
\)

RECORDN-«uL • .p- ■... .*• ■

tPRIMULUI SEMESTRU
r

— Dacă doriți să cunoașteți' 
un recordmen, un tînăr minu
nat, urcați pe muntele Mate- 
iașu, la cariere si Ia stația de 
concasare. Acolo; la cota 1000,

întrebați de inginerul Simion 
Teselios.

Mă aflam pe platforma Com- 
EMANUEL ISOPESCU 

’ (Continuare în pag. a lll-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă'
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TARA SE PREGĂTEȘTE PENTRU MAREA SĂRBĂTOARE DIN AUGUST

TINERII ADAUGĂ NOI REALIZĂRI
IN BILANȚUL ÎNTRECERIISOCIAUȘȚE

SPUNE SI
TESĂTOAREA

NUMĂRUL

I SE MAI
Șantierul

Pe platforma industrială Tirgoviște, o economie însemnată, in fur de 5 milioane, se realizează 
datorită faptului că executarea stilpilor din otel a fost asimilată aici, evitindu-se transportul de la 

Găiești. Foto: GHEORGHE CUCU

Zimbind, Titina Biet, prezen
tată nouă drept muncitoarea ny. 
1 a țesătoriei, se scuză o clipă. 
„Mi se pare că ceva nu este în 
regulă la un război".*'Pleacă, re
vine după ce s-a convins că to
tul a reintrat în normal.

— $i cum vă spuneam. îmi era 
cam teamă, nici țiu-mi vine să 
cred că de atunci au trecut nu
mai patru ani, nici nu știu cum 
au trecut, pe nesimțite au trecut 

acum cind îmi aduc aminte 
cum eram cînd am venit la fa
brică, la „Textila” din Roșiori, 
îmi vine să zîmb'esc.

Tace un timp, trecem la un alt 
război din cele șase pe care Ie 
deservește, realizînd mereu cu

5—10 metri mai mult decît cole
gele sale. Mi nule nu-i stau nici 
o secundă, privirile atente sin
cronizate cu mîinile, reia apoi 
firul confesiunilor :

— Mă întrebați cum e cu de
pășirea planului, cum de fac că 
de luni de zile, în semestrul I 
și acum în loc de 21 de metri 
țesătură în 8 ore să scot 25, 
uneori și 29, îmi este destul de 
greu să vă răspund. Știu și 
eu ?... Ceea ce pot să vă spun e 
că în fiecare dimineață, la cinci 
fix am intrat pe poartă. îmi tre
buiesc 15 minute să mă schimb

GH- GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a 111-a)

Cînd tinerii vor și
pot mai mult,

COMITETUL U.T.C.
N-ARE VOIE SA ȘI
PROPUNĂ PUȚIN»

îi împărtășisem Eleonorel 
Limbășan, secretara organizației 
U.T.C. nr. 10 din sectorul încăl
țăminte al Fabricii „8 Mai" din 
Mediaș, intenția mea de a cu
noaște cîțiva dintre uteciștii care 
îi fac greutăți, ei și activității.

Mă interesa, îndeosebi, să no
tez cum își explică ei înșiși mo
tivele propriei inactivități. Eleo
nora Limbășan mă ascultase cu 
atenție, iar apoi replicase sigură 
pe ea :

— îmi pare îău ca nu vă pot' 
îndeplini dorința. Printre noi nu 
veți găsi asemenea tineri.

Deloc dezamăgit de răspuns- 
am insistat, totuși. La urma ur
melor, mă gîndeam, consemna
rea reușitelor obținute de această 
organizație pe terenul activizării 
tuturor membrilor săi, a căror 
realitate secretara U.T.C. îmi 
dăduse să o presupun, nu erau 
mai puțin instructive. Datorită 
precizării secretarei, demonstrația 
trebuia însă schimbată întru- 
cîtva.

Pus astfel în gardă, iată-mă, 
așadar, față în față cu primul 
interlocutor, Alexe Chiper.

— Te-aș ruga să-mi vorbești 
despre participarea dumitale la 
activitatea organizației. A dumi
tale personal; în calitate de ute- 
cist.

— Păi, știu eu ce să vă zic ? 
Merg la unele acțiuni de muncă 
patriotică, la ședințe... da, mai 
mult la ședințe.

— îți amintești despre 
vorbit la ultima ședință ?

— Eu nu iau cuvin tul 
dată.

— Și de ce nu ?
— Pentru că este inutil,

se bate apa în piuă, se știe doar. 
Cine ia cuvîntul o face ca să 
treacă timpul mai repede, că 
pînă Ia urmă tot nu se face ni
mic.

— Nu ai încercat să spyi chiar 
aceste lucruri în adunările orga
nizației ?

— Ce vrei, tovarășe, să se su
pere cei din birou pe mine ? în
călcăm relațiile dintre noi, eu le 
zic oficiale, cum se scrie și la 
ziar. îmi păstrez „of-ul“ pentru 
mine.

TRAIAN GINJU

(Continuare în pag. a ll-a)

ancheta

„Scinteii 
tineretului

ce ai

nicio-

Acolo

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe tovarășul 
Luigi Bertoldi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, joi, 
17 august, la Predeal, pe tova
rășul Luigi Bertoldi, membru 
al Direcțiunii și al Secretariatu
lui Partidului Socialist Italian, 
președintele Grupului parla
mentar socialist, care se află 
în țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul întrevederii s-a e- 
vidențiat cu satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor româno- 
italiene și a fost reafirmată do
rința ambelor partide de a con
tribui la aprofundarea și inten
sificarea raporturilor politice, 
economice, culturale, tehnico- 
științifice și pe alte planuri 
dintre România și Italia, in in
teresul întăririi prieteniei din
tre popoarele român și italian, 
al păcii și colaborării interna
ționale.

Subliniindu-se relațiile ami
cale statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Socialist Italian, s-a exprimat 
voința comună de a intensifica 
aceste legături, in interesul ce
lor două țări și popoare și al 
dezvoltării colaborării dintre 
partidele muncitorești din în
treaga lume.

în cursul convorbirilor s-a 
procedat, de asemenea, la un 
schimb de opinii asupra unor 
probleme actuale .ale situației 
politice din Europa și din lume, 
relevîndu-se importanța întări
rii cooperării tuturor forțelor 
progresiste, democratice, popu
lare și antiimperialiste. în acti
vitatea consacrată creării unui 
climat de securitate și coope
rare în Europa și în lume, pen
tru promovarea idealurilor pă
cii, democrației, independenței 
naționale și progresului social.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate 
și înțelegere reciprocă.

ÎN NUMĂRUL 
DE MÎINE

CENTRELE ȘI PREȘEDIN
ȚII COMISIILOR EXAME
NELOR DE BACALAU
REAT LA LICEELE DE

CULTURA GENERALA ȘI 
DE SPECIALITATE ȘI 
CENTRELE ȘI PREȘEDIN
ȚII COMISIILOR EXAME
NELOR DE DIPLOMA LA 
LICEELE ȘI INSTITUTELE 
PEDAGOGICE DE ÎNVĂȚĂ

TORI ȘI EDUCATOARE

— Sesiunea august, 1972 —

0 inițiativă care se generalizează:
oglinda muncii noastre"

UN VAGON DE METAL

UN SUCCES AL TINERILOR CONSTRUCTORI
DE RE ȘANTIERUL 4 RRAZIî

CE SE VEDE
IN „OGLINDA" DV. ?

însoțit de loan Chiosa, secre
tarul organizației U.T.C., vizi
tăm șantierul 4 Brazi al Trustu
lui de construcții industriale 
Ploiești. Interlocutorul nostru 
ne propune să urmărim cum

— întotdeauna, ceea ce ni se 
cere, este mai puțin decît ceea ce 
putem da. Nu v-ați gîndit la 
aspectul acesta ?

Poate că ne-am gîndit, dar nu 
strică să-1 lăsăm pe interlocuto
rul nostru să-și argumenteze de
monstrația :

— Eu, de meserie sînt opti
cian. Muncitor optician. Spun 
asta pentru că unii își închipuie 
că optician este doar cel care 
fixează lentilele. Eu LE FAC. Le 
șlefuiesc Ia polizor, le dau for
mă și veghez sa nu aibă vreo 
fisură, vreo bula de aer. E foar
te important. Știți ca din aceste 
lentile se fac ochelari de pro
tecție ? E singura întreprindere 
din fără care le fabrică. La cup
toarele de temperaturi înahe. la 
Reșița. Hunedoara și Porțile de 
Fier, muncitorii își apără ochii 
de dogoarea flăcărilor cu lenti-

. lele confecționate de noi. Spu
neam că întotdeauna ceea ce ni 
se cere este mai puțin decît ceea 
ce putem da. E foarte firesc, nă două sute de grame de car- 
Pretențiile — prin ele înțelegînd 
în primul rind norma de lucru — 
sînt fixate la o medie, căreia 
poate să-i facă față oricine. 
Or, a munci cum trebuie, în
seamnă. după mine, a-ți da în
treaga măsură a posibilităților. A 
îndeplini norma pe care tu în-

suți știi că o poți realiza și care 
e, întotdeauna, mai mare decît 
cea fixată prin normative. Să vă 
dau un exemplu : noi șlefuim 
lentilele cu o carbură. Cantita
tea totală de carbură pentru un 
schimb este de jumătate de kilo-

atîta material ? Eu personal am 
reușit să economisesc cele două 
sute de grame. Lucrînd cu 
mai mare atenție, străduindu- 
mă să dau, în cui. al celor 
480 de minute ale schimbului, 
întreaga măsură- a posibilități-

„NORMA INTIMA
etalonul etic

al efortului

66

gram, 
calculat 
este de

iar procentul rebutabil 
tot pentru un schimb 

10 la suta. Asta înseam-

bură irosită. Doua sute de grame 
din cinci sute de care dispunem. 
înțelegeți ? Dar din astea_ două 
sute 
încă 
dit:
așa. 
Dar

de grame se pot fabrica 
60 de filtre. Ce m-am gîn- 
procentul rebutabil e fixat 
pentru orice eventualitate, 
e obligatoriu să prăpădești

lor mele. Adică, m-am străduit 
să îndeplinesc, dacă vreți, o altă 
normă: cea pe care eu însumi 
mi-am stabilit-o.

O altă normă. Aducînd-o în 
discuție. muncitorul optician 
Sandu Constantin de la Fabrica 
de sticlă, București a argumentat 
unul dintre cele mai simple a- 
devăruri ale muncii. „Norma in
timă" pe care fiecare dintre 
noi și-o structurează

ție de potențialul de care dis
pune se sprijină, de fapt, pe 
coordonate de natură etică.

— Pentru mine — îmi măr
turisea un coleg de generație al 
primului nostru interlocutor, 
Dinu Cezar, turnător la Șantie
rul naval din Galați —- norma, 
de lucru înseamnă doar un 
punct de referință. înseamnă în
deplinirea unei obligații firești, 
adică numai prima treaptă a da
toriei. Pentru că eu cred că ceea 
ce pot să realizez depășește in
contestabil această treaptă. Dacă 
nu reușesc înseamnă că nu 
mi-am făcut cum trebuie da
toria. Am însă colegi, nu prea 
mulți, dar tineri, pe care îi aud 
de multe ori exclamînd : ce vreți 
de Ia mine, mi-am făcut norma ! 
Lor le răspund cam asa : norma, 
da, ți-ai făcut-o, dar datoria, nu!

Ripostă aspră, veți spune. Dar 
autorii ei au dreptul s-o rosteas
că. Și l-au cucerit prin înțele
gerea unei subtilități de esență: 
că ceea ce ni se cere este mai 
puțin decît ceea ce putem da. 
far datoria față de tineri și față 
de ceilalți se măsoară în ceea ce 
putem da. într-o normă intimă 
stabilită de conștiința noastră și 
materializată prin forța minții și 
a brațelor noastre.

