

DAR LE CONVINE SITUAȚIA

RĂSPUNDERE
de RADU MARIN MOCANU

Sărbătorim astăzi, 15 au
gust, Ziua presei românești. 
O sărbătoare care omagiază 
scrisul militant, însuflețit de 
un vibrant spirit partinic, 
care îndeamnă la o și mai 
decisivă angajare în slujirea 
intereselor maselor largi ale 
celor ce muncesc, in promo
varea celor mai înaintate 
idei ale epocii noastre — î- 
deile socialismului și comu
nismului.

Ca și alte sărbători care 
cinstesc munca. Ziua presei 
este un prilej de bilanț, de 
rememorare a faptelor, a ac
tivității frontului nostru pu
blicistic, în raport cu sarci
nile trasate de partid _ între
gii prese scrise, vorbite sau 
filmate. Este de menționat 
că în condițiile intensifică

rii preocupărilor partidului 
și statului pentru perfecțio
narea relațiilor sociale, pen
tru promovarea spiritului 
profund novator, a gindirii 
creatoare în toate domeniile 
de activitate, a crescut și ro
lul presei în afirmarea idei
lor înaintate, în dezbaterea 
și soluționarea problemelor 
economice, politice, sociale 
pe care Ie ridică noua etapă 
de dezvoltare a României 
socialiste. Acestei solicitări 
presa îi răspunde prin anco
rarea mai puternică în reali
tate, prin curajul și fermita
tea cu care abordează cele 
mai importante și mai di
verse probleme, prin lucidi
tatea și competența manifes- 
(Continuare în pag. a V-a)

Turismul, cum lesne se poate 
constata, este una din activi
tățile cele mai îndrăgite de ti
neri. Destinderea și reconforta- 
rea fizică, lărgirea orizontului 
de cunoaștere, îndrăgirea și 
creșterea admirației pentru lo
curile și obiectivele pe care le 
vizitezi,’ pentru cei care le-au 
zămislit, iată ce explică proce
sul dezvoltării mișcării turistice 
de masă în rîndurile tineretului. 
Avînd în vedere valențele edu
cative ale turismului, partidul, 
odată cu încredințarea sarcinii 
de a concepe, organiza și des
fășura activitățile și acțiunile 
turistice U.T.C., prin B.T.T., a 
subliniat, între altele, și nece
sitatea ca participanții să bene
ficieze de înlesniri, de condiții 
materiale avantajoase pentru 
a face această activitate, acțiu

• OBSTACOLE ÎN CALEA DEZVOLTĂRII 
TURISMULUI DE MASĂ PENTRU TINERET

nile turistice, accesibile tuturor 
tinerilor de toate formațiile și 
preocupările.

Tntîlnim, din păcate, pe tra
seul... dezvoltării turismului 
pentru tineret, obstacole ridi
cate de inși care nu fac, proba
bil, distincție, nu pun în prim 
plan rolul social-educativ al ac
țiunilor turistice, ci scopul în
gust, pur comercial. Tovarășul 
Constantin Pană, șeful Agenției 
de turism pentru tineret Bucu
rești, ne-a adus la cunoștință 
un asemenea caz care face obi

ectul analizei noastre. Cel mai 
mare beneficiar al acțiunilor 
turistice întreprinse de Agen
ția B.T.T. București este Oficiul 
județean de Turism Brașov. în
tre cei doi organizatori de tu
rism a apărut un litigiu care 
impietează asupra relațiilor de 
colaborate, în ultimă instanță 
se răsfrînge negativ asupra ti
nerilor turiști. în termeni sim
pli, litigiul s-a iscat de la um
flarea prețurilor la masă de 
către unitățile de deservire ale 
O.J.T. Brașov. în primăvară,

un grup de tineri turiști de la 
întreprinderea Energoreparații 
și un alt grup de elevi de la 
Școala generală 164 din Bucu
rești au făcut excursii Ia Ca
bana Bunloc și, respectiv, ca
bana Cerbul. După cîteva zile 
la Agenția din București a so
sit o factură în valoare de 453 
lei reprezentînd, cum susțineau

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a V-a)

Munca colectiva și-a dovedit eficacitatea, robustețea în fie
care construcție sau chiar operă de artă, în fiecare domeniu 
al prelucrării materiei și al vieții sociale.

în practica muncii de zi cu zi se constată însă uneori o de
reglare a funcționării principiului muncii colective și al răs
punderii personale, mai precis a părților sale constitutive : 
munca, colectivul și persoana.

In unele sectoare din domeniul muncii spirituale, de exem
plu, neajunsurile izvorîte din proasta funcționare a principiu
lui pot să pară la prima vedere neimportante sau în orice 
caz minore în raport cu nevoile nemijlocite ale vieții sociale 
cotidiene. Pe moment se poate spune, de pildă, că neeluci- 
darea totală sau parțială, a unor probleme din istoria patriei, 
privind caracterul, cauzele, desfășurarea și consecințele anu
mitor evenimente sau fapte social-istorice nu afectează 
mersul înainte, progresul legic-obiectiv al vieții sociale de azi, 
în ansamblu. Trebuie însă avute în vedere urmările negative 
ale unor astfel de neajunsuri ce pot lăsa urme adinei în 
structura psihologică și în modul de gîndire al unor oameni 
fără a mai socoti cheltuielile materiale „pe baza" cărora 
s-au ridicat uneori tomuri de manuscrise și tipărituri plasate în 
afara sau pe lîngă cerințele adevărului și obiectivității.

In altă ordine de idei, lipsa legăturii organice dintre 
muncă, colectiv și persoană poate determina apariția unor 
spații libere sau „goluri" în care se nasc șî se dezvoltă unele 
practici negative ce frînează aspectul creator, novator al 
muncii colective.

Asemenea practici încep să acționeze de obicei în mo
mentul în care cerințele procesului de muncă respectiv im
pun luarea unor măsuri mai mult sau mai puțin hotărîtoare 
pentru ridicarea nivelului calitativ și cantitativ al muncii. 
Uneori se întîmplă ca atunci cînd procedeul pus în dezba
tere emană de la unul din factorii de conducere ai procesu
lui de muncă respectiv, membrii colectivului „să adere" fără 
prea mult efort, fără a se mai strădui să îl treacă prin exa
menul propriului lor discernămînt, făcînd o rațională verifi
care a șansei de aplicativitate, în raport cu condițiile și po
sibilitățile reale existente. Dar acest aspect îmbracă totuși, 
impropriu, haina noțiunii de „colectiv" și, ca urmare, de ga
ranție educativă. în situația în care măsura sau procedeul 
pus în discuție emană de la un anume membru al colecti
vului practica respectivă acționează pe calea „abținerii" de 
la analiza și aprecierea gradului de adaptabilitate și efica-

(Continuare în pag. a IV-a)
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SUCCESE DE PRESTIGIU
DIN MAREA ÎNTRECERE

„UTILAJELE ÎNTREPRINDERII - 
UTILAJELE NOASTRE"

Sub această deviza tinerii din 
secția utilaj-transport a între
prinderii județene pentru con
strucții și montaje Gorj parti
cipă la întrecerea în cinstea 
zilei de 23 August și a aniver
sării Republicii. Angajamentele, 
definitorii pentru entuziasmul 
lor, suscită o mai bună orga
nizare, aplicarea tehnologiei 
moderne, gospodărirea materia
lelor, Întreținerea utilajelor. Pe 
aceste căi se va obține o pro
ducție mai mare cu 5 la sută 
declt cea stabilită inițial, se 
va realiza un indice de folosire 
a timpului de lucru de 98 la 
sută. In cadrul acțiunii de au
todotare tinerii vor confecționa 
scule și dispozitive în valoare 
de 25 000 Iei și vor economisi la 
prețul de cost 200 000 lei. în
trecerea a început. Pe utilajele 
la care lucrează tinerii au fost 
montate plăcuțe cu inscripția 
„Utilajele întreprinderii — uti
lajele noastre" O deviză și un 
Îndemn în același timp.

EMILIA BALAȘOIU 
TITUS STOICHIȚOIU

LA TIMISOARA 
IN ACESTE ZILE

• Fabrica de aparate electri
ce și de măsurat a început, cu 
o lună mai devreme, produce
rea ampermetrelor electromag
netice E6 care se vor monta la 
tablourile de comandă ale hi
dro și termocentralelor.

• Specialiștii de la „Electro- 
banat" manifestă un deosebit 
interes pentru introducerea noi
lor tehnologii între care niche- 
larea și cromarea lucioasă, alu- 
minizarea unui sortiment mai 
bogat de materiale plastice, au
tomatizarea lipirii cy, adeziv a 
dispersoarelor de sticlă pe re
flector. Noua tehnologie de fa
bricare a bateriilor — de e- 
xemplu — înseamnă o econo

mie anuală la manoperă în va
loare de 640 000 lei.

• A fost livrat un nou pro
dus, berea „Timișoreană". Pînă 
la sfîrșitul anului Fabrica de 
bere va realiza suplimentar o 
jumătate de milion de sticle.

THOMAS BREIER
ION PETRESCU

„ECHIPA DE ȘOC*

Tinerii din trei sate ale ju
dețului Caraș-Severin au pre
luat inițiativa „Prin forțe pro
prii, cu cheltuieli minime, me- 
canizăm lucrările din ferma 

zootehnică*. La C.A.P. Apadia, 
Remetea și Iersig, în orele lor 
libere, 35 de tineri de la 
U.C.M.M.A. Bocșa și U.C.M. 
Reșița participă la introduce
rea apei în grajdurile de ani
male La inițiativa Comitetului 
orășenesc Bocșa al U.T.C. s-a 
format o echipă de șoc, care în 
frunte cu secretarul comitetu
lui, Constantin Pătrașcu, va 
participa la lucrările de mică 
mecanizare.

ION TICA

ANGAJAMENTUL ANUAL - 
IN ȘAPTE LUNI

Colectivul întreprinderii „Bu- 
covăț" din Craiova se strâduieș- 

te cu succes să confirme locul 
fruntaș pe care '.-a obținut a- 
nul trecut In întrecerea socia
listă- Succesele obținute In pre
zent sint o garanție. In primele 
7 luni producția marfa a fost 
depășită cu 2 mi’ioane lei, rea- 
lizîndu-se integral angajamen
tul ar.ual ; la producția marfă 
vindută și Încasată angajamen
tul a fost de 3 ori depășit- Fa
brica produce 15 noi sortimen
te de articole de protecție și 
sport. între cei care dau •- iață 
sarcinilor de pian și angaja
mentelor se numără și tînâral 
inovator Petre Sălceanu, secre
tarul comitetului U.T.C.

P. CONSTANTIN

PERFORMANTELE 
FRUMOSULUI

La Fabrica de sticlă din Poia
na Codrului, de curlnd s-a dat 
în folosință un cuptor creuzet 

Para focului este atit de incan
descentă, Incit culoarea care do
mină interiorul este de un alb 
orbitor. Pe platforma din fața f 
cuptorului suflătorii realizează 
„naveta*, Ia canatul opus : paha- | 
rul așa cum II vedem In vi
trine. Un adevărat ritual pe 
care-I execută acum patru ti
neri : Ivan Petrie, Vasile Ta- ' 
mașan, Vasile Goga și Gavril < 
Găvruș. Ei asaltează sutele de I 
grade. Mi-amintesc de celebra 
metaforă a lui Ion Barbu „Mai 
rară ca răcoarea lui Cuptor* 
și-mi dau seama că aici se 
concretizează perfect.

Se apropie ora 12. Alți patru | 
suflători vor veni să nereae 
aici. Este un fel de ștafetă care 
se ia și se predă din mers. II 
întreb pe Goga cite pahare 
realizează Intr-un schimb. Se 
află doar în întrecere. îmi spu
ne : 3 000 pahare obișnuite, j
1 000 pahare fine. Cam 250 din 
cele mai deosebite. O perfor
manță a frumosului, a migal'i, 
a Talentului.

GRIGORE SCARLAT

„Cea mai bună soluție tehni
că" și „Fiecare specialist un ca
dru de concepție" sint titulatu
rile acțiunilor organizate pe 
scară largă la U.M.F.-Sinaia. 
Prima, cu precădere, este spe
cifică uzinei și ea aparține or
ganizației de tineret.

La ora cind primeam relații 
in legătură cu această acțiune, 
se ajunsese la înregistrarea a 
cel puțin cite o propunere din 
partea fiecărui inginer și teh
nician înregistrarea propuneri
lor reprezintă, desigur, numai 
jumătate de drum.

— Ce ne puteți spune despre 
materializarea lor ?

— Există o eșalonare, pe tri
mestre, a transformării proiec
telor în realități practice, ne 
răspunde inginerul Romeo Gher- 
zan, tehnolog șef proiectări 
S.D.V. Cabinetul nostru pune., 
inainte de toate, criteriul valo
rii și al necesităților imediate 
ale fluxului tehnologic. Haideți 
sâ luăm exemplul propunerilor 
făcute de tinărul inginer Ghiță 
Barbu... Ghiță Barbu este un 
nume ce revine cu insistență in 
jurul celor mai multe propuneri 
de raționalizări și invenții fă
cute pînă acum la U.M.F. între 
acestea, prin valoarea ei, se im
pune inovația privind efectua
rea controlului „senzitiv" al 
axelor cu came, spre deosebire 
de metoda clasică a utilizării 
presei. Același inginer, care 
participă frecvent la reuniuni 
tehnice, de profil, organizate la 
diverse uzine din țară și secții 
specializate în mecanică fină ale 
acestora, întrunește cu adevărat 
calitățile cerute inginerilor, ce
lor tineri mai ales, de a fi în 
egală măsură specialist și cadru 
de concepție. Pornind la reali
zarea unei inovații — proprii 
«au. de multe ori, a colegilor 
săi — cadrul de concepție Ghi

ță Barbu folosește de la bun în
ceput tipizările. Folosește, adi
că. gama elementelor proiectate 
deja la institutele de speciali
tate pe care le adaptează lucră
rii sale. Și un nespecialist își 
poate da seama ușor că aceasta 
economisește uzinei mult din 
timpul util necesar proiectării, 
că nu grevează inutil asupra 
sculăriei și altor secții. Așa s-a 
întimplat și cu o mașină de lă
cuit realizată in întregime în 
uzină prin autodotare care în

LA UZINA DE MECANICĂ FINA DIN SINAIA

TINERII
IN DIALOG

CU CERCETAREA
trunește toate calitățile în stare 
să o facă a elemina importul și 
a fi oompetitivă cu utilajele fo
losite pînă atunci.

Nu trebuie crezut că doar in
ginerii sint aceia care abordează 
—- considering aceasta ca o obli
gație profesională — tematica 
raționalizărilor. Un exemplu 
convingător este și acela al 
strungarului Zaharia Ciutacu, 

•autor al unei propuneri cu efi
ciență economică. De altfel, în

seși capitolele planului de in- 
venții-inovații al uzinei dau po
sibilitatea, sugerează fiecărui 
salariat al uzinei participarea cu 
propuneri. Iată citeva : organi
zarea producției, conducerii și a 
muncii, îmbunătățirile tehnolo
gice și constructive, repararea 
și modernizarea utilajelor, pro
bleme ce comportă studii. In 
cele 14 organizații U.T.C. ale 
uzinei sint dezbătute frecvent, 
uneori chiar la temperaturi „în
cinse" — așa cum este cazul la 

sculărie sau prelucrări mecanice 
— problemele legate de inovații 
și raționalizări. Este vorba așa
dar, de un veritabil climat fa
vorabil creat în jurul acestor 
probleme. Primul beneficiar 
este uzina însăși și producția ei 
luată sub aspect calitativ și can
titativ ; al doilea, tinerii, care 
se mai aprind uneori — și este 
bine să fie așa — în dorința de 
a-și vedea, mai iute, propune
rile — fapte. „Medalia" mai are 
și un revers, tot atît de valoros: 

la U.M.F. se fac în ultimuj timp, 
tot mai des vizite cu -daracter 
de consultații din partea altor 
întreprinderi din țară. Tinerii 
tehnicieni de la Rulmentul, 
U.M.F București, Electropreci- 
zia Săcele au asimilat în uni
tățile lor aparate și utilaje de 
caracteristici noi, superioare, 
care se importau pînă nu de 
mult. Lucrul a fost pasibil da
torită observărilor și experi
mentărilor lor repetate în 
cunsul vizitelor la uzina de pe 
Valea Prahovei.
— „Cîștigul profesional maxim 

este un obiectiv pe care-1 urmă
rim cu asiduitate — spunea rec
tificatorul Mihai Velișcu, secre
tarul comitetului U.T.C. al uzi
nei. Și tinerii noștri muncitori 
și ingineri, efectuează periodic 
la rîndul lor, schimburi de ex
periență în alte uzine de profil 
apropiat, în secții identice sau 
auxiliare celor în care lucrează 
ei. Și nu o dată se întorc cu 
bucuria că au acumulat noi în
vățăminte.

Toate aceste aspecte însumate 
pe care le-am cunoscut și discu
tat la Sinaia; subliniază calita
tea unui întreg colectiv tînăr de 
a face, din muncă, din tehnică, 
din atitudinea față de proble
mele producției indicatorul fun
damental al înaltului patrio
tism.

Altfel spus, tinerii muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la uzi
na din Șinaia fac permanent din 
problemele producției veritabile 
probleme cetățenești. Și chiar 
dacă ei, tinerii, nu le numesc 
chiar așa în adunările lor „în
cinse" este esențial, ni se pare, 
ca astfel de probleme cetățe
nești să se fi născut realmente 
și să-și urmeze cunsul firesc 
amplificîndu-se la cotele supe
rioare ale producției.

VIOREL RABA 

care acceptă se conving repede 
că au luat o hotărîre inspirate, 
încă foarte multe refuză ase
menea oferte, încă foarte multe 
se tem să răstoarne tradiția.

— Cum o să merg eu la 
strung ? Asta-i o meserie grea, 
e pentru bărbați. S-ar putea să 
mă și îmbolnăvesc. Nici tata nu 
ar vrea să lucrez la asemenea 
mașini — se plîngea Georgeta 
Sandu,, pe care am întîlnit-o la 
Oficiul de repartizare al secto
rului 3, solicitînd un post teh- 
nico-administrativ sau, în cazul 
cel mai rău, ceva în industria 
...ușoară. Culmea, tatăl fetei 
este el însuși strungar ! Poate 
că Georgeta Sandu a găsit lo
cul de muncă pe care-1 dorea, 
nevoie de oameni e și în indus
tria ușoară. Important e că, în 
acest caz ca și in alte citeva, 
refuzul este determinat de ig
noranță, de necunoașterea con-

DE EA INIȚIATIVĂ LA
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na de vagoane. Urmărirea rigu
roasă a fenomenelor amintite, 
determinarea cauzelor, s-a ma
terializat în final cu realizarea 
unui tablou invers, cel al con
secințelor. Afișarea lui în sec
țiile cu „pondere" în fenome
nul indisciplină și propunerile 
de măsuri făcute de comitetul 
U.T.C. în comitetul oamenilor 
muncii s-au finalizat în rezulta
tele deja amintite. Raidurile în 
schimburi, urmărirea modului 
de repartizare a reperelor pe 
mașinile la care lucrează tine
rii, generalizarea și perma
nentizarea concursurilor profe
sionale, sint tot atîtea verigi ale 
lanțului la capătul căruia lectura 
rezultatelor se realizează prin 
intermediul cifrelor.

Ne propunem însă să detaliem 
una dintre inițiative ale cărei 
semnificații circumscriu pe 
de-a-ntregul conținutul mun
cii depuse de organizația U.T.C. 
în această lună. încă de anul 
trecut au fost înființate în prin
cipalele secții ale uzinei brigă
zile de tineret. In statutul lor 
se menționează că, pe lîngâ o 
mai ușoară urmărire a desfă
șurării întrecerii socialiste sus
ținută de tineri, onorată la sfîr
șitul fiecărei luni cu trofeul 
„calității și productivității", 
poate fi de asemenea ridicat ni
velul pregătirii profesionale și 
al responsabilității individuale.