SOFIA SCORȚARU

este gospodărit șantierul, pentru 
că, a precizat el, de cînd am 
preluat inițiativa uteciștilor de Ja 
întreprinderea de construcții hi
drotehnice Constanța, în fiziono
mia șantierului s-au produs mu
tații calitative importante. Sub
liniind că el a devenit o ade
vărată oglindă a activității tine
rilor, loan Chiosa, ne invită, la 
figurat desigur, să privim în 
oglindă. Ce obsedăm ? „Bunul 
gospodar se cunoaște după ogra
dă". După primii pași făcuți 
pe șantier, zărim un grup de ti
neri lingă un camion. Transpor
tă materiale pentru construcții ? 
Utilaje ? Confecții metalice ? Nu. 
Fiind decofrată, structura mo
nolitică a instalatei DMT 2, a a- 
părut o grămadă de material 
lemnos care crea un aspect ne
plăcut. Nu au trecut însă decît 
cîteva minute și tinerii au venit 
cu camionul să o transporte în- 
tr-un depozit. Acțiunea are mai 
multe scopuri : în primul rind, 
e ferit de deteriorare lemnul atît 
de solicitat pe șantier, apoi sînt 
descongestionate căile de acces 
și, în sfîrșit, punctele de lucru 
capătă un aspect mai plăcut.

După cîțiva metri, întîlnim un 
alt ‘grup care face același lucru : 
de data aceasta, materialul în
cărcat în camion îl formează 
schelele metalice. loan Chiosa 
ne atrage atenția că acestea nu 
sînt cazuri izolate.

— Dacă veneați alaltăieri — 
ni s-a adresat el — găseați la lu
cru mai multe brigăzi de ute- 
ciști. De la preluarea inițiativei, 
în fiecare sîmbătă, tinerii rămîn 
peste program o oră-două pen- 
tri a strînge, depozita și stivui 
materialele, pentru a face cură
țenia locului de muncă. Bunul 
gospodar, spune un proverb, se 
cunoaște după ogradă. Noi no 
străduim să avem ograda cit mai 
frumoasă.

— Ca să fim drepți, adaugă 
maistrul Gheorghe Micu, de la 
lotul 2, locțiitor al secretarului 
organizației de partid pe șantier, 
uteciștii fac curățenia locurilor 
de muncă în pauza de masă. 
Nu-i obligă nimeni, ei singuri 
simt nevoia să trăiască într-un

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a Ill-a)

POETUL
ÎNALTELOR

Și doctorii de la
Direcția sanitară

recomandă exercițiul fizic

FĂCUT CU BAZA SPORTIVA ..MEDICINAO

r
I
I
I 
i.

A fost odată o frumoasă bază 
sportivă „Medicina". Tovarășul 
Octav Bănățan, șeful catedrei de 
educație fizică de la I.M.F. ne-o 
prezintă : „Baza I.M.F. din Bd. 
Dr. Petru Groza se întindea pe 
circa 35 000 de metri pătrați, 
între clădirea I.M.F. și cheiul 
Dîmboviței, unde erau amena
jate 4 terenuri de volei, 3 tere-

nuri de baschet, 2 de tenis, un 
teren de fotbal gazonat, cu pistă 
de atletism de 400 m și o bara
că din lemn — care adăpostea 
magazia sportivă, vestiarele, du
șurile și încăperile pentru ca
tedra de specialitate. Acest ex
celent complex sportiv servea 
pentru desfășurarea orelor de 
educație fizică, pentru activita-

tea clubului „Medicina” și pen
tru activitatea de masă și per
formanță a celor 4 000 de stu- 
denți din institut precum și stu
denții tuturor instituțiilor de în- 
vățămînt superior din Capitală.

Astăzi această baza nu mai 
există. Această bază a fost 
desființată, pe terenul ei, cedat 
Direcției sanitare a Municipiu-

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a Il-a)

Iui București, din necesități o- 
biecțive, înălțîndu-se un Com
plex' clinic.

în august 1971, aici s-a des
chis un mare șantier. Dezafecta
rea bazei sportive a studenților 
mediciniști, conform legii nr. 
29/1967 și H.C.M. 629/1968, 
trebuia să fie urmată imediat de 
amenajarea alteia, identice, cu

IDEALURI
de TEODOR VÂRGOLICI

...A fost odată o frumoasa 
bază sportivă... Prof. O. Bănă- 
țan : „Era atît de utilă, atît de 
căutată baza sportivă „Medicina" — locul de întîlnire a 4 000 
de studenți mediciniști — in
cit considerăm că nu mai e 
cazul să stăruim asupra calită

ților și avantajelor".

același grad de funcționalitate, 
de către noul beneficiar — Di
recția sanitară — încă înainte de 
începerea lucrărilor complexului 
clinic, „asigurîndu-se — cum 
scrie în lege — cel puțin di-

Prin preocuparea constanta și majora de a evoca trecu
tul național și cele mai luminoase figuri ale istoriei noastre, 
D. Bolintineanu — de la a cărui moarte se împlinesc, la 20 
august, o sută de ani - s-a definit drept unul dintre cei 
mai reprezentativi poeți ai epocii sale, dăruit cu pasiune 
dezideratelor și aspirațiilor fundamentale ale vremii în care 
trăia. Reconstituirea istorică pe care o întreprinde cu mijloace 
lirice, în cunoscutele sale „legende istorice”, este în esență 
o vastă alegorie, prin intermediul căreia își exprima crezul 
său pașoptist, idealurile sale consecvent patriotice și demo
cratice. Evocînd episoade și figuri semnificative din zbuciu
mata și eroica noastră istorie, în poezii ca „Mircea cel Mare 
și solii”, „Moartea lui Mihai Viteazul", „Visul lui Ștefan cel 
Mare”, „Năvala lui Țepeș”, „Codru Cosrninului” etc., poetul 
nu intenționa numai să realizeze o frescă a istoriei românilor, 
ci releva cu deosebire acele fapte, atitudini și sentimente cu 
profunde semnificații patriotice și naționale, pentru a le da 
drept exemplu contemporanilor săi, îndemnîndu-i să urmeze 
pilda vitejiei și gloriei strămoșești, într-o epocă de h oțărî - 
toare însemnătate, cum era aceea a revoluției de la 1848 
și a Unirii Principatelor Române.

Legendele sale istorice sînt, în fond, admirabile efuziuni 
lirice, caracterizate printr-o solemnitate gravă, cu vibrații pre
lungi. Mesajul patriotic și etic infuzat în aceste poezii nu 
este retoric, ostentativ, ci stă sub semnul unei tulburătoare 
sobrietăți, al unui patetism de autentică forță emoțională. 
De pildă, în „Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare", 
voievodul se adresează căpitanilor săi cu o simplitate cuceri
toare, însă încărcată de gravitate. Alternarea ingenioasă a 
interogațiilor și răspunsurilor, bazată pe conciziune și 
taneitate, produce un efect mișcător : „Nu vă urez 
căpitanii mei ! / Dimpotrivă, moarte, iată ce vă cei ! 
e viața noastră în sclavie oare ? / Noapte fără stele, 
fără soare... / Dar românul nu va cîmpuri fără flori, 
lungi și triste fără sărbători : ' Astfel e vulturul ce pe piscuri 
zboară : / Aripile taie-i, că ar vrea să moară ! / Astfel e 
românul și român sînt eu / Și sub jugul barbar nu plec ca
pul meu”.

spon- 
viată, 
/ Ce 
ziuă 

’ Zile

(Continuare în pag. a ll-a)
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CRONICA 
U.T.C.

Ieri dimineață a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, dr. Sivali Ratwatte', 
președintele Ligii tineretului 
Shri Lanka, care, la invita
ția C.C. al U.T.C., a efectuat 
o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
București—Otopeni, oaspete- 
le a fost salutat de tovară
șul Ioan Popescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

★
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Budapesta, 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de 
tovarășul Eugen Oprea, ac
tivist al C.C. al U.T.C., care 
va participa la cea de a treia 
ediție a concursului interna
tional al tinerilor mecaniza
tori, organizat in R. P. Un
gară de către Uniunea Tine
retului Comunist (K.I.S.Z.) 
din această țară.

Poetul înaltelor
► fU nn«-e tin I)
► Exprimarea aforistică e un atearaat comun, fandomontal
► ai legendelor istorice. Versurile^ de structură lapidoră, ou
► căpătat valoare în smu. sint adevărate ■mbmbo, concentraeeă
► în ele reflecții de odmcă seemifieofe «Bcă și cracă, viabila 
k și astăzi. Ele se înscriu in sfera parauuofograi Raționate. izvo- 
*■ răsc din însușirea organică e intefepdanw poponriui român, 
k bazată pe o experiență ocumjlctc n veocur ce învolburată
► istorie : ,,Cela ce se bate pentra o lui |orâ Sufletul e racul
* soarelui de vară". Sau : „Viitor de aur țarc -ocst-ă are Si 
k prevăz prin sec o li o ei inolța'e-. Suu - jGnL ce pemru ege,
► pentru țară moare ișî privește ~>ocrtea ca o sărbătoare".
* Poezia „Deniei Sihastru**, de pRdă, este, in utomp uneftsăr 
k o splendidă colecție de a*or»s~e cu se-s patr oăc, tre-spuse
► intr-o succesiune logică și gradată.
[ vindu-se reciproc. Expresive aforistice ru sint apos-atice. ci < 
k sînt construite cu subtilitate și nuortara :-ricc utiRrâtd cu <
► precădere antinomiile, situoțw'e centrastc-*.e» pcr’rad in Iu- J 
k mină roportul dintre o circumstontâ posibna fiersui e* : , 
k „Capul ce se pleacă păiosul nu-l taie Dor cu umdintă 4 
J lanțu-l incovooie ? V>cțo și rob*c nu pot sto-n*prexrâ. Nu J
► e totodată pace și furtună. ■ —Dacă mine f stabă Jiepbul 4
► ți-o apasă. Altuia moi harnic locul tău il osă L.- ett-
► Legendele istorice excelează pr n muz •calitate prir -ar—a ‘ 
» lor cantabilă. Cuvintele sint tomate intr-o cadrată r rancă 4
► impecabilă, asigurind versurilor o armonie fluida. o perfectă 4 
’ simetrie sonoră, o voluptate auditivă, eu amplă rezonanți ș> <
► in sensibilitatea cititorului contemporan. <

COMITETUL U.T.C
(Urmare din pa£. I)

— Ești mulțumită de ceea ce 
realizezi pe linie de organizație ?

— De ce să fiu, ce mare lucra 
fac ?

După acest prim dialog nu 
s-ar putea spune că precizarea 
secretarei U.T.C. se justifică. în
tre cuvintele ei și cele ale lui A- 
lexe Chiper este o mare și evi
dentă distanță. Dar să nu ne 
giăbim cu concluziile. Să ne con
tinuăm investigația. Spre deose
bire de Alexe Chiper, următorul 
interlocutor. Ana Gambor. este 
mai concis în răspunsurile pe care 
le dâ acelorași întrebări pe care 
i le adresasem și celuilalt tinăr 
dinainte. Și ea a fost la toate 
adunările, dar nu a luat cuvân
tul vreodată, nici ea nu a lipsit 
de la activitatea de muncă pa
triotică. Și cam atît !

— Nu vi se pare totuși că este 
prea puțin pentru ceea ce se pre
tinde unui utecist ?

— Ba da. dar mai mult nu 
mi-a cerut nimeni. Cmd mi se 
cere nu refuz niciodată. Dar dacă 
mai mult nu mi s-a spus să fac... 
Așa sint obișnuită. Lucrul ăsta 
pot să vi-i spună și alți tineri 
din organizația noastră.

FOTO-ANCHETA 
„SCÎNTEII TINERETULUI

DAR S4 NUI

CE-AUFĂCUTCU
ÎNTREB!
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BAZA SPORTIVA „MEDICINA"
(Urmare 7. , ; construcții ;j proiectantulJÎ.P.B.)

mensiunile și tftntiSMT *”
mente comnonente ale bazei des
ființate". “ ~ -

A trecut mai bine de un an 
și, ignorînd și eludînd legea, be
neficiarul n-a construit noua 
bază sportivă, nici măcar n-a 
început-o pînă la aceasta oră. 
Despre consecințele acestui act 
vom vorbi mai încolo. Să reluăm 
de la capăt episoadele mai im
portante ale acestei triste istorii.

• La 10.X.1970, Consiliul 
popular al Municipiului Bucu
rești, în scopul reconstruirii ba
zei sportive, încheie cu Direcția 
tehnică și de investiții a M.E.I. 
și I.P.B., reprezentat prin arh. 
C. Moșinschi un „Frotocor care 
apreciază valoarea construcției 
noii baze sportive la 1 583 000 lei, 
sumă, după Cum se va vedea, 
mult inferioară față de necesită
țile reale de a reconstrui baza 
sportivă. De aici începe disputa. 
Reprezentantul M.E.Î (director 
G. Zarojan) și al I.P.B. au greșit 
acceptînd evaluarea sub prețul 
de cost.

• I. P. București, a executat 
proiectul noii baze, conform te
mei stabilite. Valoarea lui: 
3 880 000 lei. Acest proiect — 
varianta întîi — prevede mini
mul necesar. Dar Direcția sani
tară refuză proiectul, nu acceptă 
suma, încep discuțiile, și se cere 
o nouă variantă — a doua — 
care să găsească soluții de aco
perire a cheltuielilor construcției 
bazei. Noua variantă trebuia să 
fie gata la 31.1.1972. Proiectul 
este predat Direcției sanitare 
în... luna mai ! În această va
riantă nu mai sint prevăzute : 
împrejmuirea, încălzirea și 
căile de acces. Și acest proiect 
— în valoare de 2 100 000 lei — 
este respins de Direcția sanita
ră, care nu vrea să execute lu
crări decît în 
1 583 000 lei.

Marți, cînd am 
gațiile de rigoare 
ancheta noastră, am aflat că o 
a treia variantă a proiectului — 
în valoare de 1 700 000 lei — se 
află pe biroul tov. dr. Victor 
Coroiu, directorul Direcției sa
nitare. Dar proiectul nu prevede, 
pe lîngă elementele care lipsesc 
din varianta a doua, următoare
le : pistă de atletism cu zgură, 
gazonul la terenul de fotbal, iar 
vestiarele se vor da în folosință 
la... roșu și fără apă caldă și în
călzire centrală. Dar să trecem 
peste aceste „amănunte". Cine-i 
de vină că s-a amînat atîta vre
me construcția bazei ? Iată răs
punsul celui care trebuia s-o 
construiască: Direcția Sanitară, 
prin, directorul său tov. dr. Victor 
Coroiu și tov. D. Enăchescu, șe
ful serviciului plan : „M.E.I.4*, 
care a acceptat, în „protocolul" 
cu Consiliul Municipal, suma in
ferioară prețului de cost al noii

carg ou ne-g pus ta dispoziție 
un proiect în limita acelei rum 
și a tărăgănat mult realizarea Iui. - - . -

Nu mai lungim vorba cautînd 
să aflăm cine-i mai vinovat. Lu- 
crurile-s limpezi, iar noi cunoaș
tem bine sistemul vinovatului de 
a se disculpa, de a fugi de răs
pundere, aruncind vina pe altul. 
Nu mai arătăm cîte drumuri au 
făcut cei interesați de la I.M.F, 
cite hîrtii, rapoarte, memorii 
s-au întocmit, cîte ore s-au iro
sit la diferite foruri înalte cu 
discutarea acestui subiect, ci ne 
vom mărgini să arătăm cîteva 
din consecințele directe, de altă 
natură.

• Desființarea bazei sportive 
„Medicina" fără a se

în loc,
construi
la grave

perturba hi .io desfășurarea ore- 
: lor -educație tizică. și a acti

vității sportive a 4 000 de stu- 
denți. Beneficiarul — Direcția 
sanitară — nu si-a respectat in
tegral angajamentul de a asi
gura închirierea unor terenuri» 
în zile și la ore potrivite, multe 
echipe și sportivi fiind puși pe 
drumuri. în cursul anului trecut, 
catedra a rămas descoperită cu 
peste 500 de ore didactice.

• Timp de mai bine de un an 
de zile s-au purtat discuții inter
minabile privind diferențele din
tre sumele prevăzute și cele re
zultate din proiecte, Direcția sa
nitară a acceptat să plătească 
chirii pentru terenuri — circa 
100 000 lei numai in acest an — 
dar nu s-a preocupat să reducă 
prețul de cost al construcției prin

făcut investi- 
pentru toto-

VASILE SAL A JAN:
După cum se observă, amîndoi 

tinerii desfășoară aceeași activi
tate. .Klături de această consta
tare trebuie adăugată și aceea ca 
cu toată nota personala, explica
bile pe care le oferă se întilnesc 
în punctul unde vizează biroul 
U.T.C. și sînt extinse și asupra 
altor uteciști. Următorii tineri pe 
care i-am cunoscut la fabrica „8 
Mai- s-au situat și ei pe o pozi
ție asemănătoare. Așa a făcut, 
-\na Boambă.

— în primul rind. eu merg în 
excursiile care se organizează. 
Am fost și Ia ședințe.

— Numai atit ? Aid văzut în 
programele de activități o serie 
de acpum, nn concurs profesio
nal, seară de poezie, simpozioa
ne. La ele nu ai participat ?

— Nu am aurit nimic despre 
așa ceva. Hanurile de activități 
sînt copiate de pe un trimestru 
pe altul, cu unele deosebiri doar. 
Ceea ce scrie acolo este pe hîr
tie. că în practici nu se fac. Eu 
cred că acțiunile de care ați po
menit nu s-au înfăptuit, altfel 
știam și eu.

Tot despre ședințe, muncă pa
triotică, excursu ne-a vorbit și 
Xiorica Blaga. Nimic deosebit 
față de ceea ce ni se spusese 
deja. A adăugat însă un amă
nunt aparte. L-am reținut deoa
rece aruncă o lumină în plus a- 
supra modului în care își mani
festă prezența în rîndurile colec
tivului.

— In adunarea generală am 
făcut propunerea să se inițieze 
jocuri distractive. Sînt mai ușor 
de realizat.

— Dar membru biroului 
U.T.C. sint de aceeași părere, 
vor numai hicruri ușor de reali
zat ?

De ce să nu fie ! ? Păi, din 
care alt motiv se fac mai multe 
excursii, ședințe. Propunerea mea 
face parte din aceeași categorie 
cu ceea ce ei înșiși hotărăsc să 
facem.

Ne-am încheiat aici discuția eu 
tinerii, în schimb am reluat-o cu 
secretara organizației.

— Cum apreciați participarea 
celor patru tineri la viața colec
tivului ?

— Primii doi sînt buni, iar ul
timii foarte buni.

In acest moment i-am adus la 
cunoștință lui Eleonora Limbă- 
șan ceea ce ne-a spus fiecare 
dintre tineri. Oricum, calificati
vele date nu concordă în nici un 
fel cu realitatea. I-am solicitat, 
deci, să se pronunțe asupra fap
telor evocate de tineri, să ne o- 
fere explicația apariției lor în 
viața colectivului.

— Vina este a lor pentru că 
nu sînt curajoși, sînt timizi. Mie 
nu mi-au spus niciodată ce v-au 
zis dumneavoastră.

Nu a fost nevoie să-i contra- 
argumentăm secretarei că nici 
lipsa de curaj si nici timiditatea 
nu-și află locul într-o adevărată 
clarificare a neajunsurilor sem
nalate. Singură a pus punctul pe 
L atunci cînd, continuînd, a a- 
dăugat la fe! de ferm ca le obi
cei.

—• Eu mă declar totuși mul
țumită cu activitatea organizației.

Așa se face că, deși am dorit 
să cunoaștem doar cîțiva tineri 
inactivi, am cunoscut de fapt o 
întreagă organizație. Un inacti
văm acceptat prin acea formulă 
atit de plastic exprimată de Vio
rica Blaga : „excursii, ședințe și 
muncă patriotică". De fapt, cau
zele amintite de tineri, progra
mele de activități care rămîn 
simple hîrtii, comoditatea, rela
țiile „oficiale", adică distante 
dintre biroul U.T.C. și restul or
ganizației, obișnuința de a aș
tepta să ți se ceara ca să faci 
ceva, sînt provocate de mulțu
mirea cu care reprezentanții co
lectivului se complac intr-o rea
litate față de care, după cum s-a 
văzut, tinerii nu se arată deloc 
satișfăcuți, dimpotrivă. Pentru a 
schimba lucrurile este nevoie ca 
biroul U.T.C. să se preocupe, în 
primul rind, de nemulțumirea ce
lor pe care îi reprezintă, și care 
se adresează fățiș propriei lui ac
tivități. Aceasta ar atrage după 
sine abandonarea poziției de au- 
tomulțumire pe care se află a- 
cutn. Nu «xistă altă cale de în
dreptare a situației. Tinerii aș
teaptă acest efort din partea ce
lor cărora le-au încredințat man
datul.

..Coborînd spre nord-vest“ este 
o carte ce-$i asumă cu destulă se
riozitate riscul experimentului, în 
general pe Knia noului roman» 
de unde-i parvin atît succesele 
cit și părțile mai slabe. Fără să 
fie amator de situări bipolare, nu 
poți să nu observi căutările in
sistente ale prozatorului de a se 
defini prin două maniere. Sălă- 
jan este esențial un comentator 
robust al faptelor prin valorile 
lor de simbol, prozator de sensi
bilitate analitică, cu dăruire pen
tru realismul biografiei. In ace
lași timp el este fi un cunoscă
tor al abilităților de tehnică ro- 
manescă cărora face greșeala 
că li se consacre cu mai multe 
ambiții, fără a avea însă convin
gerea unei forțe organice.

Unghiul narațiunii sale, nara
țiune impersonală și derutantă, 
amintește oarecum de „Zăpezile 
de pe Kilimandjaro** acea abi
sală nuvelă a lui Hemingway, 
în principala coordonată epică, 
un oarecare personaj aflat pe 
moarte î$î derulează prin memo
rie. viața în vreme ce un mic 
avion sanitar îl transportă spre 
o însănătoșire indiferentă (de 
fapt inexistentă). La început a- 
cest timp recuperat aduce în 
prim plan (cu derutante inter
mitențe) odiseea vieții monoto
ne a unor ingineri de amelio
rări hidrotehnice. Citim în a- 
ceste pagini, în această temă 
itinerantă, patetismul realist și 
dur al unei epoci de construcție : 
„ne uitasem prietenii vechi, co
pilăria, ne-am lepădat de o lu
me pentru a crea alta, de pre
țul plătit de noi pentru aceasta

Coborînd
nord-vest

ne-a întrebat nimeni și nu 
întrebam nici măcar noi, nu 
timp pentru fricoase si lașe 

întrebări cînd totul îți cerea să 
crezi și să muncești — era pe
rioada noastră de glorie și ero
ism, laurii victoriei ne împodo
beau frunțile noastre proletare, 
muzicile festive se auzeau tot 
mai des și florile acelea culese 
de mîini bătătorite și repede ofi
lite ni se opreau pe umeri, ne 
împodobeau frunțile de învin
gători recunoscuți, de eroi. Era 
un adevărat delir, o adevărată 
nebunie, nebunia de a face, de 
a crede că ceva se poate face 
și înălța și că tu ești stăpîn s-o 
faci".

Mai interesantă este însă re
venirea unei fabuloase copilării, 
răspindită pe un spațiu real, de 
astă dată avînd mai multă preg
nanță biografică și poezie deli
cată. Sălăjan deține tonul firesc 
al simbolului naiv, el prinde ri- 
tualitatea magică, „acest mic 
cosmos". Copilăria se proiectea
ză apoi pe o genealogie matu
salemică, ea vine dintr-o largă 
desfășurare a peisajului, 
biografic de cîmpie 
smîrcuri. Talentul lui 
se probează mai ales prin faptul 
că proza rămîne prelungită în 
memoria noastră, printr-un simț 
deosebit al atmosferei. Acest lu
cru se simte imediat la o carte, 
ca o dovadă sigură pe care se 
întemeiază.
umbre 
conțin 
rică o 
este o

peisaj 
și de 
Sălăjan

Acele „chinuitoare 
ale puternicilor bărbați** 
în succesiunea lor isto- 
„boală de nord", care 
constantă a destinului.

Curios este, așadar, că Sălă- 
jan împlinește poemul acolo 
tinde vacuitatea formalistă, care 
risipește fluxul narativ, dorise 
realizarea indeterminării epice a 
„noului roman". Tocmai pe aces
te motive afirmăm rezerve fața 
de munca de construcție, un efort 
evident depus în slujba unei 
cauze dacă nu dinainte pierdute 
(cîți adepți mai are azi noul 
roman francez ?) cel puțin de
viate.

Sînt folosite cu o oarecare e- 
patare formele deconspirative 
acolo unde se delimitează sec
vențele, cum ar fi titularizări 
ca „visul", „discursul", „o pre
cizare", apar cu o insistență de* 
rulantă simboluri și laitmotive, 
anumite pagini se urmăresc cu 
greutate^ Aceste lucruri fac par
te, desigur, dintr-un program de 
regie anume ales, (e drept că se 
fructifică o interesantă experi
ență a timpilor), dar — cum ve
dem — pînă la urmă distingem 
chiar în propria lor durată in
consecvența de principiu.