Pentru a realiza o imagine cit 
mai autentică a prezenței lor. 
împreună cu locțiitorul secreta
rului comitetului U.T.C. pe uzi
nă, Teodor Rășinaru, am reali
zat un dialog în vecinătatea 
schimbului doi cu trei, adică 
noaptea, avîndu-i ca interlocu
tori pe 2 din șefii de brigadă. 
Secția montaj sudură I. Șase 
oameni al căror chip ți se înfă
țișează abia după repetate in
sistențe și după ce ochiul își 
reglează retina potrivit intensi
tății luminoase a arcului elec

La Uzina de strunguri din Arad
Foto: PAVEL TĂNJALĂ

tric, se aflau la o oră distanță 
de o performanță care pentru ei 
a devenit, în aceste zile de au
gust fierbinte, cotidiană. îna
inte ca sudorul Gheorghe Lăcă
tuș să ne ofere citeva minute 
de răgaz, maistrul de schimb, 
Pavel Drăgălina, ne informează 
că din planul de 39 de vagoane 
pe luna august, pină la data de 
11 ei făcuseră deja 20. cifră ce 
ne sugerează nu numai depăși
rea propriu-zisă ci și mărimea 
aceste’ depășiri la finele lunii. 
Iar pentru a avea o imagine 
mai exactă a drumului parcurs 
mai adăugăm citeva date. In 
ianuarie, 29 vagoane gondolă 
plan, realizate au fost 33. In iu
nie plan 33 realizate 37. In iu
lie plan 37. realizate 49.

— Cit ați făcut în acest 
schimb ?

— Un vagon și 3 sferturi, a- 
dică o depășire cu 25 la sută 
a sarcinilor zilnice.

— E o realizare limită ?
— Puteam face și două. Chiar 

ieri am făcut atitea. Mai de
pinde însă și de cei din schim
bul dinaintea noastră care nu 
întotdeauna ne asigură front de 
lucru suficient.

Ionaș Grigore, mezinul echi
pei, despre care ni s-a spus că 
la examenul susținut pentru ri
dicarea categoriei de salarizare 
a dat răspunsuri demne de ca
tegoria maximă, și-a mărturisit 
intenția in numele întregii echi
pe că și în această lună ei vor 
să cîștige Trofeul ..calității și 
productivității" : „E dorința 
noastră, a tuturor".

Traversăm spre un alt sector 
unde „proprietarul" unui ase
menea disputat trofeu este e- 
chipa lui Petre Buzdugan. Nu 
înainte însă de a mai consem
na că cei 6 tineri de care ne-am 
despărțit, de cind lucrează îm
preună nu au Ia activ nici un 
fel de- absențe. Noul nostru in
terlocutor este cel mai în virstă 
din cei 4 colegi ai săi. Are nu-

ACȚIUNE
mai 24 de ani. vorbește încă 
moldovenește. Un amănunt pe 
care l-am reținut pentru o în- ' 
trebare ce intenționăm să o 
dezvăluim mai la urmă. Tocmai 
verificau agregatele de sudură | 
de care urmau să se slujească 
în schimbul ce avea să înceapă 
peste citeva minute. Deși lu
crează la un alt tip de vagoane, 
ritmul muncii este același ca si 
ia brigada de lăcătuși, realiză
rile lor depășind constant me
dia depășirilor pe secție cu cel 
puțin 25 la sută. De la începu
tul anului și pină în prezent nu
mărul vagoanelor date peste 
plan trece de 50. Cind îi solici
tăm să ne explice de ce bri
găzile lui Drăghici sau Florea. 
oameni cu vechime in uzină, 
rămin întotdeauna în urma 
lor, răspunsul este dezarmant 
de simplu : ..Fiindcă așa știm 
noi sâ lucrăm".

— Nu cumva calitatea este 
trecută in planul secund ?

— Vagoanele pe care le ve
deți sint exportate in R.D.G. La 
capătul acestei linii de montaj 
sint așteptate și de delegatul 
țării respective. Nici nu-1 cu
noaștem și nici nu a venit ni
meni să ne spună că ar fi ne
mulțumit

Și acum semnificația acelui 
amănunt referitor la obirșia 
moldovenească a lui Petre Buz
dugan. Este singur la părinți. 
Ar putea să plece la Roman de 
unde este și unde probabil de 
asemenea, este multă nevoie 
de sudori. Are acolo casă și din 
cite mi-a spus tot ceea ce îi 
trebuie.

— îmi puneți o întrebare pe 
care eu niciodată nu mi-am 
pus-o. De ce să plec acolo, 
cind eu am crescut ca om aici 
la Uzinele de vagoane cu acești 
băieți, între ei mi-am găsit 
toate rosturile. Apoi, din banii 
ciștigați în această uzină mi-am 
plătit prima rată de la aparta
ment. Cum aș putea să plec ?

(Urmare din pag. I)

lucrare de pionierat ? Acum 
caut îmbunătățiri ale procedeu
lui. Sint convins că voi putea 
obține durități și mai mari".

Și dacă unui metal de anu
mite calități i se pot adăuga 
printr-o tehnologie originală de 
prelucrare încă citeva carate ale 
durității, grija pentru obținerea 
lui, pentru eliminarea pierderi
lor, este firesc să crească. Rit
mul rapid al dezvoltării produc
ției metalurgice și siderurgice, 
reducerea prețului de cost în 
acest sector, nu pot fi asigurate 
numai pe baza însușirii unor 
soluții tehnice clasice sau prin 
perfecționarea metodelor exis
tente. Accentul trebuie pus pe 
descoperirea și folosirea în au
tomatizarea proceselor de tur
nare a unor metode de înaltă 
productivitate. Procedeele mo
derne de transport și dozare a 
metalului lichid, automatizarea 
acestora, prezintă un deosebit 
interes pentru economia națio
nală.

Aplicarea principiului magne- 
tohidrodinamicii (MHD) la tran
sportul aluminiului lichid este 
nu numai o noutate pentru me
talurgia noastră ci și unul din 
cele mai îndrăznețe proiecte 
realizate în ultimul timp. Nu 

Cm mm buni operatrm dn 
atelierul de r?» «Z Casei 
de mecanici fini — CON

STANȚA MARTIN

^Explicațiile maistrului «u 
sint niciodată de prim*. ne 
spune GHEORGHIȚA PRE- 
T)A, frezoare h Automatica, 

(dreapta

CONSTANȚA PAȘCAN, de la Uzina de mașiru electrice, lucrind 
la presa „Grimar-1“.

ne vom opri la performanțele 
tehnice ale sistemului proiectat 
de inginerul Ion State, activist 
al Comitetului județean Brașov 
al U.T.C., ci vom preciza doar 
că el deschide perspective din 
cele mai spectaculoase în do
meniul turnării metalului. Can
titatea de material destinat tur

CE-ȘI PROPUNE TtNĂRUL 
SPECIALIST ?

nării fiecărei piese se măsoară 
aici în submultiplii gramului, 
iar metalele lichide radioactive 
sau agresive, circulă în condiții 
ce răspund celor mai înalte 
exigențe de securitate a muncii. 
Calitatea produselor, precizia di
mensională a reperelor se în
cadrează în limite ce nu per
mit controlului tehnic de cali-

<1.. . iii'w

Industria pune preț 
pe finețe și precizie

tate să constate nici cea mai 
mică abatere de la normele 
prescrise.

Ceea ce merită a fi subliniat 
este modul în care noul sistem 
a fost conceput. Avem în ve
dere noutatea pe care o repre
zintă azi pe calea modernizării 
proceselor tehnologice, dar și 

adaptabilitatea Ia economia mo
dernă a țării noastre. Cind teh
nica de calcul va fi prezentă în 
majoritatea unităților producti
ve ale țării, calculatorul elec
tronic, folosit alături de insta
lația amintită, va permite au
tomatizarea completă a tuturor 
proceselor de turnare. Implica
țiile unei asemenea noutăți tre-
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foarte plăcut să vezi cum îți ies 
din mină piesele, lustruite ca 
niște bijuterii. în ce privește 
cîștigul, eu sint mulțumită, e 
bun.

Interlocutoarea noastră, foar
te tinără (20 de ani), strungărița 
Aurica Matei din atelierul de

nu e un caz
„Automatica"

lucrează 
la freze

aici la 
sau la

autoutilări 
în Uzina ,,automatica am 
București. Indeminarea fete
lor care 
strunguri, _ ___ __ _
mașinile de cablat, discipli
na de care dau dovadă în pro
ducție au determinat sporirea 
interesului întreprinderii pentru 
atragerea tinerelor către aceste 
meserii, considerate pînă nu de 
mult bărbătești prin excelență.

Rezultatele bune de care s-au 
dovedit capabile un număr de 
tinere ce au făcut, intr-un fel, 
pionierat intr-o serie de meserii 
ce le erau inaccesibile prin tra
diție au impus, de altfel, o 
modificare de optică la toți 
conducătorii de întreprinderi 
constructoare de mașini.

izolat 
din

UZINELE SOLICITA TINERE..,
— Dacă pînă nu demult exis

tau o serie de rețineri din par
tea întreprinderilor în angaja
rea fetelor pentru meserii ca 
strungar, frezor, presator etc., 
in clipa de față multe uzine nu 
numai că acceptă ci chiar soli
cita tinere in vederea pregătirii 
lor pentru aceste meserii, ne-a 
spus tovarășul I. Dumitrescu, 
șeful Oficiului Forțe de Muncă 
al Municipiului București.

buie privite și dincolo de cadrul 
strict al aplicabilității. Căci o 
piesă turnată corect, fără ada
osuri de prelucrare neraționale 
— de cele mai multe ori impuse 
de inseși turnarea piesei — a- 
trage după sine executarea u- 
nor operații de așchiere și fi
nisare economice, cu pierderi 

minime de materiale.
Dar precizia și contactul per

manent cu micronii, presupune 
și metode moderne de măsu
rare și determinare a presiunii 
stratului de material. Chiar 
dacă este vorba de masele plas
tice, materiale încă necatalo
gate in rîndul celor deficitare. 
Placarea oțelului cu materiale

O dovadă concretă a spuselor 
d-sale am intilnit la Uzina de 
Mecanică Fină. Ion Ciuclea, se
cretarul Comitetului U.T.C. din 
întreprindere ne-a relatat că, 
atunci cind a trebuit să fie 
sporit personalul uzinei, cineva 
a propus în Comitetul de direc
ție să fie recrutate și calificate 
tinere. Soluția s-a dovedit ex
celentă. Tinerele angajate, în
tre care o serie de absolvente 
de liceu, beneficiind și de aju
torul unor maiștri cu multă ex
periență, au învățat repede 
meserie, numărindu-se acum 
printre cadrele cele mai de nă
dejde. în unele secții și ateliere 
lucrează aproape numai fete 
(atelierul de presaj, mașinile de 
rectificat contururi etc.) ceea ce 
nu împiedică depășirea cu regu
laritate a planului de producție. 
Tocmai de aceea, in vederea 
viitoarei extinderi a uzinei, co
mitetul de direcție își propune 
recrutarea unui număr și mai 
mare de fete pentru aproape 
toată gama de meserii care se 
practică aici.

DAR MAI SINT FETE CARE 
LE REFUZĂ

Tot de la tovarășul Dumitres
cu am aflat că diferite între
prinderi din Capitală solicită 
cadre, inclusiv fete, pentru 456 
de locuri de muncă în meseriile 
specifice industriei construc
toare de mașini. Prin oficiile de 
repartizare a forței de muncă 
din sectoare se oferă fetelor a- 
ceste locuri de muncă, perspec
tiva unei calificări rapide, a 
unui salariu bun. Dar, deși eele 

plastice este astăzi un procedeu 
„la modă". în viitor, Combina
tul siderurgic Galați va produce 
tablă subțire placată cu mate
rial plastic anticoroziv. Un pro
dus ce se va utiliza acolo unde 
actualmente este prezent oțelul 
anticoroziv, înalt aliat. Adică 
oțelul cu unul din cele mai 
ridicate prețuri. Dar pentru ca 
tabla placată să nu producă 
surprize este nevoie de o preci
zie ridicată a grosimii stratului 
protector. Cit de ridicată ? 
„Oricit — ne răspunde fizicia
nul Virgil Chirilă — Aparatul 
pe care l-am conceput împreu
nă cu colegul meu Aurel Popa, 
poate măsura straturi a căror 
grosime este a suta milioana 
parte dintr-un centimetru. Me
toda se aplică pentru prima 
dată in țara noastră".

Această ultimă precizare a 
tînărului specialist de la Com
binatul siderurgic din Galați se 
înscrie ca un corolar ce domi
nă cutezanța și îndrăzneala vîrs- 
tei dornică de afirmare. O afir
mare în sensul cel mai pur al 
cuvîntului, o afirmare generată 
de aportul adus la salturile 
cantitative și calitative pe care 
le înregistrează economia noas
tră. 

dițiilor actuale de practicare a 
meseriei refuzate, a satisfac
țiilor pe care le oferă un ase
menea loc de muncă. Ceea ce se 
cere e, deci, un mic efort de 
cunoaștere, în situația lui G. S. 
— spre exemplu — acela de a 
parcurge de la locuința sa o 
sută de metri și de a vedea pe 
viu, la Uzina de pompe sau la 
Uzina de mecanică fină, că nu 
e deloc greu sau neplăcut pen
tru fete să strunească mașinile 
cele mai complicate.

în ce privește teama de duri
tatea muncii în asemenea me
serii, exprimată de mai multe 
interlocutoare care și-au expli- . 
cat astfel refuzul, am solicitat * 
opinia prof. dr. Octavian Ber- 
logea, directorul Institutului 
pentru expertiza și recuperarea 
capacității de muncă.

D-sa ne-a confirmat că cerce
tările întreprinse aici precum și 
practica altor țări cu industrie 
avansată duc la concluzia că 
fetele pot lucra cu bun randa
ment, în bune condiții și fără 
efecte asupra sănătății lor în 
aproape toate meseriile rezer
vate bărbaților. (Evident, a- 
ceasta impune și un spor de a- 
tenție din partea întreprinderi
lor care angajează * tinere, în 
direcția creării celor mai favo
rabile condiții de muncă, a res
pectării normelor prin care Co
dul muncii protejează femeile 
muncitoare).

Ne-au confirmat-o, de altfel, 
nu numai prin vorbe, ci in pri-
mul rind prin fapte și cele peste 
60 de tinere cu care am stat de 
vorbă în aceste zile la locurile 
lor de muncă, în fața mașinilor, 
in citeva din \:ele mai presti
gioase uzine bucureștene.

CONSFĂTUIREA 
TINERILOR 

VITICULTORI
Zilele trecute s-a desfășurat la 

Drăgășani consfătuirea tinerilor
viticultori din județul Vilcea, orga
nizată din inițiativa Comite
tului județean U.T.C. in co
laborare cu institutul de cer
cetări hortiviticole. S-au făcut
cu acest prilej valoroase pro
puneri menite să popularizeze cele 
mai adecvate inițiative, fonpe și 
metode folosite de organizațiile 
U.T.C. în vederea antrenării tine
rilor la muncă, pentru dezvolta
rea și extinderea suprafețelor cul
tivate cu viță de vie, precum si 
pentru mărirea producției de stru
guri la hectar. Cu acest prilej teh- 
niciannul Hie Militant, șeful fer
mei viticole a C.A.P. Ștefănești, a 
lansat chemarea de a se constitui 
în toate unitățile de profil, echi
pe de tineret pentru refacerea și 
modernizarea patrimoniului viticol.

DORU MOȚOC
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SĂ PREGĂTIM NOUL AN ȘCOLAR
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ATELIERELE
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TG. MUREȘ

RM. ViLCEA

CLUJ

!

asigura 
de rău 
simplu 

ceea ce

ȘCOLARE ?

nostru in

Deocamdată, preocuparea pentru pre- 
‘ gătirea atelierelor școlare este în... vacanță.

SUB SEMNUL EXIGENȚELOR FORMULATE 
DE CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

INTERVIUL NOSTRU
Un nou an școlar este, Ia noi, o treaptă urcată spre calitate, 

spre adineir» a conținutului științific al programelor de invăță- 
mint, spre aplicarea tehnologiei didactice moderne. Așa este 
așteptat și anul școlar care începe. Dar care vor fi indicii 
săi de calitate, prin ce-1 vom recunoaște și deosebi de „confrații" 
săi anteriori, la ce înălțime va preda ștacheta celui care ur
mează ?

Iată subiectul abordat in convorbirea avută cu tovarășul 
Romeo Dăscâlescu, director general adjunct în Ministerul Edu
cației și învățămîntului.

— Ca în toate compartimen
tele vieții noastre sociale, poli
tice și economice. Conferința 
Națională a partidului a ridicat 
și în fata învățămîntului pro
bleme de stringentă actualitate, 
a căror rezolvare nu poate fi 
transferată viitorului dacă vrem 
ca învățămîntul să reflecte și să 
răspundă comandamentelor so
ciale prezente. Există în Rapor
tul la Conferință un paragraf 
care sintetizează carențele în
vățămîntului de cultură genera
lă, ne indică exact ce urmează 
să întreprindem.

— Vom începe 
a discuta despre 
vățămîntului de 
rală...

— Care a fost apreciat ca ne- 
satisfăcător, întrucît nu asigu
ră tinerilor pregătirea corespun
zătoare pentru a se putea in
tegra rapid într-o activitate uti
lă societății. Această apreciere, 
făcută și cu alte prilejuri, ne-a 
îndreptat atenția spre revizui
rea programelor și a planurilor 
de învătămînt. In ceea ce pri- 
vește' programele, sau o bună

deci, prin a 
conținutul in
cultură gene-

din învățămîntul de cultură ge
nerală. Colectivul de biologie, 
de pildă, este condus de acad. 
E. Pora, în componența colecti
velor de matematică, se găsesc 
acad. Gh. Mihoc și N. Teodo- 
rescu. Ideal ar fi ca aceleași co
lective să elaboreze toate instru
mentele necesare procesului di
dactic — programe, planuri, 
manuale.

— Vă propun să sublimați și 
noutățile acestui an școlar la 
capitolul manuale.

în învățămîntul de cultură ge
nerală, vor circula în anul șco
lar 1972—-1973 — 455 titluri de 
manuale. La 7 august. 372 erau 
apărute și difuzate. 74 sînt în 
curs de apariție, iar ultimele 9. 
pe diferite trepte de elaborare 
(tehnoredactare, traduceri). Exis
tă premize ca la 1 septembrie 
toate manualele să fie in școli.

Cît privește conținutul lor. 
s-au făcut eforturi ca manualele 
nou apărute și cele ce au fost 
revizuite să aibă un mai pro
nunțat caracter aplicativ. In a- 
celași scop am elaborat și pri
mele caiete de lucrări pentru

CONȚINUTUL
IXVAIArilMl 1II

IN VIZUNIA
ANULUI19Î2

pârte dintre ele, au fost revizui
te ținîndu-se seama atît de co
manda socială, cît și de restruc
turările din știință, pentru că 
ar fi prea simplist să înțelegem 
că pregătirea tineretului pentru 
o activitate practică se realizea
ză strict doar prin numărul de 
ore afectat muncii în ateliere, 
întregului proces de invățămint 
trebuie să-i asigurăm un pro
nunțat caracter aplicativ, pre- 
luînd rodul cercetărilor din fie
care domeniu științific. Revizui
rea anuală a programelor și, pe 
baza lor, adaptarea manualelor, 
nu afectează cu nimic stabilita
tea învățămîntului nostru.

Cît privește planurile de în- 
vățămint în vigoare pentru 
anul școlar pe care îl pregătim, 
ele au fost revăzute în ideea de 
a integra științele sociale ca un 
sistem unitar de pregătire a 
elevilor, au vizat reducerea nu
fărului de ore săptămînal pen
tru a ameliora din supraîncăr
carea elevilor.

— Văd in biroul dv. expuse 
două tablouri care mi se par 
sugestive. După cite înțeleg, ele 
oglindesc evoluția programelor 
și a manualelor destinate școlii 
generale și liceului în următorii 
4 ani de învătămînt. Vreți să Ie 
comentați puțin ?

— Ele reprezintă hărțile noas
tre .de „stat major". Pentru că 
procesul de elaborare a pro
gramelor și manualelor respec
tă acest ciclu. într-un singur an 
școlar, programele și manualele 
în vigoare se află în trei ipos
taze : programe și manuale exis
tente, programe și manuale re
vizuite ; programe și manuale 
nou elaborate Pentru anul șco
lar 1972—1973, am revizuit toa
te programele limbilor moderne, 
a istoriei universale, de mate
matică. fizică, chimie, biologie 
pentru diverși ani de studiu. 
S-au elaborat programe noi 
pentru științele sociale — a că
ror pondere a crescut de la 4 
ore la 6 ore săptămînal în 
școala generală și de la 4 ore 
la 8 ore săptămînal în liceu — 
limba română, pregătirea teh
nico-productivă. fizica și știin
țele biologice parțial, adică nu 
pentru toate clasele. Pentru 
activitățile tehnico-productive 
am elaborat o programă ca
dru, indicînd procesele tehnolo
gice. Ea va fi aplicată în func
ție de reperele și comenzile ce 
se vor executa în atelierele 
școală. Necesită, deci, compe
tență din partea școlilor, iniția
tivă. dar și concursul întreprin
derilor care le patronează.

Nu vreau să intru în prea 
multe amănunte privind meto
dologia elaborării planurilor, 
programelor și manualelor. Ceea 
ce cred însă că merită a fi 
spus pentru că oglindește efor
turi îndreptate spre îmbunătă
țirea conținutului lor pe 
asigurării rigorii științifice 
la caracterului 
ministerul a 
însemnat și 
unor colective
externi, formate din oameni de 
știință, cercetători, profesori 
universitari și cadre didactice

matematică, fizică, chimie, bio
logie care prefigurează viitoare
le manuale. Pentru că trebuie să 
ajungem să delimităm manualul 
destinat profesorului de cel de 
care se folosește elevul. Ma
nualul elevului să fie însoțit de 
caietul de lucrări, lucrări cu o 
nuanță tehnologică, menite să 
apropie laboratorul școlii de cel 
uzinal. Primele caiete de lucrări 
și primele încercări de apropie
re a laboratorului școlii de cel 
„adevărat" din producție, in
troduse în acest an de Învăță
mînt, au un caracter experi
mental.

— Ce alte experimente v-ați 
mai propus pentru acest an ?

— De fapt, noi nu experimen
tăm, ci sîntem beneficiarii unor 
experimente inițiate de institu
tele ministerului. Nădăjduim să 
culegem roadele experimentului 
privind renovarea tehnologiei 
didactice prin predarea pe ca
binete și laboratoare, experi
ment lansat de Institutul de 
științe pedagogice in județul 
Argeș. Așteptăm ca această cer
cetare să renoveze relația 
profesor-elev, cu alte cuvinte, 
elevul să ajungă un interlocu
tor cu drept egal la dialog în 
procesul de învățămînt.

Programa nouă de matemati
că pentru anul I de liceu, s-a 
validat experimental și de ace
lași regim se vor bucura progra
mele pentru anii următori.

M-aș referi în încheierea a- 
cestei idei la un alt experiment, 
deși
Cred eu că. indiferent cum îl 
numim, este un lucru de mare 
interes pentru elevi. Parțial, de 
anul trecut și cu o pondere mai 
însemnată din anul școlar 1972— 
1973, am introdus în liceu ac
tivități facultative la alegere. In 
rațiunea de a completa cunoș
tințele generale ale elevilor în 
direcțiile pentru care sînt inte
resați și au aptitudini, am pre
văzut în cadrul a 1—3 ore săp- 
tăminal. activități foarte utile. 
Disciplinele facultative nu au 
programe și manuale. Re
zultă deci că profesorul are în
treaga inițiativă și libertate de 
a le concepe în funcție de in
teresele elevilor, de baza sa 
științifică și informativă. Scopul 
este să asigurăm realiștilor și 
o formație umanistă, iar celor 
care frecventează secția uma
nistă, un profil științific mai 
larg decît le oferă programa de 
învățămînt obligatorie.

Ne punem mari speranțe în 
receptivitatea cadrelor didactice 
și a elevilor față de acest sis
tem modern de completare s 
cunoștințelor : aceste forme noi 
de 
cît 
de
dominînd deci referatul, biblio
grafia, seminarul, colocviul. lu
crările independente de labora
tor etc.

e impropriu numit așa.
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linia 
Si 

aplicativ, este că 
încredințat acest 

laborios proces 
de colaboratori

studiu le vedem realizate 
mai aproape de sistemul 
muncă universitar, pre-

Convorbire realizată de
MARIETA VIDRAȘCU

In noul an școlar, activitatea tehnico-pro- 
ductivă a elevilor urmează să capete con
tururi mai precise și mai eficiente, ca ur
mare a măsurilor luate în timpul care a tre
cut de la introducerea noii discipline în pro
gramele de învățămînt. Patronarea școlilor 
de către întreprinderi și procesul de dotare 
a atelierelor început, experiența dobîndită 
dau dreptul la o exigență sporită față de 
această latură însemnată a muncii instruc- 
tiv-educative.

In Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia Conferința Naționala a parti
dului se arată că „este necesar să se treacă 
pe scară largă la înfăptuirea măsurilor sta
bilite de Comitetul Central al partidului pri-

vina patronarea școlilor și liceelor de către 
întreprinderi..."

Deci pregătirea atelierelor, profilarea lor 
după specificul economic al județului — in 
ideea asigurării și pe această cale a forței 
de rauncă necesară — înzestrarea lor co
respunzătoare sînt sarcini care antrenează 
deopotrivă școlile și întreprinderile care le 
patronează.

Ce s-a întreprins la o lună de la termina
rea lucrărilor Conferinței Naționale, ce pers
pective există ca peste o lună, cind se des
chide noul an școlar, elevii să poată începe 
munca efectivă ?

Iată ce-și propune sa ilustreze raidul între
prins de corespondenții ziarului 
patru mari centre industriale.

NotzZ sediu al Școlii generale 
nr. 19 din Capitala. Vă pla
ce ? în ritmul in care se lu
crează, se pare că elevii vor 
promova anul școlar 1972— 
1973 tot in vechiul lor sediu

In municipiul Hunedoara asigurarea bazei 
materiale pentru a realiza pregătirea teh
nico-productivă a elevilor, a cunoscut două 
etape distincte. In prima fază școlile au în
cercat să-și înjghebeze ateliere in propriile 
incinte sau cit mai aproape de sediu. Cons- 
tatind că nu dispun de posibilități suficiente 
s-au orientat în direcția opusă — spre co
masarea lor. Așa a apărut grupul de ateliere 
din Orașul tineretului care deservește 2 
licee teoretice și mai multe școli generale. 
Am amintit cele două perioade din existen
ța de un singur an a atelierelor școlare 
pentru a sublinia însă un alt fapt: anume 
că ultima soluție a fost adoptată în a doua 
parte a anului școlar trecut, nemaiexistînd 
condiții pentru materializarea ei integra
lă. A rămas ca în vacanța de vară să 
se continue acțiunea începută. Din pă
cate, la ora actuală nî se vorbește însă tot 
despre proiecte, deși vacanța este pe sfirșfte, 
deși august a fost declaratei „luna dotării 
atelierelor școlare". In oraș nu se între
prinde nimic pentru punerea la punct 
a atelierelor. Maiștrii instructori sînt ple
cați în concedii cu chei cu tot (așa că n-a 
fost posibil să vedem atelierele decît cum 
arată în exterior) iar cadrele didactice de 
asemenea. La Liceul nr. 1, de pildă, nici unul 
din cei trei directori nu se afla Ia post, 
școala rămînînd pe mina secretarei. O situa
ție asemănătoare am întîlnit și la alte școli 
vizitate.

Mihai Schneider, secretarul comitetului 
U.T.C. de la I.C.S. Hunedoara — întreprin
dere care patronează Liceul nr. 2 și, mai 
multe școli generale — arăta nu demult 
într-un articol publicat în ziarul nostru că 
uteciștii de la I.C.S.H., vor prelua inițiativa 
tinerilor de la Uzina „Timpuri noi" din Ca
pitală, executînd pentru elevi seturi de scule, 
diverse aparate, utilaje și dispozitive, le vor 
furniza materialele necesare și vor 
instruirea lor practică. Cu părere 
trebuie spus că totul a rămas un 
angajament pentru că, în afară de
a realizat conducerea întreprinderii, organi
zația U.T.C. nu s-a afirmat cu nimic. Profe
sorul loan Căroiu, directorul Liceului nr. 2, 
referindu-se la discuțiile avute cu secretarul 
comitetului U.T.C. de la I.C.S.H. a arătat că 
..măsurile stabilite n-au fost finalizate, ră
mînînd pe hîrtie". Directorul liceului a pro
pus organizarea unei consfătuiri la care să 
participe conducătorii școlilor și ai întreprin
derilor din municipiu pentru a se realiza o 
mai bună profilare a atelierelor. Pentru că, 
anul trecut, fiecare școală și-a constituit 
atelierele cum i-a venit mai ușor la înde- 
mînâ, cu consecința că elevii au ajuns să se 
inițieze în general în aceleași meserii: lâcă- 
tușeria pentru băieți și croitoria pentru fete. 
Deci. în orașul Hunedoara atelierele școlare 
ridică încă serioase probleme de construcții,

dotare și profilare. Se impune 
țiunea de reorganizare a atelierelor să se 
desfășoare din plin. Surprinzător însă, nici 
măcar n-a fost declanșată. Motivul ? Cons
fătuirea propusă de directorul Liceului Nr. 
2 este programată de-abia în septembrie. De 
ce așa tîrziu ? Pentru că dascălii sînt ple
cați în concediu. Există, așadar, perspectiva 
ca organizarea atelierelor școlare, în spiritul 
cerințelor formulate la Conferința Națională 
a partidului, să înceapă după deschiderea 
anului școlar. Pentru Hunedoara, deci, să 
cerem amînarea pregătirii tehnico-producti
ve a elevilor. Pînă cînd, tovarăși de la in
spectoratul școlar și comitetul municipal 
U.T.C. ?

La Liceul nr. 11 l-am găsit pe profesorul 
Botar Geza. Nu este de serviciu, dar se re
novează atelierul școală și cl s-a ocupat și 
anul trecut de înzestrarea acestuia. Există 
aici 20 de locuri de muncă, fiecare izolat de 
celelalte printr-o plasă de protecție. In do
tarea acestora intră o menghine și o trusă 
de scule cu 30 de piese : pile de tot felul, 
ciocane, dălți, șubler etc. Atelierul mai dis
pune de un strung, o raboteză, o mașină de 
găurit, un polizor electric. A fost achizițio
nată, și urmează să sosească in aceste zile, 
o nouă mașină de găurit. Liceul nr. 11 este 
patronat de întreprinderea „Armătura" care 
s-a ocupat de dotarea atelierului din școală. 
De asemenea, oferă elevilor posibilitatea de 
a lucra efectiv în uzină în orele de practică, 
precum și comenzi pe care Ie execută elevii 
în atelierul școlii

Nevoile atelierului mai impun încă două 
strunguri, un polizor și o raboteză. Uzina 
„Armătura" este gata să le cedeze. Școala a 
făcut demersuri în acest sens dar de atunci 
a trecut mai bine de un an și școala n-a 
primit nici un răspuns.

| • Construcții—în județul Olt

anului școlar, 
’ _ strict

de școlariza- 
afectată de 

unele întirzieri, — ne spunea 
tovarășul Petrescu Florin, in
spectorul general al Inspecto
ratului școlar județean Olt. Dar 
unele școli funcționează cu in
dici de încărcare peste normal, 
mai ales în orașul Slatina, lu- 
crînd cum s-ar spune în 3 
schimburi, iar altele din mediul 
rural din cauza lipsei de spațiu 
nu pot rezolva problema ame
najării atelierelor școlare. De 
aici îngrijorarea noastră pentru 
nerespectarea termenelor și do
rința de a vedea obiectivele noi 
gata la datele stabilite". Ana
liza situației de fapt arată că 
acolo unde lucrările se fac din 
fondul centralizat ritmicitatea 
este mai mare, termenele mai 
avansate. Cu toate acestea sînt 
rămîneri în urmă, unele nere
cuperabile. ca la atelierele Li
ceului industrial de construc
ții din Slatina aflate încă la 
fundație, sau la școala generală 
Milcov. aflată in aceeași situa
ție.

Controlul organelor de re
sort impulsionează mai activ 
ritmul de lucru. Astfel, din 12 
obiective școlare propuse a fi 
gata pînă la 15 septembrie 1972.
6 sînt în stadiu de finisare. Cu 
totul alta este situația la con
strucțiile școlare realizate prin 
contribuție voluntară. Din cele
7 obiective 4 mai au încă ne
voie de materiale pentru asi
gurarea continuării lucrărilor. 
La Fărcășele. lipsește parche
tul și teracota pentru sobe, la 
Icoana ușile și ferestrele pen
tru toate sălile, la Traianu 40 
de tone de ciment și 14 sobe 
de teracotă — și un litigiu cu 
I.R.I L. Balș care a livrat tîm- 
plăria pentru usi și ferestre la 
un nivel calitativ total necores
punzător. refuzat de construe? 
tori. — Ia Vlădila 5 tone de ci
ment și așa mai departe.

..Avem greutăți mari cu pro
curarea materialelor și cu ob
ținerea lucrătorilor de la între
prinderile de construcții, facem 
nenumărate drumuri greu de 
justificat alergînd ba după una 
ba după alta, — ne spune to-

Deschiderea
n punctul de vedere 

spațiului
, nu este 

întirzieri.

varășul Păunei Constantin, pre
ședintele Consiliului popular 
comunal Pleșoi. Comuna este 
prinsă în planul de construcții 
cu o clădire nouă de școală în 
satul Doba. E drept că terme
nul de dare în folosință a șco
lii e anul 1973, dar gospodarii 
de aici au pus sapa în pămînt 
abia în a doua săptămînă a lu
nii august Motivul ? lntîrzierea 
cu discuții prelungite la Direc-

seamă cu adunarea plantelor 
medicinale, a sticlelor, la plan
tarea salcîmilor pe malul pîrîu- 
lui Beica Sub impulsul 
lui „mai bine mai tîrziu decît 
niciodată", secretarul comitetu
lui U.T.C. din comuna Pleșoi 
a primit sugestia de a deschi
de un șantier de muncă patrio
tică la școala din Doba, termi- 
nînd cu uteciștii săpăturile pen
tru fundații în 5 zile în loc de 
10. Este însă un aspect gene
ral în județul Olt faptul câ or
ganizațiile U.T.C. nu s-au con
siderat implicate în acțiunile 
de amenajare a școlilor, în pre
gătirea lor pentru deschiderea 
anului școlar.

V

La Liceul nr. 2, unde predomină fetele, 
accentul s-a pus pe dotarea atelierului de 
croitorie, întreprinderea care patronează 
școala fiind „Flacâra"-Confecții. întreprin
derea a adus in acest atelier 5 mașini de 
cusut la care elevele au confecționat halate, 
costume naționale, echipament sportiv pen
tru echipa de volei a școlii.

La nici unul din liceele amintite n-am gă
sit in aceste zile ejevi antrenați la curățe
nie sau la amenajarea locurilor de munca. 
Deși treburi ar fi destule. Organizațiile 
U.T.C. respective sînt încă restante la capi
tolul „inițiativă** deși anul școlar bate la ușă.

să și a Z ateliere. învățătorul de servici, to
varășul Razii Comcș prezintă situația :

— O parte din materialele de construcție 
ne-au fost aduse la începutul verii. Păcat, 
că au început să se deterioreze".

Zicem și noi păcat că nu se apucă cără
mizile singure să se ridice ca ziduri...

O situație mai bună în ce privește /noul a- 
telier nu am întilnit nici la liceul nr. 2 din 
Reghin, deși aici vina nu este a conducerii 
școlii. Amănunte aflăm de la profesorul Ni
colae Crișan, profesor de serviciu.

— Fundația noilor ateliere este turnată. 
Am încheiat contract cu secția de prefabri
cate de la Fîntînele pentru confecționarea și 
montarea pereților, contract în care se pre
vede ca pînă la 15 august să se execute a- 
ceastă operație. Ieri am vorbit cu tovarășul 
Dinu, șeful secției, și mi-a spus că dînșii nu 
au nici cu ce să transporte materialele și 
nici oameni care să monteze pereții. Elevii 
vin în fiecare zi și mă întreabă ce să lucre
ze, iar eu nici nu știu ce să le spun.

Situații similare âm întîlnit în mai multe 
școli. Nu am redat explicațiile sau motivele 
cotate ca „obiective" sau „neobiective". Nu 
de explicații avem nevoie acum, ci de mobi
lizarea eforturilor cadrelor didactice și ale 
elevilor pentru depășirea stadiului de... va
canță în care se găsesc construcțiile desti
nate activității tehnico-productive.

In ziua de 8 august am trecut prin cîteva 
școli din Tg. Mureș. Nu la liceele 
rea, Bolyai, Al. Papiu Ilarian, ci în 
teva școli generale. Școala generală nr. 4. Pe
tovarășul director Alexandru Fodor l-am 
găsit în plină activitate. Deși neobișnuit cu 
acest gen de muncă era bucuros că, în sfîr- 
șit, vedea începută înfăptuirea unuia dintre 
proiectele școlii. împreună cu 5 studenți ai 
Facultății de construcții din Cluj, practicanți 
la T.C.M. Mureș, săpau fundația pentru ate
lierul școală. In legătură cu stadiul acestor 
construcții, tovarășul Nicolae Marian, tehni
cian principal la amintita organizație de 
construcții care răspunde de edificarea lor, 
ne informează :

— Sîntem gata să ne onorăm angajamen
tul. Avem materiale, avem oameni. Doar că 
pînă la ora actuală nu am primit de Ia Con
siliul popular municipal nici documentația, 
nici amplasamentele. Pentru ceea ce am în
ceput azi, avem abia o schiță incompletă.

Școala generală nr. 8. In proiectul condu
cerii școlii și al inspectoratului școlar figu
rează construirea pe lingă cele 4 săli de cla-

O mare parte a zilelor de muncă patrio
tică desfășurată de elevii vîlceni în această 
vară, au avut drept scop crearea atelierelor 
școlare în care urmează să se realizeze pre
gătirea tehnico-productivă.

Evident că pentru buna desfășurare 
muncii, s-au depus eforturi organizatorice 
serioase. De remarcat în acest sens buna co
laborare între conducerile liceelor „Nicolae 
Bălcescu", „Vasile Roaită", Școala generală 
nr. 1 din municipiul Rm. Vîlcea și Comite
tul municipal U.T.C.

In stadii corespunzătoare perioadei în care 
ne aflăm se găsesc și atelierele școală din 
Valea Mare, Costești, Bujoreni și alte loca
lități.

Nu putem trece însă cu vederea peste cî
teva neplăcute surprize întîlnite cu ocazia 
raidului nostru. In comuna Dăești, operațiu
nile premergătoare s-au desfășurat într-un 
ritm de... melc.