Există însă un lucru care ne 
face să acceptăm cu curiozitate, 
în devenire, experiența, de acum 
a lui Sălăjan. Este vorba de 
simțul frazei, de simțul general 
al prozei. Cred că acest proza- 
tor ne va da scrieri de un rea
lism aparte, mai ales daca pu
nem la socoteală și afinitatea 
sa existentă deja pentru cu
noașterea socialului și din muf 
insistenta și mai profunda son
dare a acestuia așteptăm cărți 
mai substanțiale.

DINU FLAMIND

CRONICA MUZICALĂ CONCERTUL ORCHESTREI
FEDERALE DE TINERET

le“ (avem de a face cu o veri
tabila formație de soliști, ad
mirabil strunită șl îndrumată 
d? ^ful ei de baghetă), ți to
tul sub marca nu vreunui ex- 
presionism re-etalat ci a cali
grafierii unui filon de tragism 
tineresc, dr calda și pastelată 
încruntare juvenilă...

în continuare solista ansam-

catonismulul serial spre întîile 
dovezi de esențializare plenară 
a limbajului sonor ; Un cerebra- 
lism percutant și purificat de 
orjce reziduuri „tonale- dubios- 
afective. Or. cele șase niese au 
consemnat totodatâ si chemarea 
eretică a Iui Webern către o 
nouă sensibilitate. Ceea ce ne-a 
bucurat In varianta interpre-

*Organizată la inițiativa Mi
nisterului Federal pentru Ti
neret, orchestra — înființată în 
1969 — este de fapt creația pro
priilor ei componenți : tinerț — 
101 la număr din mai toate^lati? 
durile si a căror medie de vir
ată e de 17 ani — evidențiat 1 
cu prilejul concursurilor „Ti
neretul face muzică". Estivali- 
tatea manifestărilor publi
ce și caracterul declarat ne- 
profesionist al ansamblului a- 
daugă o meritorie notă în plus 
remarcabilelor sale realizări. 
De subliniat apoi bogăția re
pertoriului, de la preclasicul 
Vivaldi si „înaintașul- Stamitz 
la contemporanii Penderecki 
șt Alois Zimmermann. Condu
cătorul încă de Ia debut al for
mației. dirijorul Volker Wan- 
genheim este un nume bine 
cunoscut, prin vechile și mul
tiplele sale state artistico-peda- 
gogice.

Față in față cu tinerețea con- 
certînd simfonic cu naturalețea 
și aplombul marilor maeștri, ce 
oare să așterni, cronicărește, pe 
hîrtie, și încă atunci cînd de 
la primele măsuri te-a frapat 
justețea filigrană a unul acor
daj instrumental care, să ne fie 
cu iertare, lasă de dorit nu e 
dată chiar la filarmonici cu no
torietate ? Primul cuvînt venit 
pe buze a fost „bravo-, in con
sensul întregii asistențe in ma
joritatea ei 
din tineri.

Concertul 
seara de 15
neu s-a deschis — temerar — 
cu Șase piese pentru orchestră, 
op. 6 de Webern. Pagină deve
nită azi clasică, lucrarea celui 
de-al treilea muzician din 
grupul intrat in istoria artei 
clntate sub denumirea „școala 
vieneză- a fost scrisă in 1910, 
alcătuind un fel de pod Intre 
patetismul neoclasic de filiație 
brahmsiană al Passacagliei (op. 
1) și ciclul de lieduri op. 12 — 
piese In care gîndirea compozi
torului a dus sistematica dode-

recuperarea unor materiale de la 
' echea bază. Astfel, n-a fost re
cuperată decît a zecea parte din 
cantitatea de zguiă, aruneîndu-se, 
astfel, pe apa... Dîmboviței cir
ca 500 000 lei. Zgura — circa 200 
de vagoane — și materialul de 
umplutură, în loc să fie transpor
tate Ia groapa Grozăvești — 1,5 
km. distantă — pentru nivelarea 
terenului foarte accidentat, de 
aici, a fost cărat cu basculantele 
hăt departe, la Ciurel — distan
tă de 15 km. A fost distrus, nu 
s-a recuperat gazonul de pe te
renul de fotbal — circa 7000 
m.p. valorind 100 000 lei. Nu se 
numește oere acesta jaf în ave
rea obștească ? Nu mai punem 
la socoteală costul elaborării ce
lor trei variante de proiect.

• I.M.F. București, Centrul 
Universitar, au oferit, vara 
aceasta mină de lucru — prin- 
tr-o adresa Ia care nu s-a primit 
nici pînă astăzi răspuns din par
tea Direcției sanitare — pentru 
lucrările necalificate prin deschi
derea unui șantier de muncă pa
triotică la viitoarea bază din 
groapa Grozăvești. Din calcule 
estimative reiese că prin munca 
voluntară a studenților la acest 
obiectiv. în cursul acestei veri, 
s-ar fi putut economisi circa 
400 000 lei. Ne întrebăm noi, în 
locul Direcției sanitare, cu cît 
s-ar fi redus prețul de cost dacă 
se foloseau toate aceste posibili
tăți ?

Din descrierea situațiilor, din 
relatările și calculele de mai sus, 
concluziile se desprind singure. 
Le supunem judecății factorilor 
de răspundere care pot și sînt 
datori să intervină, cei cărora nu 
le este indiferent dacă procesul 
de învățămînt la un institut su
perior se desfășoară sau nu nor
mal, dacă se pierd inutil și ire
cuperabil materiale și valori im
portante.

limita

bucureștean din 
august de la Ate-

formată și ea tot
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APLAUZE PENTRU
MĂIESTRIA Șl
ENTUZIASMUL
TINERESC AL

INTERPRETĂRII
tativă a Orchestrei Federale de 
Tineret a fost precizia și puri
tatea atacului, tonul de asprime 
catifelată în extremis, registrul 
nuanțelor variind dezinvolt în
tre clar și obscur, intre prospe
țime și îngindurare — tente cro
matice fără echivoc și definito
riu weberniene. Tot astfel s-a 
făcut remarcat jocul just al voT 
lumelor sonore in crearea ace
lei specioase „melodii timbra-

UN NOU CONCURS DE ADMITERE
în învățămintul superior economic universitar, pedagogic și medical

ÎNVAȚAMÎNTUL SUPERIOR 
ECONOMIC 

(cursori de zi)
Academia de studii economi

ce din București, secțiile : sta
tistică : economie politică. Uni
versitatea din Craiova, secția : 
•finanțe. Universitatea din Ti
mișoara, secțiile : economia in
dustriei, construcțiilor și trans
porturilor ; contabilitate.
ÎNVĂȚĂMINTUL superior 
ECONOMIC UNIVERSITAR 
PEDAGOGIC ȘI MEDICAL 
UNDE SE ORGANIZEAZĂ UN 
NOU CONCURS DE ADMITERE

Institutul agronomic din Ti
mișoara, secția : economia agri
culturii.

I
I

ÎNVĂȚĂMINTUL PENTRU O- 
FIȚERI DE MARINA COMER

CIALA
Institutul de marină din Con

stanța. secțiile t navigație ; e- 
lectromecanică navală.

INVAȚAMÎNTVL UNIVERSI- zică — cunoștințe tehnico-pro- 
TAR ȘI PEDAGOGIC ductive ; chimie - cunoștințe

tehnico-productive. Institutul 
-- - - - _ pedagogic de 3 ani din Pitești,

secțile : limba română — lim
ba engleză ; fizică — cunoștin
țe tehnico-productive. institutul 
pedagogic de 3 ani din Suceâ- 

’ ve, secția ; limba română — 
limba germană. Institutul pe
dagogic * “ —
Mureș, secțiile : fizică 
noștințe f **
istorie-geografie ; 
fizică.

ÎNVAȚAM1NTLL MEDICAL 
Universitatea din Craiova, 

secția : medicină generală.
ÎNVĂȚĂMINTUL ARTISTIC
Institutul de artă teatrală șt 

cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ din București, secția : 
arta actorului — în limba ger
mană. Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" din București, 
secțiile : contrabas ; clarinet; 
corn ; percuție ; pian-orgă. Con-

Universitatea din București, 
secția : matematică — informa
tică. Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai" din Cluj, secțiile : fizică ; 
științe economico-administrati- , 
\e — cu1 sediul la Sibiu. Uni
versitatea din Craiova, secțiile : 
matematică ; fizică ; fizică-chi- 
mie. Universitatea „Al. I. Cuza“ 
din Iași, secțiile : matematică- 
informatică : fizică. Universita
tea din Timișoara, secția mate
matică -informatică. Universi
tatea din Brașov, secțiile : ma- 
tematică-informatică ; chimie — 
cunoștințe tehnico-productive, cu 
duraia de 3 ani ; fizică — cu
noștințe tehnico-productive, cu 
durata de 3 ani. Institutul pe
dagogic de 3 ani din 1 
Mare, secția : fizică — 
noștințe tehnico-productive. 
stitutul pedagogic de 3 
din Constanța, secțiile :

de 3 ani din Tg. 
i — cu- 

tehnico-productive ; 
" matematică-

I

Baia
cu- 

. Iii- 
ani 
fi-

servitorul „G. Dima" din Cluj, 
secțiile : clarinet ; fagot; corn ; 
trompetă. Conservatorul „Geor
ge Enestu" din Iași, secțiile: 
canto ; vioară : violă ; violon
cel ; harpă ; corn.
ÎNVĂȚĂMINTUL ECONOMIC 

(cursuri serale)
Academia de studii economice 

din București, secțiile : econo
mia industriei, construcțiilor și 
transporturilor ; statistică : eco
nomia comerțului interior : fi
nanțe ; contabilitate. Universi
tatea „Bâbeș-Bolyai" din Cluj, 
secțiile : economia industriei, 
construcțiilor și transporturilor; 
contabilitate. Universitatea din 
Craiova, secția : economia in
dustriei, construcțiilor și trans
porturilor. Universitatea „Al. I. 
Cuza“ din Iâși, secțile : econo
mia industriei, construcțiilor și 
transporturilor ; contabilitate. 
Universitatea din Timișoara, 
secția : economia industriei, 
construcțiilor și transporturilor.

Dintre secțiile anunțate in ziarul nostru din 2 august eu 
locuri a «cânte nu se mai dă concurs de admitere la următoa
rele : electroenergetică. centrale atomo-eiectrice, tehnolo
gia car boc hi mi că, aeronave, instalații de bord (Institutul 
Polițehnic-București) ; construcții hidrotehnice căi ferate, dru
muri *i poduri (Institutul de construcții București) : agricultură 
(Institutul agronomic București) ; tehnologia chimică a confec
ții! >r din piele (Institutul politehnic Iași) ; economia agricul
turii (Institutul agronomic Timișoara/ ; electrotehnică si arhi
tectură si urbanism — subingineri (Institutul politehnic Cluj) ; 
tehnologie chimică anorganică, subingineri (Institutul politeh
nic Inși) : electroenergetică, subingineri (Institutul politehnic 
Timișoara) ; electrotehnică, cursuri serale, (Institutul politehnic 
București) și tehnologia prelucrării la rece, cursuri serale (In
stitutul politehnic Galați). La celelalte secții anunțate ca și 
cele anunțate în prezentul număr examenele vor avea loc între : 
5—12 septembrie, pentru învățămintul superior tehnic, econo
mic, universitar, pedagogic și medical. 28 august — 3 septem
brie. pentru învățămintul artistic (institutele de teatru, con
servatoare — secțiile de instrumente și canto). 15—22 septem
brie, pentru învățămintul de subingineri.

Condițiile de Înscriere sint cele comunicate in broșura „Ad
miterea in învățămintul superior — 1972".

Date suplimentare cu privire la concursul de admitere se pot 
obține de la instituțiile de lnvățămint superior. I

blulul — pianista Gitti Pirner 
— a abordat Concertul nr. 5 de 
Beethoven. Trebuie să spunem 
că frumoasele performanțe și- 
chezășii de succes ale interpre
tei (menționate scrupulos în 
programul de sală : premii la 
Bolzano, Verona și Geneva) 
n-au fost decît parțial ilustra
te. Am asistat la o „execuție- 
corectă, la o demonstrație șco
lărească, înaltă școală e drept, 
dar cam atit. în adagio, lucru
rile au decurs mai firesc, mai 
„premergător romantic-. Libe
rată de dificultăți tehnice, so
lista și-a putut controla și con
centra expresia, Incălzindu-și 
„jocul- pianistic.