In comuna Muereasca, unde exista un ate
lier școlar cu două încăperi, se preconizau 
lucrări de recondiționarea acestora. Pînă la 
10 august ele nu demaraseră încă și nici in
stalația electrică atît de necesară nu fusese 
instalată.

Nu este prea tîrziu nici acum să fie mo
bilizați elevii să-și folosească o parte din 
zilele de vacanță pentru a sprijini opera
țiunile de pregătire a atelierelor în vederea 
noului an școlar.

început încă, motivîndu-se si
tuația cu lipsa fondurilor ne
scriptice și cu folosirea loca
lurilor ca depozite de cereale.

Președinții consiliilor popu
lare comunale ar trebui să ma
nifeste o preocupare mai susți
nută. în fond e vorba de școli
le lor. Dar și întreprinderile 
de construcții, angajate să exe
cute lucrările, se fac vinovate 
de neonorarea contractelor și a 
promisiunilor. Faptul că Inspec
toratul școlar nu dispune de 
un tehnician dispecer, îngreuia
ză serios lucrurile. Nu are cine 
să urmărească și să coordoneze 
lucrările, să contracteze cu în
treprinderile lucrările din timp.

deservite de Librăria miegros- 
Tîrgoviște _ și respectiv „Ion 
Creangă" din Pucioasa, manua
lele au fost livrate în zilele 
prevăzute. La Școala generală 
„Vasile Cîrlova" s-a primit ma
joritatea manualelor prevăzute 
în nota de comandă, din rare 
seriile complete pentru ciclul I. 
La celelalte clase se semnalea
ză însă lipsa unor manuale nou 
introduse, sau în ediții noi, 
cum sînt cele de educație ce
tățenească și cunoștințe social- 
politice. Se înregistrează de a- 
semenea lipsuri Ia manualele 
de Zoologie pentru clasa a 
Vl-a, Română clasa a Vil-a, 
Matematică, Fizică și Chimie

PREOCUPĂRI DE SEZON
ția sistematizării, (documenta
ția a fost depusă în luna noiem
brie și aprobată în iunie) ! lip
sa utilajelor și a mijloacelor de 
transport pentru scoaterea prun
dului de rîu, lipsa fondurilor 
(rezervă inițială 100 000 lei ne
cesar total 300 000!) etd. Dacă 
privești însă modul în care se 
desfășoară lucrările de repara
ții si curățenie la școala exi
stentă acum în Doba te întrebi 
dacă nu cumva la această si
tuație au contribuit și oamenii 
direct răspunzători de bunul 
mers al lucrărilor. în școală 
se fac zugrăveli. Despre cali
tatea lor vorbesc găurile răma
se în pereți — locurile unde 
au fost prinse tablourile bine 
desenate sub 
var neaderent 
ca apa. Cine 
crările ’ „Niște 
Cu cît vor fi plătiți ? „Nu ne-am 
tocmit, se va vedea la urmă".

Lucrările la noua construcție 
întîrzie si din cauza lipsei for
ței de muncă. Dar nimeni nu 
s-a gîndit să deschidă aici un 
șantier al tineretului, să mobi
lizeze uteciștii la ridicarea șco
lii din sat. Secretarul comite
tului comunal U.T.C. Mitrache 
Ilie, nu și-a înscris în agendă 
decît „sarcinile venite de la 
centru", realizînd de altfel fru
moase cifre pentru darea de

Din grija directorilor, dar 
mai ales datorită strădaniei oa
menilor de îngrijire transfor
mați în zugravi, vopsitori, tîm- 
piari. mecanici, acțiunea de re- 
condiționare a școlilor genera
le cunoaște un ritm accelerat. 
Astfel, 247 de școli au încheiat 
lucrările, 86 sînt într-un stadiu 
avansat: 18 au rămas în urmă, 
iar * ’ ~ ...................

să aibă grijă de dirijarea ma
terialelor, de rezolvarea unor 
probleme aparent mărunte cum 
ar fi posibilitatea cumpărării 
petrolului necesar curățeniei, 
prin virament, asigurarea trans
portului materialelor de către 
întreprinderea județeană de 
transport și altele.

în 10 școli lucrările n-au VERONICA BlRLADEANU

Garderoba elevului,

stratul de 
și subțire 

execută lu- 
meseriași".

manualele și rechizitele— 
in județul Dîmbovița

In județul Dîmbovița, pre
ocupările pentru noul an șco
lar de care vorbim 
desfășoară, în general, 
semnul inițiativei și al simțului 
gospodăresc. Anul acesta, pe 
primul loc stînd aici construi
rea, peste prevederi, a optspre- 
ze ateliere și patru laboratoare 
școlare, precum și darea în fo
losință a cinci grădinițe cu 
cîte 50 de locuri în comunele 
Comișani, Meteoru-sat, Poiana, 
Hăbeni, Bezdead.

se 
sub

Organizată pe zone teritoriale 
și încredințată 
de 5 centre 
precum și întreprinderii 
conomice județene a coopera
tivelor de consum, distribuirea 
manualelor s-a început și ea 
la timpul cuvenit.

încă din primele zile (înce- 
pînd cu 5 august) graficele de 
livrare au fost, ca dată, strict 
respectate. Un scurt popas la 
școlile „Vasile Cîrlova" din Tîr- 
goviște și nr. 1 din Pucioasa 
este edificator. La ambele școli,

unui număr 
de librării, 

e-

pentru clasa a IX-a, Electroteh
nica 'pentru clasa a X-a. La 
Școala generală nr. 1 din Pu
cioasa se semnalează, de ase
menea, unele lipsuri. în afară 
de cărțile noi amintite mai 
sus, nu s-au primit încă Geo
grafia de clasa a IV-a, France
za pentru clasa a VlII-a, Or
gane de mașini și conducere 
pentru clasa a IX-a, Electroteh
nica pentru clasa a X-a.

Librăriile și magazinele de 
confecții, se dovedesc bine a- 
provizionate și conștiincios de
servite. Dacă la librăriile nr. 3 
și nr. 4 vitrinele nu excelează 
prin aranjament — ele cuprind 
totuși mărfurile do sezon și 
noutățile — cumpărătorii găsesc 
aici rechizite pentru orice cla
să. Să notăm ca noutăți sau ca 
rechizite deosebit de practice 
seturile de_ hîrtie „glace" (hîr- 
tie colorată), lucioasă, pentru 
figuri decupate (Agatex-Lugoj) 
penarul cu numărătoare al coo
perativei „Voința" Sarmașu (ar 
fi putut să fie mai frumos fini
sat) creioanele 
fibră* tip 
calitate 
planșetele 
completă, 
raj. Se simte însă pregnant ne
voia unui stilou pentru elevi 
(adică bun, solid, practic și la

un preț convenabil) însușiri pe 
care nu le posedă cele cîteva/ 
tipuri cunoscute de „Flaro", și 
mai recentul „Vega". Prea bune 
nu sînt nici creioanele colorate, 
(M.I.L. Sibiu, unicele pentru 
elevi) care, deși în nuanțe plă
cute și destul de aderente la 
hîrtie sînt totuși imposibil de 
ascuțit.

Deficitare sînt de asemenea 
gumele. Există un singur tip, 
„Dermatina" în cantități foarte 
„variabile" i sufioiente în li
brăriile mari se împuținează 
în cele mici, ca să dispară cu 
totul în altele, de exemplu în 
magazinul industrial din co

muna Moțăeni. Lipsesc de a- 
semenea planigloburile, des
tul de solicitate de cumpără- 

‘ tori, (întreprinderea poligra
fică Brașov) și, curios dat fiind 
prolificitatea întreprinderilor 
de mase plastice, coperțile de 
plastic pentru cărți si caiete. 
(Mase plastice-București).

Notăm că magazinele de 
confecții sînt bine aprovi
zionate cu uniforme școlare 
începînd cu șorțulețele ’ pen
tru preșcolari și sfîrșind cu 
uniformele pentru liceeni. 
O bună notă pentru Magazinul 
nr. 67 de Confecții Tîrgoviște, 
în întregime deservit de fe
mei, în care buna aprovizio
nare se însoțește cu ordinea, 
rapiditatea, amabilitatea. De 
remarcat că magazinul a pus 
în vînzare costume tip adoles
cent (art. 294'02) de calitate su
perioară, admise ca uniformă 
pentru clasple IX—XII (con
fecționate de cooperativa „Sîr- 
guința“-Tîrgoviște).

în această perioadă, cu re
chizite și uniforme școlare se 
aprovizionează și magazinele 
rurale. Gestionarul magazinu
lui industrial din Moțăeni mi

. _ românești cu 
Carioca, de o bună 

dar nepopularizate, 
de desen cu trusă 

garniturile de trafo-

s-a plîns totuși că elevii pre
feră să cumpere din orașele 
din apropiere (Pucioasa, Fieni). 
Poate că o mai bună-reclamă 
comercială ar îndrepta cumpă
rătorii elevi și spre magazinul 
comunal cate Ie e atît d» a- 
proape. Pentru că se face sim
țită lipsa unei vitrine (magazi
nul e amenajat cam după col
tul clădirii, la .stradă oglindin- 
du-se tradiționalul „Bufet") 
precum și lipsa unui „colț al 
noutăților și al mărfurilor de 
sezon"

ELISABETA NITESCU
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OVIDIANUM
între 25—31 august, la Constanța va avea loc primul Congres 
internațional de studii ovidiene. în legătură cu acest eveniment 
am solicitat citeva informații tovarășului Grigore Tănăsescu 

cretar general al Asociației internaționale „Ovidianum

— Ce simbolizează 
ampla manifestare cul
turală care va avea loc 
în cursul acestei luni ?

— In primul rînd, ea va con
stitui un moment de seamă în 
cunoașterea mai adîncă a vieții 
și operei lui Ovidiu, poetul care 
a îmbrățișat cu sufletul său me
leagul nostru de țară. Este pen
tru noi un act de mîndrie că 
sîntem inițiatorii unei asemenea 
manifestări spirituale, la care vor 
participa peste 600 de oameni de 
știință, din diferite colțuri ale 
lumii.

Inițiativa aparține Asociației 
internaționale Ovidianum, care a 
luat ființă cu doi ani in urmă, 
în 1970, la noi în țară, cu prile
jul Congresului internațional pen
tru promovarea limbii și litera
turii latine, ținut la București. 
Ideile de atunci au dat roade, 
fiind susținute de tot mai mulți 
oameni de cultură, de toți cei 
interesați in „descoperirea" lumti 
ovidiene. Aproape că nu există 
teritoriu în opera acestuia care 
să nu fie cucerit de cercetările 
umaniștilor dintr-o serie de tari 
ale lumii, a celor peste 1 000 de 
ovidiști consacrați.

— Vor fi expuse o se
rie de teme legate de o- 
pera și viața lui Ovidiu. 
Există puncte de vede
re noi. cu referință Ia 
exilul poetului în spațiul 
tomitan ?

— Da. Interesul centru Ovi
diu, pentru opera șt viața sa, a 
sporit mult. Dacă cercetările an
terioare, să zicem de patru sau 
cinci decenii, se limitau la relua
rea unor date cunoscute despr* 
viața poetului latin, la ora ac
tuală există vozitii diferite în 
ceea ce privește conjunctura și 
motivația exilului său. In acest 
sens, pentru iaeea rolului facto
rului politic și istoric, care ar fi 
cauzat exilul lui Ovidiu. pledea
ză renumifii ovidiști, ca: 
H. Frănhel, L. P. Wilhinm, N. 
Vulih și alții. Aceștia au îi că
dere o situație mai r^dc. ace» 
de împotrivire a li.: Ortdiu 
de puterea imperială a Romei, 
sub aspect volitic. In .JonunuT 
ovidiștilor vor fi dezbătute ase
menea probleme confruntindu-se 
opinii și vederi noi asupra ma
relui exilat. Pentru că Ovidiu nu 
este numai autorul Metamorfo
zelor, ci și înregistratorul fidel 
al tuturor evenimentelor epocii 
sale, al peregrinărilor din care 
a cules un enorm material și o 
mare experiență de viață. Ovidiu 
se cere cunoscut într-un context 
de viață istorică și spirituală, față 
de care nu putea fi indiferent. 
Opera lui e mărturia cea mai 
veridică, de aceea a trezit in
teresul cercetătorilor de-a lungul 
veacurilor.

— Ne-a ți putea spune 
numele unor participant! 
la acest „forum" al ovi- 
diștilor ?

— Aș cita numele lui E. Pără
tor e, de la Universitatea din Ro
ma, cel care a publicat o valo
roasă Bibliografie ovidiană, a 
lui Salvatore cTElia de la Univer
sitatea din Neapole, profesorii 
H. Le.Bonniec, editor, al Faste
lor, Alain Michel de la Sorbonna 
și Jacques Andre, care a îngrijit 
apariția recentă a Tristelor lui 
Ovidiu. Vor fi prezenți prof. N. 
Vulih, de la Universitatea din 
Leningrad și dr. U. Baiciura, ca

CUVIINȚE
Prin văile și pe dealurile 

noastre românești au crescut 
și-au rodit flori românești și 
cuvinte românești. Ele au 
avut destinele acestei țărine 
mereu înflăcărate, mereu 
cintate ca un Eden însămin- 
țat de mîini nevăzute cu 
bucurii roditoare, cu păsări 
fermecate, cu rîuri care 
murmurau la orice oră din zi 
și din noapte poemele cele 
mai sfinte de libertate. Unii 
au zis că vorbele noastre, 
cuvintele noastre, românești 
sint din flori făcute: adică pe 
pămîntul străbun au crescut 
tulpinile toate, au înflo
rit, într-o bună dimineață din 
viață au făcut fructe noi : 
fructe noi ca și cînd de mii 
și mii de ani florile ar fi ză
mislit numai 'asemenea fruc
te. Printre petale erau așe
zate rădăcinile cuvintelor, 
toată fantastica lor întrupare 
latinească, romană, română. 
Așa au spus unii înțelepți și 
mări iubitori de neam.

Cit de frumos au răsunat 
cuvintele acestea române în 
gura Basarabilor, Musatini- 
lor, voievozilor transilvăneni. 
De mii și mii de ori într-o 
singură viață ei au murmu
rat o dată cu florile și cu
nunile împletite de copii, o 
dată cu izvoarele toate : li
bertate !

Unii domni au rostit cu
vinte de descălecare, precum 
știm cu toții. In ce limbi ale 
pămîntului domnul unui po
por s-a mai numit Domn ? 

și K. Kumianechi de la Univer
sitatea din Varșovia, prof. T. Kar- 
daș, din R. P. Ungară, I. Irm- 
scher din R. D. G., prof. I: Kabr 
din R. S. Cehoslovacă, prof. O. 
Gandeva din R. P. Bulgaria, apoi 
ovidiști de valoare mondială ca 
profesorii I. P. Sullivan, C. Al- 
drige, din S.U.A. și prof. V. 
Poschl din R.F.G., I. E. Kenney, 
din Anglia și mulți alții, alături 
de prezențele românești, de la 
prof. N. Barbu și subsemnatul, 
pînă la cei mai entuziaști ovi
diști dintr-o serie de localități ale 
țării.

— In ce ar consta „ac- 
tualitatea" lui Ovidiu ?

— El este mai actual ca ori
ei nd. Pentru generația tînără, O-

TURNEUL ORCHESTREI : CONTACTE FRUCTUOASE CARE
FEDERALE DE TINERET

DIN R.F.G. CONTRIBUIE LA CUNOAȘTEREA
iN ȚARA NOASTRĂ

_______ I Șl PREȚUIREA RECIPROCA
In cadrul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră, 

Orchestra federală de tineret din R.F. a Germaniei va susține 
astăzi, la ora 20, în sala Ateneului Român, un concert extra
ordinar.

în legătură cu aceasta am adresat domnului HERBERT 
SASS, secretarul general al Consiliului Federal al Muzicii din 
R.F.G., rugămintea de a prezenta cititorilor noștri Orchestra 
federală de tineret din R.F.G.

— Orchestra federală de tine
ret din 
domnia 
țiativei 
germani 
fășoară 
din anul 1969. sub 
Asociației pentru educația mu
zicală și promovarea muzicii și 
al Ministerului federal pentru 
tinerei, familie și sănătate. Ea 
a fost creată în intenția de a 
oferi posibilități de afirmare 
ș* promovare unor tineri in- 

care s-au eviden
țiat in cadrul concursului ..Ti
neretul cintă". Acest concurs, 
care constituie o sursă deosebit 
de prețioasa de tinere talente, 
se desfășoară anual, in mai 
multe faze și pe diferite grupe 
de virste. El debutează cu cir
ca 100 de concursuri regionale, 
evident pe instrumente și cate
gorii de virstă. Ciștigătorii se 
intilnesc in cele 11 concursuri 
finale din fiecare land. In sfir- 
$it, in primăvara fiecărui an au

R.F.G., ne-a declarat 
sa. este rezultatul ini- 

Asociației pedagogilor 
de muzică și iși des- 
acț£vitatea, incepind 

patronajul

B
de DUMITRU M. ION

Mulți domni au rostit cuvin
tele fericite : „au adunat lao
laltă toate puterile români
lor, de pe dealuri și văi, de 
prin munții cu zimbri și le-a 
arătat țara lor care ține cit 
poate inima cuprinde cu 
ochii"?

Alexandru cel Bun a rostit 
cuvinte bune, Mircea cel 
Mare cuvinte bătrînești, Vlad 
Tepeș cuvinte ne-ndurătoa- 
re, cuvintele legilor și-ale 
omeniei. Ștefan a rostit pa
truzeci și șapte de războaie

Însemnări
și tot atîtea fericite lăcașuri 
de închinare, semn strălucit 
al strămutării Bizanțului mai 
sus de apele Dunării. Dar 
Iancu Huniade, dar Radu 
de la Afumați ? Dar Mihai 
Viteazul, strîngător al țărilor 
române ? Dar domnii și înțe
lepții ce-au adus în desagi 
flori de tiparniță ca pe niște 
mirodenii și le-au răsădit pe 
sub acoperișe pentru răspîn- 
direa înțelepciunilor lumii, 
dar Neagoe Basarab, înțelep
tul pilduitor, Cantemir filo
soful, academicianul român 
cel dintîi ? 

vidiu înseamnă cultură clasică, 
cu valoare neasemuită în recep
tarea antichității, a mitologiei 
antice, a filonului de tinerețe și 
exuberanță, de iubire și cultură 
pentru frumusețea omului, care 
izvorăsc, după atîtea veacuri tre
cute, din opera sa. In același 
timp, viața lui Ovidiu e un exem
plu civic, de devotament și cu
raj pentru un crez înalt demn și 
măreț. Itinerarul exilatului Ovi
diu, de la Brindisi la Constanța, 
devine instructiv, iar Congresul 
va încerca să pună în lumină 
importanța lui, întrucît s-a pre
conizat ca delegații străini să a- 
jungă la Tomis pe o navă, ce va 
urma exact drumul lui Ovidiu.

loc „finalele" la nivel național. 
De remarcat că în atenția orga
nizatorilor nu stau numai in
strumentele din componența 
unei orchestre simfonice, ci și 
cele folclorice, precum și unele 
formații instrumentale mici.

Membrii Orchestrei federale 
de tineret sint, in marea lor 
majoritate, tocmai o parte a a- 
cestor laureați ai concursurilor 
naționale și pe landuri. Ei au 
astfel posibilitatea de a se 
pregăti. Împreună, de trei ori 
pe an. și de a concerta apoi, in 
cadruL unei mari orchestre, sub 
conducerea unui dirijor de 
prestigiu. Această personali
tate este Volker Wangenheim, 
a cărui activitate ca dirijor, 
compozitor, pedagog și anima
tor este în prezent cunoscută 
și apreciată nu numai în R.F.G., 
ci și pe plan mondial.

— Vă rugăm să 
despre activitatea 
susținută pină in 
Orchestra federală

ne vorbiți 
concertistică 
prezent de 
de tineret.

Așa au venit și s-au încăr
cat de onoare, de flacăra, 
cuvintele, pe toate părțile 
riurilor, pe toate locurile pe 
care s-au născut românii. 
Florile neamului nu s-au o- 
filit. Au crescut cuvintele 
noi ale revoluției burgheze, 
ale unirii și independenței, 
cuvintele noi ale muncitori
lor, revoluția socialistă, cu- 
xintele noi ale gloriei viito
rimii, ale comunismului.

Așa cum stau și mă gîn- 
desc, toate cuvintele lumii 
noastre vin de departe, de 
foarte departe, din nucleele 
de foc ale istoriei, din pole
nul fermecat al florilor su
fletului nostru de români 
care au stat prin munții, 
văile și cîmpiile noastre de 
mii de ani, privind cum 
cresc florile, îndreptîndu-le 
creșterea, zămislind puterea 
cuvintelor ce-a răzbătut pînă 
în clipa în care pînă acum 
s-a numit viitor, căci clipa 
ce va să vină tot viitor se 
numește ca și floarea care 
tot floare va naște, tot fruc
te, tot semințe, tot floare 
din nou pe pămîntul acesta 
bun și sfînt. rodit și apărat 
de idei înălțătoare, ideile so
cialismului și comunismului, 
numite cu cuvintele Parti
dului Comunist Român, în- 
tr-o limbă înțeleasă pe de
plin de întregul nostru po
por.

V. VETIȘANU In „OlimpuV litoralului românesc.

după înființare,

de concerte in

— Imediat 
în anul 1969, orchestra a sus
ținut o serie 
R.F.G. care s-au bucurat de un 
succes deosebit. în anul urmă
tor, în august, ea a concertat la 
Graz, R.F.G.. in cadrul întilni- 
rii internaționale a tinerelor 
orchestre și coruri „Europa 
Cantata". Apoi, in septembrie, 
participind alături de alte for
mații similare din țări ca Po
lonia, Iugoslavia, U.R.S.S.. O- 
landa, Suedia. Anglia, la întil- 
nirea internațională a orches
trelor de tineret, a fost distinsă 
de juriu cu Medalia ..Herbert 
von Karajan". în ar.ul 1971. or
chestra a susținut un concert 
în Franța, iar anul acesta efec
tuează primul său mare turneu 
în străinătate. în România.

— Ce motive au determinat 
alegerea României ca obiectiv 
al primului mare turneu 
tern al orchestrei dv. ?

— în țara noastră există 
interes deosebit pentru cultura 
și muzica românească, pentru 
România în general. Este 
noscută la noi valoarea 
interpretative românești, 
zaurul creației muzicale româ
nești. Prin intermediul Festiva
lului internațional ~ 
Enescu" s-au realizat 
deosebit de fructuoase între ti
nerii muzicieni din țările noas-

ex-

un

cu
artei 

te-

..George 
contacte

Sala Kalinderu — expoziții 
cu lucrările de diplomă ale 
studenților din anul VI de la 
Institutul de Arte Plastice N. 
Grigorescu din Capitală. 

RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. 1)

citate al acestora. Se consideră că în asemenea cazuri ade
ziunea „angajează" și obligă mai mult.

Există și situații în care măsurile sau procedeele respec
tive într-un colectiv, într-o instituție, nu se suprapun total, 
sau în cel mai bun caz numai parțial, pe realitatea existentă. 
In asemenea cazuri răspunderea se caută, nu se stabilește. 
„Căutarea" răspunderii nu mai pleacă de sus, ci de jos, 
subțiindu-se pe măsură ce urcă.

In toate aceste împrejurări se creează pericolul ca munca 
colectivă să devină o perdea în umbra căreia apar superfi
cialitatea și mediocritatea profesională, precum și unele tră
sături de caracter negative.

In specificul activității de cercetare științifică și, respectiv 
în instituțiile cu profil cultural-științific, aceste neajunsuri 
apar și se manifestă într-o anumită formă. Practic, unii fac
tori de conducere se desprind, din mai multe cauze, de mie
zul problemelor profesionale, limitîndu-și atribuțiile la preo
cupările privind organizarea și planificarea muncii. Fiind 
„ținute" la distanță de conținutul efectiv al procesului mun
cii și foarte variatele sale aspecte, respectivele atribuții încep 
să nu se mai exercite pe baza cunoașterii condițiilor concrete 
și cerințelor acute. Aplicarea soluțiilor pe căile născocite de 
pe o asemenea „bază documentară" și ca urmare a ade-

rarii „totale și fârâ comentarii" a majorității colective, se do
vedește infructuoasa. Factorul de răspundere, în atari situații, 
nu mai este apreciat obiectiv mai cu seama câ sedimentarea 
neajunsurilor în acest domeniu de activitate nu se face per
ceptibila și vizibilă imediat.

Mai mult, apelînd la toate greutățile posibile care apar 
ca nerezolvabile, la un moment dat, datorită pretinsei lor na
turi obiective, factorul răspundere personală se golește de 
conținut, se formalizează.

Spunem toate acestea pentru că activitatea tinerilor în
deosebi este uneori îngreunată și de acțiunea sus-amintite- 
lor practici — necaracteristice, desigur, profilului muncii ge
nerale. In unele cazuri tinerilor nu li se acordă credit în ac
tivitatea lor creatoare, iar uneori chiar dacă li se acordă 
încredere nu li se oferă sprijinul necesar, fiind lăsați singuri, 
izolați. Experiența acumulată zi de zi conduce la concluzia, 
în genere cunoscută, că munca nu poate fi cu adevărat co
lectivă dacă nu este și total personală, dacă, adică, nu con
sumă relativ egal, nerv și creier, de la fiecare membru al co
lectivului, indiferent de funcția sa. La rîndu-i răspunderea nu 
poate fi personală în adevăratul sens al cuvîntului dacă nu 
este și colectivă în același timp și, la un anumit nivel, dacă 
nu se distribuie obiectiv, în raport de gradul de pregătire și 
răspundere profesională.

tre. în prezent, intre Consiliul 
Federal al Muzicii din R.F.G. 
și Uniunea Compozitorilor din 
România se realizează schim
buri intense. Aș menționa, ca 
exemplu, turneele efectuate în 
țările noastre de orchestre sim
fonice românești și din R.F.G., 
spectacolele oferite publicului 
nostru de Opera Română din 
București, expoziția de parti
turi muzicale și imprimări ro
mânești organizată în R.F.G. 
etc.

Pe linie de tineret, turneul 
nostru reprezintă o reflectare 
a bunelor relații de colaborare 
existente între organizațiile de 
tineret din R.F.G. și România. 
Am avut de altfel plăcerea să 
asist, cu ocazia spectacolului de 
la Brașov, la intilnirea dintre 
solista orchestrei noastre, pia
nista Gitti Pirner și tinăra so
listă a Filarmonicii brașovene, 
violonista Gabriela Jjak, ambe
le laureate ale ediției 1970 a 
Concursului internațional de 
interpretare muzicală de la Ge
neva, și care au dat împreună 
numeroase concerte. .Sint con
vins câ asemenea contacte în
tre tinerii muzicieni din țările 
noastre, intre publicul tinăr și 
tinerii interpreți, intre tineri 
in general, pot contribui la cu
noașterea și prețuirea creației 
muzicale și artistice, a culturii 
și tradițiilor popoarelor noas
tre. Evident asemenea intilniri 
și contacte au un rol hotăritor 
in educarea tinerei generații în 
spiritul păcii și cooperării in
ternaționale.

— Sinteți aproape de sfîrși- 
ful turneului in România. Cu 
ce impresii părăsiți țara noas
tră ?

— Atît eu, cit și toți membrii 
orchestrei am fost deosebit de 
impresionați de vizita în Româ
nia. Realizările dv. în toate do
meniile vieții economice, sociale 
^i culturale, rezultatele și efor
turile pe care le faceți în pre
zent pentru educarea muzicală 
a tineretului sint demne de tot 
respectul. Nu mai puțin ne-a 
impresionat publicul românesc: 
un public exigent dar cald, 
foarte generos. De altfel peste 
tot am fost intimpinați de o at
mosferă caldă, prietenească. 
Am legat prietenii in România 
și așteptăm cu nerăbdare vizita 
colegilor români, anul viitor, in 
R.F.G.

Aș vrea să-mi exprim, in în
cheiere, satisfacția pentru spri
jinul deosebit pe care cele două 
guverne, organizațiile și orga
nismele de tineret din cele 
două țări l-au acordat realizării 
în cele mai bune condiții a a- 
cestui schimb cultural de tine
ret. Sperăm că eforturile celor 
două părți organizatoare — atît 
de fructuos concretizate pină in 
prezent — vor constitui. în con
tinuare, un factor al intensifi
cării schimburilor muzicale și 
culturale pe linie de tineret in
tre România și R.F.G.

PETRE JUNIE

CRONICA T.V.
După o suită de bune emisiuni 

dedicate, în urmă cu mai bine 
de un an, cu prilejul celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. mul
tiplelor activități ale organizației 
de tineret, televiziunea părea că 
a uitat de existența acestora.

S-au făcut anchete, reportaje, 
s-au organizat discuții pe dife
rite teme, de la cele de muncă, 
pînă la cele de etică, dar toate 
parcă au avut — dacă se poate 
spune așa — un numitor co
mun : absența organizației U.T.C. 
și a reprezentanților ei. O emi
siune 
nerii

U.T.C.-ului 
înseamnă a ne
primă și majoră

recent, ultimele 
„Drumul tînăru-

săptămînală intitulată „Ti- 
despre ei înșiși" credem 

diminuează eficiența atît 
cit vorbind despre ei, ti- 
„uită" sau uită realizatorii 

emisiunilor că fac parte dintr-o 
organizație politică a lor. Fap
tele de muncă, activitatea cultu
ral-artistică, problemele de etică 
sint componente ale vieții de 
organizație și a nu angaja res
ponsabilitatea ~
prezentarea lor, 
glija factori de 
importanță.

Dar iată că, 
două emisiuni ______ __
lui spre muncă“, și „Viața de 
azi spre mîine" redescoperă, 
dacă nu cu o ușoară uimire a- 
tunci cu o întîrziată atenție, fap
tul că eroii lor sînt membri ai 
U.T.C.

In reportajul anchetă, realizat 
de Jeana Gheorghiu și Lucretia 
Lustig, privind viitorii elevi ai 
școlilor profesionale ni s-a părut 
că a fost binevenită discuția or
ganizată în studio cu activiști ai 
organizațiilor U.T.C. din cîteva 
întreprinderi bucureștene, absol
venți ai școlilor vrofesionale. as
tăzi muncitori. Sugestiile date 
de aceștia, privind atragerea a- 
dolescenților spre calificare în 
școlile patronate de marile uzi
ne, cît și experiența lor de foști 
elevi, de actuali muncitori și ac
tiviști au dat emisiunii un real 
caracter de lucru. Intr-adevăr se 
poate afirma că astfel emisiunea 
„Tinerii despre ei înșiși" este fi
delă atît adevărului cît ri titu
laturii ei.

„Viața de azi pe mîine" emi
siunea lui Vartan Arachelian, 
anchetă despre tinerii din orașul 
Constanța care trăiesc din expe
diente a avut — după prezen-

ION DODU BĂLAN: ETHOS Șl
CULTURĂ SAU VOCAȚIA

TINEREȚII
„Vocația tinereții-, iată un 

titlu care nedumerește și in
cită. Abia parcurgînd ultimele 
file și textul de pe coperta a 
patra a volumului, recent apărut 
sub efigia Albatrosului am putut 
înțelege deplin de ce ION 
DODU BALAN și-a subintitulat 
astfel culegerea de articole, stu
dii și eseuri — dintre care unele 
apărute în presă sau în volume
le anterioare : „Nu poți intra în 
universalitate și în eternitate 
— scrie autorul — decît pe 
poarta proprie și din perspecti
va vremii tale..." Creînd impre
sia de eterogenitate prin diver
sitatea temelor discutate, fără 
a-și propune spectaculoase răs
turnări ale ierarhiilor de valori, 
mînuind cu ușurință un limbaj 
colorat și accesibil, autorul sus
ține o amplă discuție cu tinere
țea, cu cetatea, discuție care, 
în fond, este o pledoarie pen
tru calitate, pledoarie pentru o- 
menie.

Fără a ne putea opri asupra 
fiecărui articol, subliniem gru
parea materialului în trei sec
țiuni : Univers etic (din care 
desprindem cîteva titluri sem
nificative : Omenia românească, 
Cultul mamei, Mina și ghiara, 
Parazitul, Badea Ion și nepotis
mul, Despre calomnie). Univers 
estetic, în care sînt analizate 
relațiile dintre autor și creație 
și imperativele sociale (Social 
și estetic, Imperativul epocii, 
Specific național și universali
tate. Actul critic — opțiune po
litică) și cea de a treia secțiune, 
Glasuri ale patriei în care Ion 
Dodu Bălan pledează argumen
tat, pentru o artă profund an

tarea personajelor a căror viață 
se află la incidența codului p*- 
nal — ca interlocutoare în. dis
cuția privind posibilitățile de re
cuperare morală a lor pe repre
zentanta Comitetului Constanța 
al U.T.C., care se ocupă de mun
ca în rîndul tinerelor fete.

S-ar putea reproșa, nu în spe
cial acestei anchete cît în gene
ral emisiunilor de tineret faptul 

CIND EMISIUNILE
DE TINERET

REDESCOPERĂ
ORGANIZAȚIA

U.T.C.
că personajele negative avar mai 
„convingătoare", adică mai au
tentice în trista lor postură, de
cît aceia care merită din plin 
stima și atenția noastră. Se re
petă o situație tipică pentru a- 
numite lucrări literare în care 
eroii negativi erau singurii care 
aveau relief și culoare, în dauna 
personajelor pozitive. Se „forea
ză" prea puțin realitatea în a- 
ceste emisiuni, preferîndu-se cel 
mult un dialog care rămîne la o 
suprafață adeseori atît de neu
tră încît interesul spectatorilor 
nu mai este deloc captat.

Prin redescoperirea organiza
ției U.T.C., emisiunea „Tinerii

gajată, pentru artistul cetățean. 
Conceptul de poezie patriotică 
este analizat dialectic, dintr-o 
perspectivă contemporană de- 
monstrîndu-i-se viabilitatea. Au
torul recurge la un periplu în 
istoria lițeraturii române pen
tru a dobîndi materialul pildui
tor, dar funcția sa de profesor 
transformă micro-portretele în 
adevărate fișe, _  ___
utile, supărătoare însă 
lucrare ' 
altceva 
trată a

Ethos _
senzația de confesiune 

nu ne îndoim, 
__  ‘ 1 într-o 

care își propune să fie 
decît o istorie concen- 
literaturii române.
și cultură ne mai lasă

• ’ și de

NOTE DE 
LECTURĂ

sfat. Vocația de moralist și de 
tribun a autorului este puter- 

. nic imprimată rîndurilor sale,
care mai păstrează, unele la 
mulți ani de la redactare, pulsul 
evenimentului, încît, deși arti
colele nu sînt datate, cititorul le 
poate fixa ușor în timp. I. D. 
Bălan dovedește, în orice caz, 
un mare curaj reluînd texte 
vechi încrezător desigur în pe
renitatea acestora. Farmecul au
tenticului este accentuat și de 
repetarea anumitor fraze ale 
sale, citate sau 
diferite, dovadă 
permanente ale 

idei în locuri 
a preocupărilor 
autorului, do-

despre ei înșiși" are în față o pis
tă de acces mai fertilă, capabilă 
să ofere un caracter de cronică 
la zi a vieții, activității și preo
cupărilor tinerei generații.

M

Cineva — cei care selectează 
și programează filmele pe micul 
ecran — a glumit neinspirat cu 
telespectatorii, s-au mai bine zis 
a glumit neinspirat pe seama 
lor. Cel mai bun film al săptă- 
mînii, prezentat vineri seara, e- 
cranizarea romanului „Nopți 
albe" de F. Dostoievski, în regia 
lui I. Pîrîiev, n-a apărut la Te- 
lecinematecă, locul său fiind ocu

pat de eșuata încercare a unui 
cineast american de a face un 
film biografic despre Hemin
gway, inspirîndu-se după proza 
cunoscutului scriitor. Dacă pu
tem considera filmul „Agentu
rile unui tînăr“, și acum ca și 
la premiera sa de acum 10 ani, 
în sălile de spectacol, un fel de 
„atentat" la reputația romancie
rului, la viața și activitatea sa, 
nu putem înțelege de ce s-a fă
cut această regretabila inversare 
de valori care poate produce 
confuzii în rîndul tinerilor cine- 
fiii.

TUDOR STANESCU

vadă a sincerității sale. Se fn- 
ttmplă uneori că termeni a- 
proape impropriu folosiți nu au 
fost Inlo</liți și nici nu s-a re
venit (aceasta este impresia 
noastră) asupra unor concepte 
(talent, calitate, minciună în 
artă) Intr-o accepție nu tocmai 
clară, fiindcă Ion Dodu Bălan 
provoacă o discuție fără a avea 
și pretenția ultimului cuvint, 
ceea ce, de altfel, reprezintă o 
condiție a dialogului.

întreagă esența cărții poate fi 
desprinsă din cîteva capitole ca
racterizate de concizia, frumu
sețea ți rigoarea argumentării 
(Permanența spirituală, AdetSir 
și autenticitate. Imperativul e- 
pocii). ion Dodu Bălan își con
centrează eforturile pentru a 
demonstra că valoarea operei, 
categorie estetică, nu poate fi 
despărțită de universul etic, de 
ideologia, de viziunea ontologică 
atît a creatorului cît si a celui 
care receptează opera. Valorifi
carea subiectivă (opțiune) a 
moștenirii artistice este și tre
buie să fie o selecție in funcție 
de condițiile obiective ale reali
tății. Folosind un bogat număr 
de exemple, autorul demon
strează că marile opere au avut 
ca esență realul, cu legile lui 
obiective și că numai modalita- 
t?a.d.e expresie și viziunea ar
tistică diferă în funcție de fac
torii individuali, subiectivi. De 
aici sint deduse funcțiile educa
tive (pe primul loc) și cele cog
nitive ale artei.

Scriitorul este angajat „In 
miezul unui ev aprins**, cum 
spunea Labiș, una dintre moda
litățile lui de participare activă, 
eficientă la viața cetății fiind 
publicistica : „Publicistul de 
orice natură este acum la fel 
de necesar ca și cei mai nece
sari dintre producătorii de bu
nuri materiale vitale". Este o 
datorie față de societate și o 
condiție a individualității auten
tice. Respectul, dragostea, de
votamentul pentru tot ceea ce 
înseamnă viața de azi sint o- 
biectivele spre care autorul În
dreaptă gîndul celui care zăbo
vește deasupra filelor cărții.

îndelung nuanțate sînt și pa
ginile destinate rememorării 
personalităților ilustre din pan
teonul nostru spiritual 1 Agirbi- 
ceanu, Călinescu, Mihu Drago- 
mir sau Perpessicius și Labiș 
cărora le sint dedicate smerite 
rlnduri cu accente lirice con
vingătoare.

Cartea aceasta a fost făcută 
pentru tineri, pentru formarea 
mai mult decît pentru informa
rea lor, cu argumentele istoriei 
culturii, cu argumentele sufle
tului. I. D. Bălan se află prin
tre aceia care prin înțelepciu
nea maturității își „dobindesc" 
vocația tinereții așezînd alături 
de numeroase altele încă o car
te de învățătură

LUCIAN HANU
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Populare Congo, Comandantul MARIEN N’GOUABI, 
următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a zilei naționale a 
Republicii Populare Congo, am deosebita plăcere să adresez 
Excelenței Voastre, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al poporului 
român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări îm
preună cu urări de sănătate și fericire personală, de prospe
ritate și bunăstare poporului congolez prieten.