Partea secundă a cuprins o 
simfonie de Brahms (op. 1 în 
do minor), executată nu doar 
cu avînt, cu prospețime conta
gioasă, ci și cu o seriozitate și 
o temeinicie a însușirii partitu
rii care ne-a impresionat și cu
cerit — in apoteoza finalului 
elaborat pe tema imnului din 
„a noua- de Beethoven, simbol 
muzical al frăției între popoa
re și mesaj de afirmare scan
dată a idealului de pace. A 
urmat In supliment Rapsodia a 
Il-a de Enescu. Interpretarea 
acesteia a evidențiat sintetic 
realele „disponibilități de măie
strie- ale ansamblului. Amin
tesc numai de secvența prelu
crării tulburătoarei melodii 
populare „Valeu lupul mă mă- 
nlncă-, unde clarineții solo 
tărăgănează melopeie pe bi
zui* tutti-ului orchestra], — 
autentic moment de tălmăcire 
neblazată, inspirată, a unei pa
gini enesciene suprasolicitate.

Ivită din ideea de a da posi
bilitate talentelor excepțional 
dotate să facă muzică în colec
tiv — și prin aceasta de a fi un 
factor activ de comunicare în
tre țări, în cadrul unor acțiuni 
menite să ducă la prietenie și 
progres, — Orchestra Federală 
de Tineret a lăsat publicului 
românesc dorința de a o re- 
asculta.

DAN BOCANICIU
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TINERII ADAUGĂ NOI REALIZĂRI
IN BILANȚUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

If

CUVÎNTUL ORGANIZAȚIEI
U.T.C. ESTE

NE VOM ÎNDEPLINI
TOATE ANGAJA

MENTELE ASUMATE
Am participat, la Fabrica de 

hîrtie „Bistrița" din Prundul 
Birgăului, județul Bistrița-Nă- 
să ud, la adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor
muncii. Cinstind tradițiile semi
centenare ale fabricii și renu
mele de care marca produselor 
ei se bucură nu numai în țară, 
ci și în cîteva țări ale lumii, 
colectivul de aici, a ana
lizat cu spirit de răspundere 
și cu luciditate realizările și 
deficiențele trecute, într-o vie 
dezbatere din care au răzbătut 
ferm angajamentele de a duce 
mai departe succesele deja în
registrate. In semestrul trecut, 
faorica a reușit să dea 
plan circa 200 tone hîrtie 
cea mai bună calitate pre
cum și depășirea producției 
globale cu 1 200 000 lei. „La 
realizarea acestor succese un 
mare aport și-a adus și ti
neretul fabricii noastre, a ară
tat Vasile Rusu, secretarul co
mitetului U.T.C. Am fost pre
ocupați permanent de mobili
zarea tuturor tinerilor la reali
zarea sarcinilor de plan, aces
tea constituind pentru noi prin
cipala sarcină politică. Adună
rile generale pe care Ie-«m ți
nut au constituit de fiecare 
dată un cadru propice dezba
terii principalelor sarcini de 
producție, munca noastră căpă- 
tînd astfel o dublă eficiență : 
politico-educativâ și politico- 
productivă".

Dintre vorbitorii participanți 
la dezbateri am reținut, pentru 
clarviziunea și luciditatea ana
lizei, ca și pentru fermitatea 
angajamentelor exprimate, cu- 
vîntul utecistului Lazăr Terek, 
inginer șef al fabricii, care a 
arătat că în lumina sarcinilor 
ce stau în fața industriei pre- 
lpcrătoare a lemnului în urmă
torii ani, sarcini reieșind din 
hotărîrile Conferinței Naționale 
a P.C.R., trebuie acordată o 
deosebită atenție economisirii 
materiei prime, „aurul verde", 
lntrucît în viitor această ma
terie va deveni din ce în ce 
mai prețioasă. „Sînt țări Jn 
occident, deficitare în materie 
lemnoasă care folosesc în pro
porție de 40—45 la sută macu
latura pentru hîrtie de scris și 
tipărit r— a spus el. Nu ne pu
tem permite luxul de a aștep
ta ca și la noi în țară această 
materie să devină deficitară. 
Avem obligația să realizăm și 
aici, încă de pe acum, măsuri 
care să conducă la creșterea 
ponderii maculaturii precum și 
a lemnului de calitate inferioa
ră în fabricarea hîrtiei. El a 
propus ca organizația U.T.C. 
din fabrică să ia direct legătu
ra ou tinerii altor organizații, 
antrenîndu-i la strîngerea ma

culaturii și la acțiunea de 
predare a acesteia pe sorturi 
pentru ca astfel fiecare deșeu 
de hîrtie să fie valorificat la 
nivel maxim. Acest exemplu, 
ca și altele care i-au urmat, 
demonstrează că aici, la Prun
dul Birgăului. tinerii gindesc 
matur și își înțeleg la adevă
rata lui valoare rolul lor în 
producție. Cuvintele lor nu 
sînt festive nici în ocazii ca a- 
ceasta, iar în mod obișnuit 
modul lor propriu de a se ex
prima este fapta. Numai în 
semestrul trecut, prin adunarea pe 

de
în 
de

ție, tineri ca șefii de echipă 
Vasile Lupu, Ioana Sofinceanu, 
Pantelimon Gîță și Ion Diblea 
dovedesc că nu numai vîrsta 
poate să-ți confere prestigiu, 
ci și munca, dăruirea totală și 
efortul de zi cu zi în vederea 
ridicării calificării profesionale 
— date spirituale specifice 
tineretului acestei fabrici. Ceea 
ce caracterizează echipele 
cestea este buna organizare a 
locului de muncă și faptul că 
in schimbul lor nu au fost în-

a-

însemnări de reporter 
de la adunarea gene
rală a salariaților Fa
bricii de hîrtie „Bistri
ța" — Prundul Bîrqău- 

lui

registrate produse de slabă ca
litate sau cazuri de nevralgie 
a muncii. „Echipele conduse 
de tineri fac parte din schimbul 
fruntaș pe fabrică încă de la 
începutul anului" — menționea
ză secretarul U.T.C. al fabri
cii. în adunarea generală sb 
știa faptul că, în curînd, ma
șinile trebuiesc pregătite pen
tru revizia generală. Se știa și 
de hotărîrea celor din echipa 
maistrului Teofil Bălan de la 
„întreținere" de a scurta peri
oada de revizie de la 15 la 10 
zile. Știau și tinerii din fabri
că de această hotărîre, dar își 
dădeau seama că va fi destul 
de greu și s-au gîndit că fie
care dintre ei, nu numai cei de

la întreținere, pot pune umă
rul la o treabă ca asta. Și, în 
adunare, urmînd inițiativa ute- 
ciștilor Emeric Henris și Pan- 
teiimon Gîță, prin glasul lui 
Rusu Vasile, secretarul comite
tului U.T.C., au spus răspicat: 
vom lucra voluntar cîte o oră 
peste program în fiecare zi, în 
timpul reviziei, făcînd totul 
pentru ca angajamentul luat de 
cei de la întreținere, deosebit 
de important pentru producția 
fabricii, să fie respectat. Vom 
ajuta la toate operațiunile de 
pregătire a relansării produc
ției, efectuînd toate muncile 
necalificate implicate unei re
vizii, iar cei ce avem o pregă
tire de specialitate, vom lucra 
direct la revizie, ne angajăm 
să efectuăm operații de cea 
mai înaltă calitate pentru a a- 
sigura un mers perfect al ma
șinilor în perioada următoare.

„Organizația noastră de tine
ret. este ferm hotărîtă să ac
ționeze pe toate planurile pen
tru a traduce în fapte hotărî- • 
rile Conferinței Naționale a 
partidului. însuflețiți de apre
cierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia adresa tineretului, 
noi răspundem : Partidul se 
poate bizui pe elanul nostru. 
Vom face totul pentru a fi la 
înălțimea opiniilor exprimate" 
a declarat, în numele tuturor 
tinerilor, Vasile Rusu. Traduse 
în fapte, aceste cuvinte vor 
însemna, pentru producția fa
bricii, îndeplinirea angajamen
telor asumate și depășirea lor, 
adică tone de hîrtie în plus, 
pentru ca renumele fabricii să 
fie mereu la înălțime.

ȘANTIERUL
OGLINDA MUNCII

NOASTRE
(Urmare din pag. I)

mediu al ordinei și disciplinei. 
Concursul pentru cel mai fru
mos loc de muncă, inițiat de 
către organizația U.T.C. este în 
plină desfășurare și fiecare 
intenția să-1 cîștige.
VALOARE A SPIRITULUI 

BUNI GOSPODARI

are

DE

Vizitînd șantierul, nu este greu 
să observi că grămezile „negli
jenței" sînt tot mai rare. Mun
citorii nu mai aruncă la întîm- 
plare materialele și sînt preocu
pați de utilizarea lor cît mai 
rațională. Cine nu-și amintește, 
bunăoară, cum arăta atelierul de 
confecții metalice cu un an-doi 
în urmă ? Pentru a transporta 
resturile de metal rămase de la 
asamblare și prelucrare, erau ne
cesare multe autocamioane. 
Acum situația s-a schimbat. Me
tamorfoza este pusă, de către 
maistrul Mihai Cojan, șeful ate
lierului, pe seama activității pli
ne de răspundere a tinerilor, pe 
seama grijii cu care ei execută 
operația de croire.

— După ce termină lucrarea, 
adaugă maistrul, băieții iau bu
cățile de metal rămas și le sti- 
vuiesc alături pentru a fi refolo- 
site. Din aceste cupoane executăm 
piese înglobate în beton. Metalul 
nou este folosit numai pentru ba
rele lungi. Ideea, ei au avut-o și 
eu am apreciat-o pentru că, în- 

$tiți
me-

M ARI AN GRIGORE

Se lucrează intens la un nou obiectiv industrial: stația de transformare a curentului electric 
ce va deservi Fabrica de piese de radio din Curtea de Argeș. în intenția constructorilor stă 

acum, darea în folosință cu șase luni înainte de termen.
Foto: GHEORGHE CUCU

LA „ELECTRO-

BANAT"

TIMIȘOARA

1 UTECISTA AGLAIA DINCA,
responsabila comisiei politico

ideologice în cadrul Comitetului U.T.C

CEA MAI PRODUCTIVA INOVATOARE
numerele zia- 

primăvara a-

BRAȘOV
PRIMUL MOTOR

DIESEL DE
AUTOCAMION

fiecărui căpețel de hîrtie de 
lîngă mașini, în secțiile 
producție, ei au reintrodus 
procesul tehnologic 3 500 kg 
deșeuri. Și pentru că adevăra
tul gospodar e gata să pună 
peste tot umărul la nevoie, u- 
zinele siderurgice ale țării au 
primit din partea lor, membri 
ai colectivului unei unități in
dustriale unde nu prea se gă
sește fierul vechi, circa 8 000 
kg deșeuri metalice. In produc-

Intr-unui din 
riilui nostru în 
ceasta au fost prezentate iniția
tivele tinerilor din serviciul au- 
toutilării Electro-Banat Timi
șoara, prin care fiecare tinăr 
urma să-și înscrie numele pe 
lista participanților activi în
realizarea de mașini și agrega
te, prin efort propriu. De a- 
tunci au trecut cîteva luni. Una 
dintre mașinile incluse în pla
nul de producție al întreprin
derii a cărui fabricație tinerii în 
întregime și-au însușit-o. se 
află în prezent în probe tehno
logice. Este vorba despre mași
na pentru încercat la șocuri re
petate. Valoarea ei: 90 000 lei.

— Acesta este un utilaj pe 
care tinerii l-au realizat in ex
clusivitate. incepind cu elabora
rea proiectului si Încheind cu 
strîngerea ultimului șurub, ne 
spune inginerul Iuliu Tîrnea. 
șeful serviciului. Aportul lor 
este însă considerabil mai mare.

• REALIZĂRILE El IMN ACEST AN AU ADUS 
ÎNTREPRINDERII PESTE 400 000 LEI ECONOMII

nile să aibă ca temei realitatea 
din Întreprinderea noastră. Ast
fel, de pildă, dezbaterile docu
mentelor de partid capătă un 
caracter predominant concret, 
rezultatul lor materializîndu-se 
în limpezirea problemelor în re
zolvarea cărora avem o mare 
responsabilitate.

Muncitorii, inginerii șt teh
nicienii Uzinei de autoca
mioane Brașov au realizat 
primul motor Diesel de auto
camion. Testat la bancul de 
rodaj al uzinei, motorul ur
mează să fie montat pe noul 
tip de autocamion românesc 
Roman. De asemenea, în ve
derea asimilării noului auto
camion, au fost pregătiți și 
specializați muncitorii, tehni
cienii și maiștrii necesari, tar 
cadrele tehnico-inginerești au ■ 
efectuat practica și documen
tarea în străinătate.