Amintindu-mi cu deosebită plăcere despre recenta vizită 
în frumoasa dumneavoastră țară, despre contactele și convor
birile prietenești și rodnice pe care le-am avut, îmi exprim, 
cu această ocazie, încrederea că bunele relații existente pe 
diverse planuri între Republica Socialistă România și Republica 
Populară Congo se vor dezvolta continuu în interesul popoa
relor noastre, al păcii, înțelegerii internaționale si socialis
mului.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis următoarea 
telegramă președintelui Republicii India, VARAHAGIRI VEN
KATA GIRI:

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a zilei independenței, 
am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre și, prin dum
neavoastră, poporului indian, calde felicitări și cele mai bune 
urări de progres și bunăstare. Ne exprimăm convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare dintre România și India 
vor continua să se dezvolte și să se întărească în interesul 
popoarelor noastre, al păcii în lume.

• între 7 și 14 august, a avut 
loc la București sesiunea a Il-a 
a Subcomitetului ministerial 
mixt româno-iranian de coope
rare economică și tehnică în do
meniul forestier și al industriei 
lemnului.

La încheierea lucrărilor sesiu
nii, a fost semnat un memoran
dum prin care se constată pro
gresul realizat în construirea 
complexului iranian de indus
trializare a lemnului de la Neka 
și se stabilesc premizele pentru 
dezvoltarea, pe viitor, a coope
rării între România și Iran în 
domeniul industriei lemnului, 
hîrtiei și celulozei.

SPORT • SPORT TURISM SPORT DE MASĂ

ACCEPTĂ LOGICA,
DAR LE COHVINE

CRONICA 
U.T.C.

In cadrul vizitei pe care o 
face în țara noastră, la in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist, președintele Ligii 
Tineretului din Shri Lanka, 
doctor Sivali Ratwatte, a 
fost primit de către tovară
șul Ioan Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de informații pri
vind activitatea celor două 
organizații, preocupările ac
tuale ale tineretului din 
România și Shri Lanka.

Oaspetele a avut, de ase
menea convorbiri la Centrul 
de cercetări pentru proble
mele tineretului și a vizitat 
unele obiective economice și 
social-culturale din Capitală, 
Brașov și Bacău.

Vizita în țara noastră a 
președintelui Ligii Tineretu
lui din Shri Lanka, doctor 
Sivali Ratwatte, continuă.

SITUAȚIA

ACELE ZILE 
DE

AMINTIRI...
Candoare, tinerețe, voioșie.

Le-am găsit conjugate cu 
freamătul brazilor de la Nuc
șoara în tabăra C.C. al U.T.C. 
a cărei serie a fost condusă 
de ing. Ilie Mocioîu, direc
torul Liceului agricol din 
Sîntana — Arad. Pe unii din
tre ei i-am întîlnit la con
cursurile de meserii destina
te școlilor profesionale și 
liceelor de specialitate. Erau 
353 din 31 de județe ale ță
rii. Am răsfoit-jurnalul, l-am 
cunoscut pe comandant, ele
vul ieșean Gheorghe Sandu, 
și am înțeles cît de pline au 
fost zilele : excursii, seri 
distractive, dezbateri, con
cursuri, audiții, foc de tabă
ră, carnaval. Primii la volei 
au fost gălățenii, la fotbal 
și tenis hunedorenii, mara
mureșenii au luat locul I la 
soliști muzică populară și 
muzică ușoară. Acum duc 
încă o diplomă, locul I cu 
felicitări pentru orchestra 
cu care au venit în tabără. 
Chipuri bronzate, optimiste, 
între ele Ștefan Cătănescu 
din Hunedoara cel care a 
luat locul I cu raționaliza
rea „Examinator cibernetic 
EC 1", Valentin Buksz din 
Galați, locul I pe ramură e- 
Iectronică, ieșeanul Ioan Lis
man locul prim — chimie 
industrială, și aici locul I la 
creație. Zile încărcate de a- 
mintiri, noi prietenii, expe
riență în autoconducere. 
Pentru toate acestea cercul 
taberei a realizat această fo
tografie.

L. P.

PRE
(Urmare din pag. I) 

tate în analizarea tuturor 
fenomenelor care se afirmă 
în viața societății noastre. A 
sporit, de asemenea, rolul 
presei ca exponent al opi
niei publice, ca purtător de 
cuvînt al tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră. 
Toate aceste succese le da
torăm grijii permanente pe 
care partidul o are fată de 
activitatea întregii prese, 
sprijinului și îndrumării de 
care se bucură întregul nos
tru front publicistic din par
tea partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

Anul acesta sărbătorim 
Ziua presei în condițiile in 
care întregul nostru popor 
este angajat intr-o amplă 
activitate menită să trans
pună in practică ideile 
Conferinței Naționale a 
P.C.R. In toate colectivele 
de muncă se dezbate cu în
suflețire programul de dez
voltare economico-socială in 
următorii ani și în perspec
tivă, de perfecționare a con
ducerii planificate a societă
ții și de dezvoltare a demo
crației socialiste, program a- 
doptat la Conferința Națio
nală și primit cu deplină a- 
deziune de toți comuniștii, 
de clasa muncitoare și de ță
rănime, de intelectualitate, 
de întregul nostru tineret. 
Transpunerea în viață a ho- 
tăririlor Conferinței Naționa
le implică în mod necesar o 
înaltă conștiință revoluțio
nară, un spirit de profundă 
responsabilitate socială. In 
aceste condiții, presa este 
chemată să joace un rol și 
mai activ în educarea socia
listă a maselor, în promova
rea gîndirii economice înain
tate, în lărgirea continuă a

orizontului cultural al celor 
ce muncesc.

Mobilizarea întregului nos
tru popor in vederea înfăp
tuirii programului trasat la 
Conferința Națională a parti
dului deschide presei, între
gii activități publicistice, 
largi posibilități de afir
mare. Mai mult ca oricînd, 
pentru fiecare ziarist este o 
datorie de onoare să contri
buie, prin scrisul său, la mo
bilizarea tuturor eforturilor 
națiunii în vederea realizării 
obiectivelor economice și 
sociale prevăzute, să militeze 
pentru o mai bună organi
zare a producției, pentru 
promovarea științei și teh
nicii avansate, pentru repar
tizarea justă a forțelor de 
producție și dezvoltarea e- 
chilibrată. armonioasă a tu
turor zonelor țării, pentru 
organizarea rațională și sis
tematizarea mai bună a te
ritoriului etc.

Ca ziar de tineret, organ al 
U.T.C., „Scinteia tineretului" 
înțelege că pentru a-și ono
ra îndatoririle ce-i revin în 
această etapă, va trebui să se 
afirme și mai mult ca pro
pagator înflăcărat și compe
tent al cuvîntului partidului, 
ca mobilizator activ al con
științelor tinere, al energii
lor întregului tineret al tării, 
în opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. Astăzi, de Ziua 
presei, colectivul nostru re
dactional își reînnoiește an
gajamentul de a participa 
cu și mai multă forță, cu în
treaga sa pricepere, Ia efor
tul de realizare exemplară a 
politicii partidului și statului 
nostru.

„SCINTEIA TINERETULUI"
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semnatarii ei de la O.J.T. Bra
șov — cu sediul la Predeal (în 
speță directorul adjunct M. 
Teișanu) „comisionul O.N.T. de 
5 lâ sută asupra serviciilor asi
gurate", potrivit ordinului 
O.N.T. nr. 45/1968 adică un a- 
daus la prețul excursiilor. în 
mod justificat Agenția B.T.T. 
refuză să dea curs cererii. Nici 
n-ar fi fost cu putință. Tinerii 
achitaseră prețurile conform ta
rifului. Suma cerută, cei 5 la 
sută, nu este prevăzută în cal
culul prețului excursiei. Agen
ția nu are nici o cunoștință 
despre ordinul O.N.T. nr. 
45'1968. Apoi Agenția dacă ar fi 
procedat la creșterea prețului 
unei excursii ar fi comis un 
abuz din moment ce, de la a- 
pariția ordinului citat, deci a- 
nul 1968. cîndxa luat ființă 
B.T.T., și pînă în prezent, ace
lași organ, O.J.T. Brașov, n-a 
emis nici o pretenție de a se 
plăti un plus de 5 la sută din 
valoarea serviciilor comandate.

— Noi vom refuza să plătim 
acest comision — declară șeful 
agenției B.T.T. București — în 
continuare, în primul rînd pen
tru că noi nu putem să ridicăm 
prețul excursiilor pe care le 
organizăm pentru tineri, fără 
a le asigura acestora servicii în 
plus, condiții de masă și cazare 
mai bune. Pe urmă noi conside
răm că facem un serviciu O.J.T. 
Brașov, sprijinindu-I în valori
ficarea capacităților disponibile 
ale cabanelor, un serviciu pen
tru care am putea să emitem 
și noi în mod justificat preten
ția unor cote părți din bene
ficiile ce le realizează. Sarcina 
noastră, a B.T.T., subliniată în 
documentele de partid și de 
stat, este aceea de a realiza ac
țiuni turistice 
sibile pentru

Toate aceste 
expuse într-o 
pe data de 9 
O.J.T. Brasov nu mai sosește 
nici o corespondență prin care 
să-și declare pretențiile, dar în 
schimb, în această perioadă, se 
acceptă toate comenzile de ca-

la prețuri acce- 
tineri.
considerente sînt 

notă expediată 
mai a.c. De la

FLACĂRA OLIMPICA
Plecată luni dimineața din 

fața Casei Centrale a Arma
tei din Capitală, ștafeta flă
cării olimpice a urmat iti- 
nerariul stabilit, ajungînd la 
amiază în orașul Pitești. La 
intrarea în județul Argeș, 
flacăra a fost purtată de at
letul Emilian Georgescu, iar 
pe străzile Piteștiului de că
tre fostul campion de box 
Aurel Simion. In cadrul unei 
frumoase festivități care a 
avut loc la Pitești, evenimen
tul a fost salutat, printr-o 
cuvîntare, de Al. Popescu, 
primarul Municipiului Pi
tești. Apoi, purtătorii ștafe
tei flăcării olimpice au por
nit spre Sibiu, fiind urmă
riți pe întregul traseu de 
zeci de mii de cetățeni și a- 
matori de sport. La Sibiu, ca 
și în celelalte orașe, sosirea 
flăcării olimpice a prilejuit 
un eveniment deosebit, e- 
moționant, la care au fost 
prezenți numeroși locuitori 
sibieni și din comunele înve
cinate.

Astăzi dimineață, de la ora 
8,00, flacăra olimpică por
nește pe traseul Sibiu—Alba 
Iulia — Orăștie — Călan — 
Hunedoara — Deva, unde va 
ajunge în jurul orei 17,30.

zare și masă ale Agenției 
B.T.T. din București deși în a- 
cestea nu se stipula comisionul 
de 5 la sută sau, cum i se mai 
spune, adaosul comercial .ter
men folosit impropriu întrucît 
acest adaos comercial presupu
ne cheltuieli de producție. Dar 
la începutul lui august sosește, 
un proces verbal de conciliere 
cu 14 facturi, a căror valoare 
se ridică la 6 344 lei. în acest 
act — întărit cu parafa acelu
iași director adjunct, M. Teișanu
— se ajunge chiar și la ame
nințări : „Așa cum reține însăși 
Arbitrajul de Stat al Munici
piului București prin Hotărîrea 
dată într-un caz similar, dv.
— recte Agenția B.T.T. Bucu
rești — ne datorați această cotă 
de adaos comercial. în cazul că 
nu vom primi confirmarea dv. 
în termen de 10 zile, sîntem o- 
bligați a interveni prin Arbi
trajul de Stat pentru încasa
rea sumei ce ne datorați ce- 
rînd în același timp cheltuieli 
de judecată plus penalități de 
întîrziere".

— Dar după cite știm noi — 
precizează tov. Constantin Pană
— același oficiu nu pretinde 
acest comision Ia acțiunile or
ganizate pentru oficiile jude
țene similare, nici în altă parte 
nu se percepe un asen .-nea plus 
la prețurile stabilite. Tocmai 
cînd e vorba de tineri să se 
umfle prețurile ? Pe baza că
ror criterii, căror legi ? Pentru 
că și invocarea Ordinului 
O.N.T. nr. 45/1 este un fals 
întrucît acest ordin nu se refe
ră, se pare, în nici un capitol 
al său la un comision încasat 
de la B.T.T. organism care de 
altfel nici nu exista la apariția 
acestui document.

Lipsa de inconsecvență și de 
temei în pretinderea unor sume 
de bani în plus de către unită
țile O.J.T. Brașov se traduce și 
prin alte neregularități. Avem 
și alte documente, alte argu
mente care atestă afirmațiile 
noastre. Pentru zilele de 22—24 
august a.c. a fost încheiată o 
convenție cu O.J.T. Brașov, 
pentru 390 de locuri, pentru ca
banele din zona Predealului. Se 
acceptă minuta la prețurile o- 
bișnuite, tarifare, fără să se 
prgtindă comisionul de 5 la sută. 
Mai departe : cabanierii, in- 
struiți de O.J.T. Brașov au în
cercat să „realizeze" acest co
mision prin reducerea cantității 
și calității mesei, în loc să ser
vească mîncare pe zi în valoa
re de 25 lei, ei au servit în 
valoare de 23,50 lei. Cu alte cu
vinte au luat din mîncarea ti
nerilor. Firește, ghizii B.T.T. 
au ripostat. Asemenea anomalii 
s-au petrecut la Cabanele Pia
tra Arsă, Cota 1 500, Vîrful cu 
Dor, Poiana Izvoare etc. Mai 
mult, după ce au fost reținuți 
acești bani pentru comision în

mod incorect, pentru aceleași 
grupuri de tineri, s-au emis fac
turi pentru comisionul de 5 la 
sută, deci se pretindea de două 
ori aceeași sumă ! Totuși, de ce 
țin morțiș cei de la O.J.T. Bra
șov să umfle prețurile la ex
cursiile pentru tineri. Una din
tre explicații este aceasta : O- 
dată cu reorganizarea Oficiului 
județean s-a creat, un dispe
cerat. Deci, cum s-ar spune în
tr-un limbaj adecvat, s-a umflat 
aparatul administrativ, birocra
tic. Acesta emite pretenții la 
surplus, la comisionul cu pri
cina. Așadar, bani pentru biro
crație. Dar pînă la crearea a- 
cestui dispecerat, de ce trebu
rile, relațiile organizator-bene- 
ficiar au ’ 
mal. fără 
tigri ?

De fapt 
este alta: _ _____
a O.N.T. agențiile acestuia efec
tuau prestații turistice mediind 
între solicitant și cel care dis
punea de baza materială, res
pectiv întreprinderile hoteliere 
si balneoclimaterice din 
Pentru aceste prestații se 
cepea comisionul de 5 la 
Dar, acum O.N-T. este cel 
dispune de întreaga bază __
terială, nu mai îndeplinește ro
lul de mediator. Situația e cu
noscută la Ministerul Turismu
lui. factorii responsabili acceptă 
logica, dar le convine situația.

Iată o problemă care trebuie 
elucidată și rezolvată de condu
cerea Ministerului Turismului 
care are de urmărit în activi
tatea sa, obiective, interese și 
scoDuri comune cu B.T.T. Nor
mal, rezolvarea litigiului tre
buie să fie făcută în favoarea 
tinerilor. Asta fie și numai pen
tru că în Legea turismului se 
prevede în mod expres obligația 
Ministerului Turismului de a 
ajuta turismul pentru tine
ret, deci, implicit, B.T.T. Agen
țiile acestui organism funcțio
nează cu scopul de a antrena 
tineretul în activitatea turistică 
și operațiunile de înscriere, 
transport, program turistic, pînă 
la masă și cazare. totul este 
rezolvat de ele. Și pentru ca 
rezolvă totul să mai fie obli
gate. pe deasupra, să mai plă
tească și un comision de 5 la 
sută ? E normal ? înseamnă că 
nu se cunoaște Legea prețuri
lor, care nu permite adausuri 
nejustificate, ori că se ignorea
ză prevederile ei. E regretabil 
să constatăm, că cel puțin pe 
traseele amintite, au apărut ob
stacole în calea dezvoltării tu
rismului de masă pentru tineret. 
Faptele relatate ne pun în si
tuația neplăcută de a-i întreba 
pe cei în cauză daeă cunosc. In
tr-adevăr. rolul social-politic și 
educativ al turismului pentru 
tineret? Dacă îl cunosc, atunci 
de ce nu-1 servesc ?

Numeroși suporteri au înso
țit, duminică, echipele partici
pante la jocurile decisive de 
oină din etapa județeană a 
„Cupei tineretului de la sate" 
ce au fost găzduite, într-un ca
dru pitoresc pe terenul de sport 
din Buda-Mihăilești (Ilfov).

Partidele au fost dominate de 
acțiuni dinamice și execuții teh
nice spectaculoase. S-au trimis 
foarte multe mingi înalte, la 
„cuc", acoperind trecerea jucă
torilor prin cele două culoare 
(de ducere și întoarcere), fără 
ca să fie țintiți. îndeosebi, la 
acest capitol s-au remarcat cu
noscutele formații AVÎNTUL 
CURCANI și VICTORIA BILA, 
care aveau, de altfel, să-și 
dispute primul loc. Nici cele
lalte competitoare (Argeșul Mi- 
hâilești, Recolta-Letca Nouă, 
Recoita Joița etc) nu s-au lăsat

și care sînt dotate cu numeroase 
premii. Au apărut o serie de 
formații tinere, de perspectivă.

Apoi interlocutorul nostru 
ne-a vorbit despre numeroasa 
familie de oiniști din Curcani. 
A subliniat că în comună sînt 
cîteva echipe de copii și elevi, 
una de juniori și una a senio
rilor, care cuprind trei genera
ții de jucători. A început cu cei 
mai tineri : Florea Iancu, Ște
fan Vlădan, Nicolae Lupișca, 
Ștefan Băjenaru, promovat de 
la juniori. A doua generație : 
Ștefan Eftimie, Dumitru Popa, 
Aurel Vlădan, Gheorghe Neac- 
șu, care practică oină de a- 
proape zece ani. Și „veteranii" 
echipei : Marin Gruianu, mae
stru al sportului, cu peste 20 
de ani pe terenul de sport, Ion 
Eftene, recent a trecut cu nota 
10 examenul de antrenor, Ilie

FAMILIA
JUCĂTORILOR
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ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

decurs în mod nor- 
diferenduri, fără li-

adevărata explicație 
in vechea organizare

țară, 
per- 
sută.
care 
ma-

ÎN EDITURA
STADION

Editura „Stadion" ne oferă 
o lucrare „la ordinea zilei": 
„Olimpiadele". Datorată u* 
nuia dintre reputații noștri 
publiciști în domeniul spor
tului, Ilie Go ga, cartea de re
portaje „de la fața locului", 
„Olimpiadele", vine să ne 
familiarizeze cu atmosfera și 
spiritul olimpic prezentin- 
du-ne, totodată, numeroase 
episoade din istoria Jocurilor 
Olimpice ilustrînd dramatica 
luptă cu distanțele și secun
dele a marilor lor eroi, ne 
descrie figurile de legendă 
ale cîtorva dintre marii cam
pioni olimpici, ne aduce nu
meroase și prețioase informații 
din istoria acestei ample ma
nifestări. Scrisă într-un stil 
alert, cald, demonstrînd eru-

DE OINĂ DIN CURCANI
NU SE DEZMINTE...