Utecistul Constantin Băncuț, este unul dintre miile de tineri ai 
patriei care își realizează zilnic sarcinile de plan cu însemnate 

depășiri. Foto : EM. TĂNJALĂ

Peste 60 la sută din oamenii 
noștri sînt tineri. Cele 11 ma
șini, 87 de utilaje, 3 benzi de 
montaj, realizate în ultimele 
șase luni înseamnă o depășire a 
prevederii lor pe acest interval 
cu 12,3 la sută, 
astfel o economie 
oane lei valută.

în momentul de _ , „
strădanie a tinerilor este în
dreptată spre realizarea, înain
te de termen. în cinstea celor 
două mari evenimente politice 
pe care întregul popor le cins
tește prin remarcabile succese 
în muncă, a încă 11 mașini și 
instalații. Dintre acestea numai 
aportul mașinii automate mul- 
tiax echivalează producția a 5 
strunguri automate, valoarea 
lor totală ridicîndu-se la 2.5 mi
lioane lei cu termen scadent în 
acest trimestru și nu pînă la 
sflrsitul anului, așa cum este 
planificat. Secretarul organiza
ției U.T.C., Petru Petru?, ne o- 
ferâ citeva date elocvente in 
acest sens. Executarea instala
ției complexe pentru pretratare 
și vopsirea corpurilor de ilumi
nat autovehicule se termină la 
data de 20 august în loc de 1 
septembrie, în prezent aflîn- 
du-se, de asemenea, in curs de 
finisare o linie de acoperit gal
vanic prin zincare și cadmiere 
cu doua luni mai devreme.

„Pentru noi, tinerii, din ate
lier, inițiativa la care ne-am 
angajat, ne spune secretarul 
U.T.C. din acest atelier, nu este 
decît un cadru de organizare 
mai bun, de valorificare a cali
tăților de creatori de care 
mulți dintre noi dispun-. Dumi
tru Iovanovici, unul dintre a- 
cesti nenumărați creatori ai a- 
telierului. încercînd să-și expli
ce în primul rînd lui însuși ce 
a însemnat inițiativa ne spune: 
„Faptul că ea a avut darul să 
ne angajeze pe toți, să ne sim
țim din plin responsabilitățile 
pe care le avem“.

Inițiativa celor de la autouti-

realizîndu-se 
de 2,05 mili-
fată întreaga

lare a avut rezonanță mobiliza
toare pentru toți tinerii din în
treprindere. Au intrat în com
petiție toți tinerii ingineri. Așa 
s-a ajuns ca pe baza temelor fi
xate pentru studiul individual, 
un număr de 43 de tineri spe
cialiști să depună la cabinetul 
tehnic pînă la data de 31 iulie 
nu mai puțin de 21 de propu
neri de inovații și trei de in
venții din care pînă în momen
tul de față au intrat în fază de 
producție 47. care, împreună cu 
alte 29 de anul trecut șl intrate 
în acest an pe rol. ridică valoa
rea economiilor la 4 621 000 lei. 
Dintre recordmeni îi notăm pe 
cîțiva. Inginerul Alexandru Fe- 
jeș, care prin modificările con
structive a produselor CDIF- 
140-caosulat. a înregistrat 
136 450 lei. economii post-calcul, 

află în fruntea listei cu 8 ino
vații aplicate. Dar cea mai bo
gată în izbfnzi în decursul a- 
c?<»tui an s-a dovedit a fi ingi
nera Aglaia Dincă. Cele două 
teme luate inițial spre studiu 
s-au făcut patru. Două au tre
cut deja m faza probei tehnolo
gice, punctînd fiecare în drep
tul lor cîte 82 000 lei și respec
tiv 130 000 lei economii. Ultima, 
cu termen de lichidare stabilit 
chiar de atY.oare. va fl 1 sep
tembrie și nu sfîrșitul anului, 
cum se prevăzuse, ceea ce în
semnează că autoarea va bate 
recordul 
miile aduse 
inovații de
400 000 lei.
responsabilă 
litieo-ideologice în cadrul co
mitetului U.T.C. pe fabrică ne-a 
îndemnat să-i solicităm opinii 
privind modul în care ea înțe
lege integrarea muncii politice 
în continua lărgire a aportului 
profesional al tinerilor in pro
ducție. „în cadrul comisiei noas
tre ne străduim ca toate acțiu-

personal la econo- 
întreprinderii prin 
ordin tehnologic: 
Calitatea ei 
a comisiei

de 
po-

ION DANCEA

de el, Întrebați
LA COTA 1000

(Urmare din pag. I)

binatului de materiale de con
strucții din Cimpulung Muscel, 
combinat aflat el însuși în de
venire. în iulie. în cinstea Con
ferinței Naționale, a intrat în 
producție prima linie de ciment 
care a și produs în aceeași lună 
20 000 tone. în cinstea zilei de 
23 August, constructorii și mon
tani și-au luat angajamentul 
să aducă la stadiul probelor 
tehnologice și cea de-a doua 
linie de ciment.

— Care a fost și care este in 
continuare partea de contribu
ție a inginerului Simion 
selios la ____
formanțe de asemenea 
l-am întrebat pe inginerul 
canic-șef Viorel Bitlan. cel 
imi sugerase să urc pe 
teiașu.

— Noi. cei trecuți de __
multe ori prin greutățile gene
rate de punerea in funcțiune a 
unor asemenea obiective indus
triale (Viorel Bitlan nu are mai 
mult de 35 de ani dar are ex
periența a șase șantiere mari), 
răminem uneori uluiți in fața 
cutezanței unor tineri. Iată, ca 
exemplu, Simion...

Cum a venit din armată, prin 
martie 1972. a observat că mon
tajul stației de concasare fu
sese efectuat, in mai multe 
puncte, de mintuială. împreună 
cu oamenii săi (media de vîrstă 
a muncitorilor de pe Mateiașu

Te- 
obținerea unor per- 

nivel, 
me- 
care 
Ma
mai

tr-adevăr, este formidabilă ! 
cît valorează ? Un vagon de 
tal economisit într-o lună.

Grija pentru valorificarea 
ximg a materialului nu am — 
HlniLo .num*»' ța atelierul de 
confecții metalice. Tinerii care 
lucrează la instalația DMT 2. la 
canalul colector și la alte obiec
tive, sînt preocupați în aceeași 
măsură de reducerea consumu
rilor specifice. Datele pe caie 
ni le pune la dispoziție Constan
tin Rugină, inginer șef al șantie
rului, sînt extrem de semnifica
tive în această privință.

— Uteciștii din cadrul șantie
rului, afirmă el, și-au adus o 
contribuție decisivă la economi
sirea următoarelor materiale : 
peste 10 000 mc agregate de 
balastieră, 60 000 bucăți cărămi
dă, 30 tone de oțel beton, 8 
tone ciment 
acest lucru _ 
chibzuită a fiecărui gram 
material și prin adaptarea unor 
soluții tehnice avansate. Numai 
prin schimbarea tehnologiei la 
execuția canalului colector au 
fost economisite 2 200 in liniari 
tuburi de beton, realizînd și un 
important volum de manoperă.

SĂ NE AUTODOTAM
Ideea a existat de mai multă 

vreme în cadrul atelierului de 
confecții metalice, dar ea a că
pătat contururi precise după 
preluarea inițiativei constănțene. 
Tinerii au ajuns la concluzia că 
pentru a-și ușura munca, pentru 
a o face mai spornică, trebuie să 
mecanizeze o serie de lucrări și 
operații, să-și execute cu forțele 
proprii, utilajele necesare. Mais
trul Mihai Cojan, pe care ei îl 
socotesc un adevărat părinte, 
le-a venit în ajutor cu bogatele

sale cunoștințe profesionale. în- 
tr-un timp scurt, din mîinile lui 
Petre Hagineagu, Ilie Radu, Mi 
rea Ilici, George Oprea, Petre 
Tudorache Ș’ alții au ieșit o in
stalație de vălțuit tablă, foarfeci 
de tăiat tablă pînă la 3 mm gro
sime și altele.

— Acum, ne-a informat tină* 
rul lăcătuș Gheorghe Oprea, 
vrem să confecționăm o mașina 
de tăiat profile la rece cu disc. 
Este o sarcină mai dificilă, dar 
o vom duce la capăt.

După orele de program, așa 
cum am procedat și pînă acum, 
rămînem în atelier pentru a o 
confecționa.

— Deocamdată, adaugă secre
tarul organizației U.T.C., efor
turile pe linia autodotării sînt 
doar la început. Noi am cuprins 
acțiunea în planul de aplicare a 
inițiativei și vrem să o generali
zăm pe întreg șantierul. Se pot 
mecaniza încă atîtea lucrări, mai 
ales de manipulare și transport 
a materialelor. Evident, tinerii 
nu pot finaliza singuri această 
acțiune, dar ei s-au angajat să 
execute prin muncă patriotică 
utilajele si instalațiile necesare. 
Sînt satisfăcuți că și conducerea 
șantierului îi ajută.
ZILNIC O ORA DE MUNCA PA
TRIOTICĂ PENTRU EXECUȚIA IN 

AVANS A LUCRĂRILOR

Iată încă un paragraf din re
gulamentul de desfășurare a ini
țiativei. Vrînd să întărească 
prestigiul pe care șantierul și l-a 
cîștigat în decursul anilor (frun
tași . pe trust), tinerii construc- 

i Ide la Brazi s-au angajat să 
contribuie la accelerarea rifmu- 

■ lui de. execuți^ * a obiectivelor 
prevăzute, prestînd zilnic cîte o 
oră de muncă patriotică. De 
cînd procedează astfel, âu obți
nut rezultate remarcabile. Unele 
obiective au fost părăsite de că
tre constructori înainte de vre
me pentru sinplul motiv că au 
terminat. Așa s-a întîmplat cu 
instalația de anhidridă ftalică 3, 
predată cu 10 zile în avans și 
cu alte obiective aferente în nu
măr de 20 : rețele de apă, abur, 
aer, azot, canalizare drum si căi 
ferate etc. La instalația DMT 2 
și canalul colector, avansurile 
sînt de asemenea apreciabile — 
45 de zile — existînd premisa 
ca ele să crească.

Ani prezentat cîteva din obiec
tivele -majore ale inițiativei „șan
tierul oglinda muncii noastre", 
așa cum apar ele la organizația 
U.T.C. a șantierului 4 Brazi. 
După cîte se poate constata, 
nu coincid întru totul cu ale 
uteciștilor de la Constan
ța, de unde a pornit inițiativa. 
Este și firesc. Cele două șantie
re au profile diferite, fiind preo
cupate de probleme diferite. La 
Brazi, inițiativa a fost adaptată 
specificului șantierului, răspun
zând prin obiectivele fixate ce
rințelor care se ridică aici. Păs
trarea și gospodărirea mai judi
cioasă a materialelor, autoutila- 
rea, intensificarea ritmului de 
execuție, sînt cîteva din obiecti
vele care pot îmbogăți conținu
tul inițiativei organizației U.T.C. 
din Constanța, asigurîndu-i o 
arie mai largă de aplicabilitate.

ma:
în- tori

și altele. Au reușit 
prin gospodărirea 
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PRIMULUI SEMESTRU

nu trece de 20 de ani), a por
nit la o masivă campanie de 
remedieri. Puțin mai tirziu. în 
timpul probelor tehnologice, 
oamenii au început să se plîn- 
gă de praful de ciment care le 
ataca căile respiratorii. în a- 
ceeași zi. Simion Teselios, din- 
du-și seama de alte greșeli de 
execuție, a declanșat campania 
de ețanșeizare a tuturor uti
lajelor. Noxele au dispărut to
tal. Altădată, s-a observat că 
se produc perturbații in pro
cesul de concasare. O inovație 
(zeci de mii de lei valută eco
nomisiți) și a mai fost marcat 
un punct în favoarea produc
ției. La începutul lui iulie, s-a 
ars o curea de transmisie de la 
concasoare. Pe cei de jos, din 
combinat. îi pindea pericolul 
golului de producție. Dar. ceea 
ce era de reparat și de înlocuit 
in două zile, inginerul. îm
preună cu ai săi au rezolvat în 
două ore. Simion Teselios a 
mai rezolvat citeva probleme 
secundare dar la fel de impor
tante : mai’ intii. a obținut un 
atelier de reparații și o maga
zie de materiale. Era un timp 
cind pentru un șurub, unul din
tre mecanici trebuia să coboare 
tocmai la combinat. Apoi, prin 
forțe colective, s-a instalat 
grup social complex pentru 
menii de ' 
stație.

Urmind
mai ales,

ridicată a 
muncă, am 
Mateiașu. 
comunistul Simion Teselios. un 
tinăr mic de statură, vesel și 
plin de unsoare din cap pină-n 
călciie. Am obținut din partea 
lui foarte puține declarații des
pre sine... Mi-a vorbit de băieții 
lui. despre specificul. muncii 
aici, la cota 1 000. Cu un singur 
fapt s-a lăudat : aici, in aceste 
condiții dificile de munca, nu 
s-a intîmplat nici un accident. 
In rest, tot de la inginerul Vio
rel Bitlan. care mă însoțise, 
am aflat că buncherele combi
natului — magaziile de materie 
primă — sînt pline pină la re
fuz. Și treaba asta, tot lui Si
mion Teselios îi este datorată, 
lui și celor 44 de colegi de 
muncă.

acestor fapte de 
urcat pe muntele 

L-am cunoscut pe

I SE MAI SPUNE
Șl JESATOAREA

la cariere și de

un 
oa

la

invitația făcută 
cucerit de valoarea

NUMĂRUL UNU
(Urmare din pag I)

de hainele cu care am venit 
acasă, acum stau cu soțul în .

: de 
co

muna Mavrodeni. lingă Alexan
dria, fac naveta, la trei și jumă
tate sînt trează și fără să mă 
sune ceasul. Așa... Cum s-ar zice, 
deci, pină să preiau mașină de la 
schimbul de noapte îmi mai ră- 
mîn trei sferturi de ceas. O să 
vi se pară mult dar eu vă asigur 
că nu e. cind nu stai degeaba 
vremea trece de parcă n-ar fi. 
mă uit la fiecare război, îi urmă
resc mersul, dacă e ceva cum nu 
trebuie încerc.să-1 dreg, de nu 
reușesc chem reglorul să mi-.l 
facă neintîrziat că doar nro să 
stau după șase pentru asta, mă 
interesez dacă am material des
tul, dacă n-am mă duc și cer, ce 
să vă măi spun.?

O colegă din țesătorie. tinără 
și dinsa se apropie de noi, pen
tru a se face “
poate de tare 
jută ! Nu știu 
tîmplă de se
Cind revine o ____  ___  „ „
deranjează cind i se cere aju
torul. oricum are și dînsa destu
le războaie de supravegheat. 
Pare mirată de întrebare, am 
chiar senzația că j se pare 
absurdă.

— Cum puteți crede așa ceva ? 
E de datoria mea s-o fac. nu ca 
secretară U.T.C. ci în calitate de 
colegă, frumos mi-ar mai sta să 
le zic nu. ar însemna să uit că 
și eu la rindul meu am fost aju
tată, așa e firesc să fie. Și a- 
poi, ce bucurie mai mare poți 
avea decît să vezi că după un 
timp, cum a fost cazul lui Andrei 
Alexandra, fata căreia i-ai în
tins mina, ajunge la „Panoul 
fruntașilor" și e mulțumită ca și 
tine de munca ei.

auzită strigă cit* 
„Vino.de mă a- 
ce nalbă -se in- 
tot rupe firul", 
întreb dacă n-o

.1
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Manifestări 
consacrate 
Zilei de

23 August
MOSCOVA

pest effiotar e Cracovia
La Moscova, Leningrad, 

Kiev și Erevan au început, 
joi, „Zilele filmului româ
nesc", manifestare consacrată 
zile> de 23 August, ziua eli
berării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

La cinematograful „Mir" 
din centrul capitalei sovieti
ce, a avut loc inaugurarea a- 
cestei manifestări, la care au 
participat V. N. Golovnea, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cinematogra
fie al Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., regizorul Gri
gori Ciuhrai, artist al poporu
lui din R.S.F.S.R., cineaști so
vietici, funcționari superiori 
din M.A.E. al U.R.S.S. La ce
remonia inaugurării acestei 
manifestări, a participat o 
delegație de cineaști români, 
alcătuită din Virgil Calotes- 
cu, secretar al Asociației ci
neaștilor din Republica Socia
listă România, actorii Irina 
Petrescu și Virgil Ogășanu.

Au fost prezenți ambasado
rul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovieti
că, Gheorghe Badrus, și mem
bri ăi ambasadei.

TIRANA
La ambasada Republicii 

Socialiste România din Tira
na a fost organizată o confe
rință de presă cu prilejul ce
lei de-a XXVIII-a aniversări a 
eliberării țării noastre. Amba
sadorul României în Albania, 
Ion Stoian, a vorbit despre 
semnificația zilei de 23 Au
gust, a înfățișat schimbă
rile survenite în dezvoltarea 
economică și socială a Româ
niei si a • prezentat obiectivele 
stabilite de Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Român privind edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

STOCKHOLM
Tn cadrul manifestărilor or

ganizate în Suedia cu prile
jul Zilei de 23 August, tele
viziunea suedeză a transmis 
un program de muzică popu
lară românească.

Programul a fdSt alcătuit, 
în cea mai mare parte, din 
înregistrări și filmări realizate 
cu prilejul vizitei făcute în 
Suedia, în primăvara acestui 
an, de un grup folcloric ro
mânesc.

LIMA
în cadrul manifestărilor 

consacrate sărbătoririi în 
Peru a zilei de 23 August, în 
orașul Arequipa a fost inau
gurată Săptămîna prieteniei 
peruano-române, organizată 
sub auspiciile Universității 
San Augustin din localitate. 
Cu acest prilej, a avut loc 
vernisajul expoziției de foto
grafii „Aspecte din România 
socialistă" și a fost organizată 
o gală de filme documentare 
românești. Posturile de radio 
locale au transmis programe 
de muzică populară româ
nească.

Maroc

Atentat eșuat împotriva 
regelui Hassan al ll-LEA

ramine tinără

Grele 
in zona

pierderi saigoneze 
orașului Huang Tri

VIETNAMUL DE SUD 17 
(Agerpres). — Forțele armate 
populare de eliberare din Viet
namul de sud au declanșat, joi, 
cel mai puternic baraj de artile
rie din cursul ultimei săptămîni 
asupra trupelor saigoneze care 
încercau să efectueze o pătrun
dere către orașul Quang Tri, a- 
flat sub controlul patrioților. Po
trivit relatării agenției Associa
ted Press, cele aproape 2 000 de 
proiectile de diferite calibre lan
sate de forțele F.N.E. așupra mi
litarilor inamici au scos din luptă 
un mare număr dintre aceștia. 
Saigonezii au înregistrat pierderi 
grele și în tehnică de luptă și 
echipament militar. Patrioții au 
lansat atacuri și asupra unor u- 
nități ale regimului de Ia Saigon, 
amplasate la vest de Hue. unde 
se află baza de artilerie ..King".

Tot joi au mai fost înregistra
te lupte între formațiunile de 
luptă ale forțelor patriotice si 
trupele regimului marionetă al 
lui Thieu în apropierea- localită
ții An Loc și în imediata apro
piere a bazei inamicului de la 
Lai Khe, la 48 km de Saigon.

preună cu întreg armamentul 
din dotarea posturilor sau sub
unităților respective.

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA V.N.A., artileria anti
aeriană a R.D. Vietnam a dobo- 
rît, miercuri, patru avioane a- 
mericane, care au efectuat rai
duri de bombardament asupra 
orașelor Hanoi și Haifong, pre
cum și asupra zonelor populate 
din provincia Ha Tay. Alătur: 
de avionul american doborit 
marți de forțele armate din 
provincia Hai Hung, aceste noi 
pierderi ale forțelor aeriene ri
dică la 3 825 numărul total al 
aparatelor de zbor ale S.U.A. 
doborîte in R.D. Vietnam de la 
începutul războiului.

VIETNAMUL DE SUD. - Pa- 
trioți organirind o ambusca

dă la Thua Tten.

RABAT 17 (Agerpres). — „A- 
vionul de tip „Boeing", aparți- 
nînd aviației regale a Marocului, 
care-1 transporta pe regele Has
san al II-lea de la Paris spre Ra
bat, a fost atacat în aer, în după 
amiaza zilei de 16 august, de 
unul din avioanele de vînătoare 
din escorta regală", anunța un 
comunicat oficial al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Marocu
lui.

„Avionul,rebel a folosit rache
te și mitraliera, dar avionul re
gal. care a fost grav avariat, a 
putut ateriza la Rabat. Regele 
este sănătos și nevătămat. Toți 
pasagerii sînt, de asemenea, să
nătoși. Aterizarea a reușit dato
rită curajului și hotarîrii între
gului echipaj.

Scurt timp după aceea, alte a- 
vioane din formația de escortă 
au bombardat clădirile aeropor
tului. S-au înregistrat cîțiva ră
niți-

Situația se află în prezent sub

control", menționează, în înche
iere, comunicatul.

Potrivit unui comunicat al 
Ministerului Informațiilor din 
Maroc, Consiliul de Miniștri s-a 
reunit la Rabat, miercuri seara, 
și a continuat dezbaterile în 
cursul zilei de joi, sub preșe
dinția primului ministru, Moha
mmed Karin Lamrani. A fost 
luată în discuție situația care 
s-a creat în țară după atentatul 
nereușit împotriva suveranului 
marocan, relatează agenția 
France Presse.

Comunicatul precizează că si
tuația este normală pe întreg 
teritoriul țării.

• AGENȚIA MAROCANA 
DE PRESA M.A.P. anunță că 
generalul Mohamed Oufkir, mi
nistrul apărării naționale al 
Marocului, s-a sinucis în dimi
neața zilei de joi.

Generalul Driss Benaomar El 
Alami, care deține portofoliul 
poștelor și telecomunicațiilor, 
a fost numit și ministru ad- 
interim al apărării naționale.

C
racovia este a- 
trăgătoare chiar 
atunci cînd soa
rele stă ascuns 
după draperia 
norilor. Orașul a- 

cesta, care în anul 1037 era 
capitală a Poloniei, are no
blețea istoriei, farmecul enig
matic al zidurilor ce au su
praviețuit prin secole, elegan
ța palatelor în care s-au con
sumat momente tumultuoase 
ale trecutului. Desigur, Cra
covia înseamnă mai ales Wa- 
welul — impunătoarea zidire 
ce parcă s-a ivit din apele 
Vistulei. Superba reședință 
regală Teînvie, ca într-un film 
tulburător, imaginea unor ani 
îndepărtați, reconstituie din 
detalii de deosebită finețe un 
sugestiv- tablou de epocă.

Perimetrul turistic al Cra
coviei include în mod tradi
țional Rynek Glawny, adică 
piața veche a orașului domi-

privește încrezător viitorul. ° 
Peste 100 000 de oameni tră- o 
iese și muncesc în această o 
„cetate industrială" în care 2 
se realizează o treime din o 
producția totală de oțel a ° 
Poloniei. Wawel și Nowa 
Hutta — monumente de fac- o 
tură diferită, înălțate la șute ° 
de ani distanță între ele, rați- 
șese, împreună, să defineas- o 
că Cracovia.

Despre optimism și despre ® 
tinerețe îți vorbesc și zidurile o 
atît de hătrîne ale Universi- ° 
tații Jagellone. Collegium o 
Maius. de pe strada Sw. Anny, o 
altă dată sediul universității ° 
fondate în 1364, a devenit un o 
muzeu mai puțin obișnuit în o 
care conservarea mărturiilor 0 
pe care timpul Ie-a lăsat este o 
dublată de folosințe practice o 
cu caracter festiv. Biblioteca ° 
a rămas locul în care se re- o 
unește senatul universitar iar ° 
în ocazii deosebite oaspeții ®

Intîlnire 
Kirilenko—Le Duc Tho
• ANDREI KIRILENKO,

membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.. și 
Konstantin Katușev. secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. l-au primi., 
la 17 august, pe Le Duc Tho, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. ai Partidului ce
lor ce muncesc din Vietr.am. 
consilierul special al șefului 
delegației R.D.V. Ia conferința 
de la Paris cu privire la Viet
nam. care se află la Moscova, 
in drum spre Hanoi.