ÎNSEMNĂRI DE LA ETAPA JUDEȚEANĂ

ILFOV A „CUPEI TINERETULUI DE LA SATE"

mai prejos, luptind cu ardoare 
pentru o poziție mai bună in 
clasament

De pe tușă, unul dintre foștii 
jucători ai formației din Curca
ni, Ștefan Cotoară, care a par
ticipat la mai multe finale ale 
Campionatului republican, ur
mărea cu interes întrecerile. El 
ne-a mărturisit cu satisfacție că 
nu regretă deplasarea făcută 
aici, la Buda.

— Este sportul care mi-a în- 
cintat anii copilăriei și adoles
cenței — ne spunea el. Ca jucă
tor în prima echipă am cunos
cut mai multe succese, ciștigind 
o suită de întreceri importante. 
Dar iată că, acum oină noastră, 
cu o veche tradiție la Curcani 
și în alte locuri din țară, cu
noaște^ un nou avînt. Este sti
mulată de întrecerile sătești, or
ganizate de organizațiile U.T.C.

Tene și Dan Constantin, pre
zenți de la primele întreceri ale 
campionatului național de oină. 
Ne-am mai amintit că în aceas
tă frumoasă duminică de august, 
prima echipă de elevi se află 
la finala pe țară a „Cupei Spe
ranțelor" de la Slatina, unde a- 
saltează primul loc. Lotul este 
format din fiii și nepoții... se
niorilor. Viorel Gruianu, Victor 
Gruianu, Marin Gruianu, Ion 
Popa, Stan Badea, Ștefan Urlea 
și alții.

întrecerile de la Buda i-au a- 
dus o nouă satisfacție fostului 
jucător, cu părul nins de ani, 
ștefan Cotoară. Echipa din 
Curcani a cîștigat toate jocurile 
și s-a calificat pentru finala pe 
țară a „Cupei U.T.C.progra
mată a între 25—27 august, la 
București.

M. LERESCU

MERIDIAN
• IN CADRUL COMPETI

ȚIEI INTERNATIONALE femi
nine de tenis (rezervată echipe
lor de tineret), care se desfă
șoară în localitatea italiană 
Bogliasco, selecționata Româ
niei a învins cu 4—1 formația 
Italiei.

• IN CADRUL turneului in
ternațional de fotbal de la

OLIMPIADELE
diție și cunoaștere, cartea lui 
Ilie Goga „Olimpiadele", ne 
prezintă, într-un capitol al ei, 
pe diverse planuri, ediția ju
biliară — a XX-a — a J.O. 
de la Miinchen, care se con
stituie într-un util ghid, a- 
rum, înainte de începerea 
marii confruntări, 
această succintă 
cu îndemnurile ce le 
sează cititorilor scriitorul Teo
dor Mazilu, care semnează 
prefața volumului:

„Cartea pe care o publi
că Editura Stadion ne dez
văluie dramatica, 
și poetica 
delor. Cu 
da de la 
foim încă 
pilăriei noastre, istoria bucu-

'OLIMPIADELE

Încheiem 
prezentare 

adre-

Elche, echipa Rapid București, 
a întîlnit cunoscuta formație 
Honved Budapesta. Victoria a 
revenit fotbaliștilor maghiari cu 
scorul de 1—0 (0—0), prin golul 
marcat în minutul 50 de Pusz- 
tai.

• FINALA „CUPEI BALCA
NICE"^ la fotbal, competiție re
zervată echipelor de tineret, «o 
va disputa între selecționate
le Iugoslaviei și Turciei. In nar- 
țida pentru locurile 3—4 se vor 
intîlni reprezentativele Bulga
riei și Albaniei.

In ultimele două meciuri dis
putate, echipa Turciei a învins 
Ia limită cu scorul de 1—0 (0—0) 
formația României, iar selecțio
natele Iugoslaviei și Greciei au 
terminat la egalitate : 0—0.

• Delegația sportivă a Sue
diei a sosit la Mtinchen însoți
tă de o mică... tipografie. Spe
cialiștii suedezi intenționează 
c.a Pe timpul olimpiadei să 
tipărească un ziar propriu.
• Pentru buna organizare a 

Jocurilor Olimpice, comanda
mentul competiției va pune la 
dispoziție oficialilor, sportivi
lor și funcționarilor peste 3 000 
de autovehicule. Parcul de ma
șini era mult mai mare dacă 
„șoferii" se dovedeau mai a- 
tenți și nu provocau unele acci
dente, care au scos din circu
lație, pîiiă acum, numeroase 
vehicule.

• Serviciul medical al Olim
piadei va fi foarte bine utilat. 
La dispoziția celor 629 medici 
și 1 721 de infirmiere vor sta 
cele mai moderne aparate, 230 
de mașini și 100 de ambulanțe. — . . . ■ - cu

de

Wt? MM

riei noastre de a trăi, istoria 
soarelui» a luminii și a dem
nității omului".

fascinanta 
istorie a Olimpia- 

gîndul la Olimpia- 
Miinchen, să răs- 
o dată istoria co-

Farmacia a fost înzestrată 
medicamente în valoare 
peste 1 500 000 de mărci.

r ti'

C. V.
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O producție a studiourilor iugoslave

9,30
20,45)

Te- 
inter- 

10,00 
Prim_ 

Film
Lili

9; 11.15 ;

(orele 8.45 ; 
20,45) ; Glo-

(orele 8.45 ;
Grădina

silescu" (la Teatrul de vară 
August") : FLOARE DE CACTUS 
— ora 20 ; Teatrul Giulești : Co
medie CU OLTENI — ora 20 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora

19,30) ; Aurora (orele 9 ; 12,30; 
16; 19,15); Grădina Aurora (ora 20).

O producție a studiourilor cehoslovace 
REGIA : Josef Rezuha. 
CU : Vlado Miiller, Karol Machata, Jan 

Triska, Ludovit Gresso.
Film distins cu premiul principal Karlovy

Vary 1972.
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REGIA : Branko Bauer.

CU : Dagomir Pajic, Milan Srdoc, Dusan

Tadic, Rade Milosavljevic,

MARȚI, 15 AUGUST 1972

BARBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Central (orele “ -
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

NIKOLETINA BURSAC ; 
lează la Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

RĂZBOIUL MINELOR : rulează 
Ia Lumina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

CREIERUL : rulează la Bucu
rești (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Scala (orele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 : 18,30 : 21) ; Grădina Fes
tival (ora 19,45) ; Grădina Se
lect (ora 20).

BINECUVÂNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII :ruîează la Patria (orele 
9 : 12; 15; 18; 21).

TTTIN ȘI TEMPLUL SOARELUI 
rulează la Capitol (orele 
11,45 ; 14,15 ; 16,15 ; 18,30 ; a),v» , 
Floreasca (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; 
Grădina Capitol (ora 20).

DACA E MARTI. E BELGIA ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20), Feroviar (orele 9; 11,15;
13.30 : 15.45 ; 18,15 ; 20,45) ; Melo
dia (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20.45) ; Modern (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30/; 16 ; 18,15 : 20,30) ; 
Grădina Modern (ora 20).

PROCESUL UNEI STELE rulea
ză la Luceafărul
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
rele 9,15 ; 11,30 ;
20.30) : Grădina

COLUMNA
(orele 16 ; 19).

FERMA DIN ARIZONA rulează 
la Victoria (orele 9 ; 12,30 ; 16 ;
19.30) ; Flamura (orele 9 ; 12,30 ;

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII rulează 
la Ferentari (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

VEDERE DE PE POD rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18: 20,15).

DIRECTORUL rulează la Cosmos 
(orele 15.30 ; 19). —

20 000 DE LEGHE SUB MARI
rulează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 : 20).

ROBIN HOOD rulează la Pacea 
(orele 15 : 18 : 20,30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru
lează la Timpuri Noi (orele 9,45— 
20.15 în continuare).

LEGENDA rulează la Crîngasi 
(orele 15,30 ; 17.45 : 20).

DESCULȚ IN PARC rulează la 
Moșilor (orele 15.30 ; 18) ; Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

CERMEN rulează la Vitan (orele
15.30 : 18).

MIHAIL STROGOFF rulează la 
Progresul (orele 15,30 : 18 : 20,3G).

JOCUL DE-A MOARTEA rulea
ză la Grădina Vitan (ora 2Q15).

FREDY ȘI CÎNTECUL PRERIEI 
rulează la Grădina Unirea (ora 
19,45).

JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18.15); 
DUMINICA LA NEW YORK (ora 
20,30) rulează la Cinemateca 
„Union".

MARȚI, 15 AUGUST 1972

PROGRAMUL I

(orele 9 ; 11,15 ;
21) ; Favorit (o-
13,45 ; 16 ; 18,15 ;
Doina (ora 20).

rulează la Munca

O AFACERE rulează la Doina 
(orele 12,30 ; 15,30 ; 19 ; 20,30). Pro
gram de desene animate pentru 
copii (orele 9,45 ; 11).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ rulează la Flacăra (orele 
15,30 ; 19) ; Laromet (orele 15,30 ; 
19) ; Popular (orele 15,30 ; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE 
rulează la Excelsior 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; zu.'tnj ; <_xio- 
ria (orele 8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45) ; Tomis (. ' ‘ "
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18) ;
Tomis (ora 20,15).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU ru
lează la Grivița (orele 9 ; 11,45 ;
16; 19,30); Volga (orele 9; 12;
15 ; 18 ; 20,45).

FANFAN LA TULIPE rulează la 
Arta (orele 15,30 ; 18) ; Grădina 
Arta (ora 20,15).

LUPUL NEGRU rulează la Lira 
(orele 15,30 ; 18) ; Grădina Lira 
(ora 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL rulează la Dacia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT ru
lează la Viitorul (orele 16 ; 18; 20).

TREI DIN VIRGINIA rulează la 
Eucegi (orele 15,45; 18); Giulești 
(orele 
Bucegi (ora 20,15).

APA VIE rulează 
(orele 10 ; 12,30 ; 15 ;

EXPLOZIA ALBA
Cotroceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CASA DE SUB ARBORI rulează 
Ia Buzești (orele 15,30 ; 18) ; Gră
dina Buzești (ora 20,15).

WATERLOO rulează la Unirea 
(ora 16).

15,30: 18; 20 30); Grădina

la Miorița 
17,30 ; 20).
rulează la

9,00 Deschiderea emisiunii, 
lex. 9,05 Melodii populare 
pretate de Ion Dolănescu. 
Curs de limba engleză. 10,30 ! 
plan : „Inventatorii". 11,00 
serial : „Salut Germain" : 
Marlen schimbă frontul. 11,40 Se- 
lecțiuni din emisiunea „Promenada 
duminicală" 12,30 Telejurnal. 17,50 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba franceză. 
Lecția a 12-a. 18,00 Steaua polară. 
18,30 Săptămîna folclorului timișo
rean. 18,50 Dezbateri, confruntări 
în lumina tezelor ’Conferinței Na
ționale a P.C.R. Democrația socia
listă și perfecționarea activității 
sociale. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 înflorești pămînt al 
bucuriei. 20,15 Seară de teatru : 
„Trei generații". 22.15 Teleglob : 
Republica Populară Congo. 22,35 
„24 de ore".

MARȚI 15 AUGUST
PROGRAMUL II

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU
DRAG — ora 20; Teatrul „I. Va-

20,00 Telecinemateca pentru ti
neret : „Primăvara". 21,30 Agenda. 
21,40 Luminile rampei. 22.15 Telex 
tehnico-științific. 22,25 Dicționar 
muzical-distractiv.
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Patriotii sud-vietnamezi

El slpest elhota
Manifestări
consacrate

zilei de 23 August

continuă acțiunile ofensive I

„UN PUTERNIC IMPULS
ACCELERĂRII

Demonstrație la Tachicawa 
(Japonia) împotriva bombar* 
damentelor americane asu

pra R.D. Vietnam.

• AL TREILEA DEPOZIT DE MUNIȚII SAIGO- 
NEZ ARUNCAT 1N AER ÎN ULTIMELE 24 DE 
ORE • TĂIEREA SI IZOLAREA UNOR IMPOR
TANTE LINII DE COMUNICAȚIE ALE INAMI
CULUI • AMBUSCADA PE SOSEAUA Nr. 13.

Formațiuni de luptă ale 
F.N.E. au pătruns în interiorul 
unei baze saigoneze din zona 
Platourilor centrale, aruncînd 
în aer tone de muniții, relatea
ză agenția REUTER, adăugind 
că exploziile depozitului de mu
niții situat la 6 km de Pleiku 
au fost resimțite timp de mai 
multe ore în acest oraș.

Este ăl treilea depozit de mu
niții aruncat în aer de patrioti 
în ultimele 24 de ore. Cinci ore 
mai tîrziu patrioții au pătruns 
în interiorul bazei de la Thanh 
Tuy Ha, la numai 10 km est 
de Saigon distrugînd peste 100 
tone de mine și bombe cu na
palm.

tități de arme și muniții, trans
mite agenția de presă „Elibe
rarea". Kurt Waldheim

• FORȚELE regionale de eli
berare din provincia Thu Dau 
Mot din Vietnamul de sud au 
interceptat, la 11 august, un 
batalion și un escadron de blin
date ale trupelor saigoneze în- 
tr-un punct situat pe șoseaua 
nr. 13, scoțînd din țyptă 50 de 
militari inamici, distrugînd șase 
tancuri și capturînd mari can-

Agenția „Eliberarea" relatează 
că timp de patru luni t- din 
aprilie pînă în iulie a.c. — în 
cadrul operațiunilor ofensive 
declanșate de forțele patriotice 
de eliberare împotriva bazelor 
și pozițiilor strategice deținute 
de trupele regimului de la Sai
gon au fost tăiate și izolate li
niile de comunicație ale inami
cului pe teritoriul unor regiuni 
întinse ale fronturilor de luptă, 
fapt care a contribuit la izola
rea inamicului și la aducerea sa 
într-o poziție extrem de critică. 
In prezent, forțele patriotice 
dețin controlul principalelor 
căi de comunicație rutiere și 
fluviale, din provincia Quang 
Tri pînă în Delta Mekongului. 
Ca urmare, ambuscadele repe
tate organizate de forțele pa
triotice pentru a împiedica e- 
fectivele saigoneze izolate să 
primească provizii și întăriri au 
fost încununate de succes, în 
cadrul acestor ciocniri inamicul 
înregistrînd pierderi ridicate în 
oameni și echipament militar.

Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
și Ciao Kuan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
au avut o întrevedere cu secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, aflat în vizită în R.P. 
Chineză, informează agenția 
CHINA NOUA.

în cadrul manifestărilor 
organizate în Uruguay cu 
ocazia Zilei eliberării pa
triei noastre, în palatul mu
nicipal al orașului Colonia 
a fost inaugurată expoziția 
..România — prin interme
diul cărții, discului și foto
grafiei".

Cu prilejul deschiderii ex
poziției, postul de televiziu
ne a transmis filme docu
mentare românești.

în saloanele Institutului 
muzical „Lucchelli Bona- 
deo", din Buenos Aires, a 
fost inaugurata o amplă 
expoziție închinată lui Geor
ge Enescu.

în fața unui numeros pu
blic, Lidia Guerberof, direc
toarea Fundației ..George 
Enescu- din Buenos Aires, 
sub auspiciile căreia a fost 
organizată expoziția, a vor
bit despre viața și opera 
compozitorului român. A 
fost audiată muzică in In
terpretarea lui George Enes
cu și a lui Dinu Lipatti. Cu 
același prilej, postul național 
de radio a transmis Rapso
dia I de George Enescu.

Expoziția, organizată în 
cinstea zilei de 23 August, 
va rămîne deschisă pină la 
sfîrșitul lunii.

REUNIFICARII COREEI
„Nodon Șinmun" despre încheierea cu succes 
a convorbirilor preliminare dintre reprezentan
ții organizațiilor de Cruce Roșie din Nordul și 

Sudul Coreei
• ÎNTR-UN editorial 

crat încheierii cu succes 
vorbirilor preliminare 
reprezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din Nordul și din 
Sudul Coreei și apropiatei în
ceperi a convorbirilor propriu- 
zise. ziarul „NODON SINMUN-, 

J&rgan al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, relevă că 
eMe vorba de un eveniment 
memorabil în viața întregului 
popor coreean, care dă un pu
ternic impuls accelerării reuni- 
ficăriî patriei. Succesele obținu
te în cursul convorbirilor con
stituie o victorie a orientării 
Partidului Muncii din Coreea și 
a guvernului R.P.D. Coreene în 
problema reunificării țârii, o- 
rientare formulată de tovarășul 
Kim Ir Sen, subliniază ziarul. 
..Nodon Sinmun- amintește că, 
la 6 august 1971, tovarășul Kim 
Ir Sen a declarat: „Sîntem gata 
să luăm contact, indiferent în 
ce moment, cu toate partidele 
politice, inclusiv cu Partidul 
Republican Democratic, cu toa-

consa- 
a con- 
dintre

te organizațiile sociale 
toate personalitățile din Co
reea de sud". Această orien
tare cu valoare programatică, 
continuă ziarul, este o orienta
re patriotică, ce permite să se 
realizeze unirea națională, în 
pofida deosebirilor de ideologie 
și regim și să se respingă, ast
fel, agresiunea și amestecul 
străin, făcînd să progreseze cît 
mai mult posibil opera de re- 
unificare a patriei.

In încheieri» editorialul sub
liniază că, la apropiatele con
vorbiri propriu-zise, partea 
nord-coreeană va depune toate 
eforturile pentru a asigura 
succesul negocierilor. Repre
zentanții Crucii Roșii sud-co- 
reene trebuie, la rîndul lor, să 
depună strădanii pentru duce
rea la bun sfîrșit a convorbi
rilor propriu-zise, răspunzînd 
prin eforturi sincere și active 
la poziția frățească și patrioti
că a părții nord-coreene.

NOTE DE DRUM

autobuz 
făcut apa- 
niște copii 

zgomotoși. Plo
ua iar ei încer
cau adîncimea 

unei băltoace cu pofta de 
joacă a copiilor de pe toate 
meridianele. N-aveau nimic 
de vînzare. Nici lozuri, nici 
alune și nici ziare. Departe 
de ei era gîndul de a întqnde 
mina după o monedă zimța
tă straniu, de zece paise. Pri
veau doar cu curiozitate la 
străinii din autobuz altfel 
îmbrăcați decît părinții lor și 
care vorbeau în limbi — pen
tru ei — indescifrabile. în 
mîinile acestor copii am des
coperit cîte o tăbliță neagră

Și, totuși, interlocutorul meu 
din Chatarpur a izbutit —• pe 
planul modului de a concepe 
munca pe cîmpul bintuiț de 
arșiță — să se elibereze de 
obișnuințele moștenite de Ia 
înaintașii săi, să țină pasul cu 
ritmul real al timpului său.

Un profesor universitar din 
Puna îmi vorbea despre cali
tatea deosebită a unor insti
tuții universitare indiene dar 
și despre preocupările ofi
ciale în legătură cu locuitorii 
unor zone rămase în urmă în 
ceea ce privește știința de 
carte. India are 3 000 000 de 
studenți, o armată numeroasă 
de cadre specializate a căror 
valoare se verifică în diferite 
sectoare. Dar, în acest an, mi-

Cancelarul H. Brandt
despre concretizarea tratatelor 

semnate cu U.R.S.S. si Polonia
„în fața noastră stă sarcina 

de a concretiza tratatele sem
nate cu Uniunea Sovietică și 
Polonia, de a stabili legături 
cu alte state membre ale Tra
tatului de la Varșovia și, îna
inte de toate, de a reglementa 
relațiile cu R.D. Germană", a 
declarat, într-un interviu acor
dat ziarului „Neue Rhein Zei- 
tung“, cancelarul R.F. a Germa
niei, Willy Brandt. Prin concre
tizare, a subliniat el, înțelegem, 
îndeosebi, folosirea deplină a 
posibilităților existente în pla
nul relațiilor bilaterale. De am
bele părți există posibilități 
mari în domeniul relațiilor co
merciale. Asemenea posibilități 
există și în sfera schimburilor 
tehnico-științifice.
rea, .... , 
tratatelor, implică 
politice cu aceste țări.

Reglementarea relațiilor 
țările socialiste a spus în

cheiere cancelarul federal, 
consolidat ponderea R.F. a Ger
maniei în sfera politicii inter
naționale. Imagine aeriană a orășelului olimpic din Munchen.

„AVOCAȚII APARTHEIDULUI

Concretiza-
trânspunerea în viață a

....................și contacte

cu 
în-

c.c. 
Sal-

• COMISIA POLITICA a 
al Partidului Comunist din 
vador a dat publicității o decla
rație în care denunță campania 
de calomnii declanșată de au
toritățile salvadoriene împotriva 
comuniștilor. Guvernul, relevă 
declarația, caută să motiveze de
cizia sa anticonstituțională și 
antidemocratică de a închide 
Universitatea națională din ca
pitala țării prin „acțiunile co
muniștilor". Dar adevărata cau
ză a închiderii universității o 
constituie dorința autorităților 
de a lichida orientarea democra
tică. populară, antiimperialisța 
și antioligarhică a majorității 
cadrelor didactice și studenților 
universității, subliniază decla
rația.

In urmă cu aproxima
tiv doi ani, o anchetă e- 
fectuată de o Comisie a 
Congresului Statelor U- 
nite scotea în lumină ac
tivitatea așa numitului 
„Lobby portughez", veri
tabil ^,grup de presiune" 
menit să sprijine poziții
le coloniale portugheze 
în Africa. O lucrare in
titulată „Avocații apar
theidului" editată la Los 
Angeles de „Grupul de 
acțiune democratic anti- 
rasist“ aduce amănunte 
interesante privind un 
alt „Lobby", cel sud-afri
can.

...In martie 1968. sena
torul Albert Gore (Ten
nessee) a criticat violent 
politica de apartheid a 
guvernului de la Pretoria 
și a cerut „măsuri mai 
efective pentru a deter
mina o modificare a sis
temului de apartheid". 
N-au trecut decît cîteva 
zile și în 85 de ziare a- 
mericane au apărut 
„scrisori de indignare" 
provenind, vizibil, de la

aceeași sursă. Senatul era 
acuzat de „iresponsabili
tate politică" și de „igno
rare a intereselor ameri
cane".

In septembrie 1969. pes
te 30 de ziare din S.U.A. 
publicau un ciclu de arti
cole ale lui John Synon. 
In aceste a-rticole. sena
torul William Fulbright, 
președintele comisiei se
natoriale pentru afaceri 
externe, era vehement a- 
tacat pentru intervențiile 
sale împotriva aparthei
dului sud-african.

In ianuarie 1970 Națio
nal Broadcasting Com
pany a prezentat un film 
intitulat „Jurnal sud-afri
can" care oferea o ima
gine obiectivă a barba
riei apartheidului. O in- 
siduoasă campanie de 
presă a determinat inter
zicerea prezentării in 
continuare a filmului la 
alte rețele de televiziune.

In același timp, nume
roase ziare și unii con
gresmeni se ocupă foar
te energic cu apărarea

politicii de apartheid din 
R.S.A. In aprilie a.c., de 
pildă, 54 de ziare depin- 
zind de opt grupuri de 
presă, au publicat repor
tajele a trei ziariști care 
au vizitat Africa de sud. 
Ele vorbeau, toate, des
pre „misiunea civilizatoa
re" a R.S.A. pe continen
tul african.

Lucrarea „Avocații a- 
partheidului" relevă, do
cumentat, originile tutu
ror acestor intervenții și 
manevre propagandistice. 
Se dezvăluie, astfel, că in 
spatele sus amintitelor 
activități stă așa numitul 
„comitet americano-sud- 
african". Comitetul dispu
ne de fonduri anuale e- 
valuate la minimum 18 
milioane de dolari. El a 
fost creat și este finanțat 
de societăți industriale și 
comerciale care fac afa
ceri in Republica Sud- 
Africană. Inițiativa ofi
cială a avut-o in 1965 un 
grup de firme unite 
„Oversea Company 
South Africa". In spatele 
ei stăteau asemenea mo

în 
of

nopoluri 
Diamond 
..South 
sions Ltd" etc. 
ceste companii au orga
nizat împreună cu guver
nul de la Pretoria lob
by-ul" sud-african în 
S.U.A. (nu întimplător, 
exact in momentul in 
care condamnarea apart
heidului sud-african a 
devenit mai accentuată în 
America și in întreaga 
lume). Principala coman
ditară a lobby-ului a de
venit agenția publicitară 
newyorkeză Wright care 
primește o subvenție a- 
nuală de cinci milioane 
dolari. Cît de amplă e^te 
activitatea agenției peUe- 
renul susținerii aparttjei- 
dului sud-african se poa
te deduce și din faptul 
că nu mai puțin de 20 de 
intervenții rostite în ul
timii trei ani în senatul 
S.U.A. privind 
cu R.S.A. au 
dactate integral 
tă agenție.

Lobby-ul. care are strin- 
se legături cu persoane

Comerțul 
cubano-japonez

cate în mod corespunzător și 
notificate autorităților pakista
neze, precizează declarația, cita
tă de Associated Press.

ca „American 
Corporation", 

Africa Conc^s- 
Toate a-

relațiile 
fost re

ia aceas-

influente, cu congres
meni, acționează pentru 
sprijinirea actualului re
gim sud-african și pen
tru împiedicarea oricăror 
măsuri politice sau eco
nomice care ar putea pro
voca neplăceri la Preto- 
—- “---- *’------ * in

ra-
ria. El funcționează 
două direcții : ajută 
siștilor sud-africani 
in același timp, servește 
dezvoltării activității mo
nopolurilor americane in
teresate în Africa de 
sud.

Senatorul Fulbright — 
de altfel una din țintele 
atacurilor sprijinitorilor 
Pretoriei rasiste — spu
nea odată că „exista pu
ține lucruri care pot de
zonora mai mult un om 
decît solidarizarea cu un 
asemenea primitivism po
litico-social care este a- 
partheidul". Aceste cu
vinte ar putea fi înscrise 
ca un motto potrivit pen
tru „lobby-ul" sud-african 
care acționează la Was
hington.

E. It

Comitetul Central al Socie
tății de Cruce Roșie din R.P.D 
Coreeană a stabilit componenta 
delegației care va lua parte la 
convorbirile propriu-zise dintre 
societățile de Cruce Roșie din 
Nordul și Sudul Coreei — rela
tează agenția A.C.T.C. în frun
tea delegației, a cărei listă a 
fost dată publicității la 14 au
gust, se află Kim Tae Hui, vi
cepreședinte al C.C. al Societă
ții de Cruce Roșie din R.P.D, 
Coreeană.

TENSIUNEA
SE MENȚINE
IN ULSTER

O imagine surprinsă de aparatul fotografic la New Delhi.
(Foto : AUTORUL)
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• AGENȚIA prfnsa lati
nă relatează că, in prezent, se 
conturează perspective deosebit 
de favorabile pentru sporirea 
schimburilor comerciale între 
Cuba și Japonia. Dat fiind fap
tul că producția de zahăr a Ja
poniei nu este suficientă pentru 
acoperirea necesităților de con
sum, Cuba se înscrie in prezent 
ca unul dintre principalii expor
tatori de zahăr pe piața japone- 
ză.Livrările cubaneze au atins 
in 1970 volumul de 1 128 000 tone 
de zahăr, respectiv peste 45 la 
sută din valoarea totală a im
porturilor japoneze.

• ÎNTR-O DECLARAȚIE di
fuzată presei. Ministerul Apără
rii al Indiei a anunțat că solda- 
ții indieni au început acțiunile 
de înlăturare a minelor de-a 
lungul frontierei de vest, pentru 
a se putea preda Pakistanului 
teritoriul ocupat în timpul 
războiului din decembrie 1971.

Zonele în care, din cauza ploi
lor torențiale recente și furtu
nilor de nisip, minele nu vor fi 
înlăturate la timp, vor fi mar

Belgia : „Partidul Unit 
al Femeilor"

• O NOUA ORGANIZAȚIE
— Partidul Unit al Femeilor — 
a luat ființă in Belgia, s-a a- 
nunțat oficial la Bruxelles. In 
programul partidului se arată 
că femeile trebuie să se bucu
re de egalitate deplină in viața 
politică și socială. Partidul va 
milita, în special, pentru retri
buirea egală a femeilor în ra
port cu bărbații și revizuirea 
Constituției. care interzice fe
meilor belgiene sâ fie alese în 
Senat. Partidul va prezenta lis
te proprii la viitoarele alegeri 
parlamentare.

• UN AVION DE TIP „1L-62- 
al companiei „Interflug- din 
R.D. Germană, care se îndrep
ta spre Burgas, s-a prăbușit, 
din motive încă necunoscute, 
în zona Konigs-Wusterhausen
— transmite agenția A.D.N. Cu 
toate că imediat au sosit la 
fața locului echipe de salvare

si medici, ajutorul a fost tar
div. Toți cei 148 de pasageri 
precum și cei opt membri ai 
echipajului și-au pierdut viața.

Imediat după accident, a fost 
constituită o comisie guverna
mentală, în frunte cu minis
trul transporturilor, Otto Arndt, 
pentru a cerceta cauzele prăbu
șirii avionului și a acorda a- 
sistență familiilor celor dispâ-

lațiile diplomatice și de a face 
schimb de ambasadori în vii
torul apropiat, informează a- 
genția B.T.A.

militar israelian la 
pe viață. anunță 
FRANCE PRESSE.

închisoare 
agenția

transfor-

180 de zile sub 
pămînt

• FRANCEZUL MICHEL 
SIFFRE a reușit să petreacă 
180 de zile sub pămînt, într-o 
peșteră din apropierea ora
șului Del Rio din statul ame
rican Texas, și se pare că 
intenționează să mai rămînă 
încă 20 de zile.

încercarea lui Siffre, spri
jinită parțial de N.A.S.A., 
urmărește să determine dacă 
ciclul normal de viață al o- 
mului de 16 ore treaz și 8 
ore somn poate fi schimbat 
în condițiile în care mediul 
ambiant rămîne static.‘ . . . . . . . . . . . . . . . .—

• IN URMA CONVORBIRI
LOR care au avut loc între 
inalți reprezentanți ai guverne
lor Bulgariei și Republicii Zair, 
guvernele celor două țări au 
luat hotărîrea de a restabili re-

• RIMA AISSA TANOUS 
și Therese Halasseh, membre 
ale rezistenței palestiniene, care 
au participat, în luna mai, la 
deturnarea pe aeroportul Lod 
a unui avion aparținînd com
paniei „Sabena", au fost con
damnate de către un tribunal

• SARDINIA este _____
mată în prezent într-un poligon 
al N.A.T.O., scrie ziarul italian 
„Unita". Coastele Sardiniei au 
devenit zone de antrenament 
pentru desanturile marine ale 
flotei militare a S.U.A., iar de 
pe teritoriul ei își iau zborul 
avioane purtind însemnele for
țelor aeriene americane.

Populația localităților situate 
în apropierea poligoanelor de 
rachete americane din Sardinia 
a fost obligată să-și părăsească 
locuințele.

După cum subliniază ziarul 
„Unita", acumularea de tehnică 
de război americană pe terito
riul Sardiniei are loc in condi
țiile înrăutățirii crescinde a si
tuației economice a insulei și 
împotriva voinței oamenilor 
muncii din Sardinia. în zona 
Șălto di Guirra, unde au loc 
experiențe cu rachete, au fost 
distruse regiuni întinse de pă
șuni, vii și livezi, locul lor fiind 
luat de poligoanele americane. 
Lucrătorii agricoli din aceste 
zone îngroașă rîndurile șome
rilor.

Alte patru persoane și-au 
pierdut viața în Irlanda de 
Nord în ultimele 48 de ore, 
sporind astfel numărul victi
melor incidentelor și aten
tatelor petrecute în această 
provincie, din august 1969, 
la 508. Pe de altă parte, în 
cartierul Andersonstown din 
Belfast, patru militari bri
tanici au fost răniți în urma 
exploziei unei mine terestre. 
Aceștia erau membrii unei 
patrule care supraveghea 
cartierul catolic menționat.

între timp, ministrul bri
tanic pentru problemele Ul- 
sterului. William Whitelaw, 
își continuă consultările cu 
reprezentanți ai diverselor 
tendințe politice din provin
cie în vederea convocării u- 
nei conferințe generale, în 
perioada 25—27 septembrie. 
Inițiativa este însă amenin
țată de eșec, date fiind a- 
menințârile făcute pînă în 
prezent de membri ai aripii 
provizorii a I.R.A. (Armata 
Republicană Irlandeză) la 
adresa unor personalități 
care si-au dat avizul pentru 
organizarea acestei confe
rințe.

Convenție consulară
intre R.D.G. si Elveția

La ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Germane, a fost 
semnat la 10 august, un proto
col prin care intră în vigoare 
Convenția privind schimbul de 
agenții comerciale de stat, în
tre R.D.G. și Elveția. Aceasta 
este prima convenție de stat 
încheiată între R.D.G. și o țară 
vest-europeanâ exceptînd do
cumentele semnate între R.D. 
Germană și R.F. a Germaniei.

Tn comunicatul comun dat pu
blicității, se menționează că a- 
gențiilor comerciale din cele 
două țări, li se acordă depline 
drepturi consulare, pe lingă a- 
tribuțiile în relațiile economice, 
în vederea stabilirii relațiilor 
diplomatice între cele două sta
te. părțile au convenit sâ în
ceapă consultări preliminare la 
nivel de experți-

și un caiet. O tăbliță care în
semna clasa întîia. Copiii plă- 
pînzi, îmbrăcați sumar dar cu 
tăblițe și caiete, mi s-au înfă
țișat ca o imagine semnifica
tivă a unei Indii care defri
șează drumuri noi ale viito
rului ei. India nu poate fi li
mitată Ia o fabuloasă acumu
lare de pitoresc, Ia un con
glomerat tulburător în care 
semnalmentele epocilor se 
contopesc paradoxal. Strada 
indiană te tulbură prin notele 
ei distincte, prin coloritul ei 
aparte conservat din veacuri 
ce aparțin istoriei, printr-o 
zbatere neistovită care nu ex
clude o moleșeală uimitoare, 
o lipsă de grabă care trădea
ză refuzul de a fi prizonierul 
clipei. Dar decorul acestei 
străzi cunoaște prefaceri sub
stanțiale. Nu mă refer la pei
sajul urbanistic din New 
Delhi, ancorat în moderni
tate, la arterele trepidante ale 
unei capitale care a apărut Ia 
începutul acestui secol în ve
cinătatea imediată a unei alte 
așezări multiseculare. India 
cunoaște înnoiri în profun
zime pe care nu Ie poți des
luși doar contemplind „Qutab 
Minar“ — turnul care priveș
te semeț către înălțimi în po
fida celor aproape 1000 de 
ani ce s-au scurs de la zidirea 
lui sau admirînd dantelăriile 
în marmură și piatră ale 
„Fortului roșu“.

într-un sat de lingă Delhi, 
un țăran care a văzut lumina 
zilei în primul an al acestui 
secol îmi mărturisea că ob
ține patru recolte pe an nu 
numai printr-o muncă fără 
răgaz, ci și prin utilizarea u- 
nor metode moderne de Ia 
semințe de mare randament, 
îngrășăminte chimice și trac
tor pînă Ia audierea veritabi
lei „școli agricole** pe care o 
constituie emisiunile televi
ziunii. Țăranul în vîrsta de 
72 de ani de la Chatarpur 
era, aparent, asemănător cu 
cei pe care Ia mii de kilome
tri distanță, aproape de Ocea
nul Indian, îi văzusem mînu- 
ind plugul de lemn. Aceeași 
uscățime a trupului, aceeași 
îmbrăcăminte albă, de pînză 
subțire, aceeași gestică lentă.

nistrul învățămîntului anunța 
un proiect guvernamental 
pentru lichidarea analfabetis
mului în următorii zece ani, 
proiect de dimensiuni consi
derabile deoarece vizează zeci 
și chiar sute de milioane de 
oameni. Bătălia alfabetizării 
— care nu se reduce doar Ia 
a iniția pe adulți în tainele 
scrisului și cititului, ci presu
pune a-i face să-și biruie de
prinderi anacronice, cultivate 
în succesiunea generațiilor — 
este o componentă vitală a 
efortului pentru înnoirea vie
ții, ceea ce implică în primul 
rînd înlăturarea consecințelor 
domniației coloniale. La Tri
vandrum, C. H. Mahommed 
Koya, ministrul educației în 
guvernul local, îmi spunea că 
în Kerala 60,16 la sută din 
locuitori sînt știutori de car
te. în alte state indiene nu 
s-a atins această cotă. Dar 
dacă coșurile uzinelor sînt 
plantate în apropierea monu
mentelor seculare, dacă „re
voluția verde“ impulsionează 
racordarea agriculturii la ce
rințele modernizării economi
ei, lupta împotriva analfabe
tismului înseamnă un capitol 
înscris cu majuscule printre 
prioritățile guvernamentale.

L-am cunoscut într-o după 
amiază în care dogoarea soa
relui nu se potolise pe Tham- 
lu Karunen, un tînăr vioi, in
teligent, care abia a absolvit 
universitatea din Trivandrum. 
Mi-a vorbit despre cele 40 
colegii din Trivandrum, cele 
mai multe create în ultimii 
ani, despre problemele care 
nu sînt lipsite de complicații 
ale școlarizării după care mi-a 
făcut o confidență cu sinceri
tatea unui prieten adevărat: 
îi place gazetăria, colaborea
ză chiar Ia un ziar din Ma
dras dar pasiunea nr. 1 ră
mîne, deocamdată, meseria sa 
de învățător pentru că școa
la este, în India, o poziție- 
cheie în bătălia dezvoltării. 
Chipul acestui tînăr arămiu, 
luminat de un zîmbet blind, 
sînt tentat să-1 asociez cu i- 
maginea copiilor care ne pri
veau, curioși, ținînd, în mîi- 
ni, cite o tăbliță și un caiet...

EUGENIU OBREA
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COMFERINTA FEMEILOR AFRO-ASIATICE
• LA ULAN-BATOR s-a 

deschis cea de-a doua Con
ferință a femeilor afro-a- 
siatice. La lucrările ei par
ticipă delegați, observatori 
și oaspeți din 56 de țări, pre
cum și reprezentanți ai unor 
organizații democratice in
ternaționale. La Conferință 
participă o delegație a Con
siliului Național al Femeilor 
din Republica Socialistă Ro-

mânia, condusă de tovarășa 
Cornelia Dinescu, secretară 
a Consiliului.

Raportul principal la con
ferință, intitulat „Participa
rea femeilor din Asia și A- 
frica la lupta pentru liber
tate. unitate, independență 
și pace", a fost prezentat de 
Youssef el Scbai secretar al 
Organizației de Solidaritate 
a popoarelor Asiei și Africii.

• LA MOSCOVA a sosit Rune 
Johansson, ministrul industriei 
al Suediei, copreședinte al Co
misiei mixte guvernamentale 
sovieto-suedeze pentru coopera
rea economică și tehnico-științi- 
fica. Ministrul su dez va face o 
vizită de o săptămînă în Uniu
nea Sovietică, la invitația Mi
nisterului Comerțului Exterior 
al U.R.S.S. în timpul șederii în 
U.R.S.S., Rune Johansson va vi
zita, printre altele, regiunea 
Bratsk, unde se construiește un 
complex de mare capacitate 
pentru industrializarea lemnu
lui. După cum relevă agenția 
TASS, Suedia este unul dintre 
principalii furnizori de instala
ții pentru industria sovietică a 
hîrtiei și celulozei.
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