• GUVERNUL UGANDEI a 
hotărît să recunoască Republi
ca Bangladesh. Informația a

Tratativele oficiale dintre 
R.D.G. și R.F. a Germaniei

fost difuzată de președintele U- 
gandei, Idi Amin, în timpul pri
mirii reprezentantului special al 
Drim.lui ministru al Republicii 
Bangladesh, care întreprinde un 
turn-?- prin mai multe țări ale 
Africii.

Mitchell Sharp 
la Pekin

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R.P. CHINEZE, 
Ci Pin-fei, a avut convorbiri 
cu Mitchell Sharp, ministrul a- 
facerilcr externe al Canadei, 
care efectuează o vizită la Pe
kin. întrevederea s-a desfășu
rat intr-o atmosferă prietenea
sca, relatează agenția China 
Nouă.

conferi, de asemenea, cu mi
nistrul de externe, Masayoshi 
Ohira.

• LA PANMUNJON a avut 
loc o reuniune a personalului 
tehnic din Nordul și Sudul Co
reei. însărcinat să asigure co
municațiile în timpul convorbi
rilor de fond între reprezen
tanții organizațiilor de Cruce 
Roșie din Nord și Sud» care ur
mează să înceapă la 30 august 
la Phenian — anunță Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană.

• LA INVITAȚIA UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR SOVIETICE 
DE PRIETENIE, la Moscova a 
sosit, la 17 august, o delegație 
a Mișcării de prietenie „Israel— 
U.R.S.S.", reconstituită în luna 
ianuarie 1972. care are ca scop 
principal dezvoltarea relațiilor 
culturale și altor relații de prie
tenie intre opinia publică din 
Israel și din U.R.S.S., relatează 
agenția T-A-S-S-

E

Agenția de presă „Eliberarea" 
anunță că, în cursul lunii iulie, 
aproape 4 000 de ofițeri și sol
dați ai trupelor regimului ma
rionetă de la Saigon, dislocate 
în regiunea Nam Bo din Delta 
fluviului Mekong, au dezertat, 
trecînd de partea forțelor ar
mate populare de eliberare. A- 
genția menționează că numeroși 
militari saigonezi s-au răsculat 
împotriva comandanților lor, pe 
care i-au luat prizonieri, și s-au 
alăturat forțelor patriotice, îm-

BERLIN 17 — Coresponden
tul Agerpres. Ștefan Deju, trans
mite : în zilele de 16 și 17 au
gust, au avut loc, la Berlin, pri
mele tratative oficiale între de
legația R. D. Germane, condusă 
de Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri, și dele
gația R. F. a Germaniei, condusă 
de Egon Bahr. secretar de stat 
Ia Cancelaria federală, în vede
rea încheierii unui tratat care să 
reglementeze relațiile între cele 
două state germane.

In comunicatul dat publicită
ții se menționează că au fost 
discutate probleme privind tra
tatul, cit și alte probleme care 
interesează ambele părți și că 
următoarea întrevedere urmează 
să aibă loc la Bonn, in zilele de 
30 și 31 august.

După încheierea acestei prime 
runde a tratativelor, șefii celor 
două delegații au apreciat ca au 
fost înregistrate progrese.

r

DIFICULTĂȚILE GUVERNULUI „EFEMER"

H. Kissinger 
va vizita Tokio

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al guvernului japonez a 
anunțat că Henry Kissinger, 
consilierul pentru problemele 
securității naționale al pre
ședintelui Nixon, se va opri la 
Tokio după vizita de două zile 
la Saigon. Kissinger urmează 
să aibă o întrevedere cu pre
mierul Kakuei Tanaka, in legă
tură cu întilnirea pe care a- 
cesta o 5a avea la 31 august si 
1 septembrie în Insula Hau ai 
cu președintele Nixon, și va

• WILLIAM WHITELAW, 
secretar de stat britanic pen
tru Irlanda de Nord, a decis, 
în cursul zilei de miercuri, 
eliberarea altor 25 de inter
nați politici din lagărul de la 
Long Kesh. Acest nou grup 
ridică la 703 numărul inter- 
naților și prizonierilor din 
rindurile populației catolice 
puși in libertate de către 
Whitelaw din luna martie, de 
cind a preluat administrarea 
acestei provincii britanice. In 
tabăra de la Long Kesh se 
mai găsesc și in prezent in
ternate 243 de persoane sus
pectate de apartenență la 
aripa „Provizorie" a I.R.A.

După cum este cunoscut, 
eliberarea ultimilor deținuți 
este principala cerință invo
cată de către parlamentarii 
catolici din această provincie 
in vederea participării la 
conferința asupra viitorului 
Uls ierului, pe care William 
Whitelaw intenționează să o 
organizeze încă în această 
toamnă.

După numai 16 luni de 
la alegerile generale. O- 
landa a fost confruntată 
cu o criză guvernamenta
lă și dispune la ora ac
tuală de un cabinet cu 
caracter interimar. cu o 
existență „efemeră" cum 
îl caracteriza chiar pre
mierul Biesheuvel. Sin
gura sa sarcină, de alt
fel și cea mai dificilă, va 
fi de a prezenta la 19 
septembrie în Parlament 
noul buget și de a prefi
gura pină la 1 noiembrie 
noua politică de salarii și 
prețuri, pregătind terenul 
pentru încheierea noi
lor contracte intre pa
tronat și sindicate. Oda
tă ajuns la scadență, 
mandatul cabinetului va 
expira, regina Iuliana va 
dizolva parlamentul și. 
în termen de 40 de zi
le, se vor organiza din 
nou alegeri generale, 
probabil la sfîrșitul lu
nii noiembrie. Etapele 
respective, ușor dc enu
merat, sînt însă foarte 
dificil de parcurs dato
rită unor instabilități po
litice generate de cauze 
profunde cu implicații e-

eonomice și sociale. Se 
face des auzită obser
vația că în contextul o 
landez este foarte greu 
de format un guvern da
torită numărului extrem 
de mare (44) de partide 
politice dintre care nici 
unul nu deține majori
tatea parlamentară. In 
anii de după război doar 
guvernul De Jong a a- 
coperit o întreagă legis
latură constituțională 
(1967—71), pe cind cel al 
premierului Biesheuvel a 
fost pus in situația de z 
demisiona cind doi mem
bri (Willen Drees. mi
nistrul transporturilor și 
Jonckheer Maurilis
Brauw. ministrul cerce
tării științifice) aparți- 
nind Partidului Demo
crat Socialist ’70 au re
fuzat să mai colaboreze 
în cadrul coaliției gu
vernamentale. Gravita
tea situației consta in 
faptul că retragerea lor 
însemna pierderea a 8 
locuri în parlament mic- 
șorind majoritatea gu
vernamentală de la 82 la 
74 din cele 159 de locuri 
și făcind guvernul mi

noritar. Miniștrii demi- 
sionari n-au fost inlo- 
cuiți, portofoliile lor fiind 
încredințate altor șefi de 
departamente ; cabine
tul minoritar in parla
mente este cvadripartit 
— rezultatul colaborării 
Partidului Calvinist an- 
ti-revoluționar (din care 
face parte și premierul 
Bieshevel) cu Partidul 
Popular Catolic, Uniu
nea Creștin-Istoricâ și 
Partidul Liberal. Exis
tența multitudinii de 
partide politice rămîne. 
totuși, un element colate
ral al explicațiilor oferite 
pentru instabilitatea poli
tică olandeză. Elementul 
economic este acela ca
re acționează în defa
voarea eforturilor între
prinse pentru o regle
mentare politică a situa
ției. Chiar de la începu
tul guvernării sale ac
tualul cabinet a fost 
confruntat cu fenomene 
inflaționiste, o creștere 
a preturilor de 8 Ia sută 
(dintre cele mai n-ari in 
rindul țărilor vest-euro- 
pene), cu un șomaj care 
reprezintă 3 la sută din

întreaga forță de muncă 
și o balanță de plăți ex
ternă al cărei delicii s-a 
ridicat anul trecut ia 2.5 
miliarde guldeni. S-a re
curs in consecință la un 
program de austeritate 
exprimat in proiectul de 
buget pe 1973 care a fost 
prezentat in parlament 
de ministrul finanțelor 
Nelissen. El prevedea un 
deficit de 3,5 miliarde 
guldeni, reduceri eonsis-/ 
tente ale bugetelor unor 
ministere printre care 
cel al transporturilor și 
cercetării științifice, fapt 
care, de altfel, a antre
nat protestul miniștrilor 
de resort și înaintarea 
de către -aceștia a demi
siilor lor. Recurgind la 
măsurile de austeritate, 
opinau numeroși deru
tați. guvernul nu-si res
pectă angajamentele pe 
plan economic prezen
tate în programul său.

Divergențele din ‘inul 
coaliției guvernamentale 
au luat o deosebită am
ploare pe marginea re
ducerilor proiectate in 
bugetul de invățămint. 
Guvernul a reușit să

treacă prin senat (cu 39 
voturi pentru și 34 îm
potrivă) o lege privind 
majorarea taxelor uni
versitare la 1830 ue gul
deni pe an și a celor li
ceale de la 260 la 696 
de guldeni. Studenții și 
elevii provenind din pă
turile cu venituri mo
deste ale populației vor 
avea cel mai mult de su
ferit. Asta, cu alit mai 
mult cu cit proiectata re
formă a invățămintuiui 
prevede o reducere a nu
mărului de burse acor
date de stat studenților 
săraci.

în lumina impasului 
bugetar apare nejiistifî- 
catâ — opiniază obser
vatorii locali — creșterea 
substanțială a alocațiilor 
militare cu 25 la suta in 
exercițiul financiar 1972- 
1973. în asemenea condi
ții reducerea spiralei in
flaționiste care după Le 
Monde a luat în Olanda 
„proporții foarte alar- 
mante“ devine un obiec
tiv tot mai greu de atins.

DOINA TOPOR

PLOI $1 FURTUNI VIOLENTE 
IN EUROPA OCCIDENTALĂ

PARIS 17 (Agerpres . — Ploi 
și furtuni de o intensitate fără 
precedent s-au abătut asupra re
giunii Bar-Ie-Duc din Franța- 
Pagube materiale deosebit de 
însemnate, precum și victime o- 
menești au fost înregistrate m 
circa 30 de localități rurale. Nu
meroase centre populate au fost 
izolate, ca urmare a întreruperii 
alimentării cu energie electrica. 
Au fost distruse poduri, nivelul 
apei crescînd cu câțiva metri 
peste cel obișnuit, circulația fero
viară fiind acum întreruptă pe 
traseul Paris—Strasbourg. Au a- 
vut. de asemenea, de suferit cul
turile de cereale și șeptelul. un 
mare număr de vite fimd ucise 
de revăsarea apelor. în ajutorul 
populației din zonele sinistrate 
au fost mobilizate unități ale ar
matei și pompierilor.

Condițiile meteorologice deo
sebit de nefavorabile din ulti
mele zile au provocat pe auto
străzile franceze 220 de victime 
omenești, precum și 2 404 răniți.

Agenția France Presse relatea
ză că la acest trist bilanț, con
siderat încă provizoriu, se mai 
adaugi 27 de persoane înecate.

BONN 17 (Agerpres). — La a- 
proximativ 40 de milioane de 
mărci se cifrează pierderile pro
vocate de uraganul care s-a a- 
bătut marți asupra landului Ba- 
den-Wurtemberg. Șapte persoa
ne și-au pierdut viața, iar alte 
40 au fost rănite. Ploile toren
țiale au distrus recolta de pe 
suprafețe întinse, iar descărcă
rile electrice au provocat incen
dierea cîtorva gospodării țără
nești.

nată de o construcție reali
zată în secolul 14 : Sukien- 
nicc — odinioară locul unui 
înfloritor comerț cu pînzeturi. 
Din faima comercială a pie- 
ții n-au mai rămas decît mi
cile magazine de suveniruri 
care cunosc o forfotă neîn
treruptă pină la ceasurile în
serării cind porțile lor se în
chid. S-ar mai cuveni poate 
să amintim și de un alt edi
ficiu din secolul 14 : Kosciol 
Manacki, o catedrală în stil 
gotic care posedă vestitul 
triptic al lui Wit Stwosz. De 
la cei 81 de metri ai turnului, 
fiecare oră este vestită — ca 
și în Evul Mediu — de o 
trompetă. Melodia se oprește, 
de fiecare dată, Ia jumătate. 
Legenda pretinde că trompe
tistul de veghe ar fi fost ucis 
de săgeata unui năvălitor. 
Plouă, o ploaie rece, impo
sibilă, dar o mulțime de oa
meni privesc către tumul 
catedralei. Un grup de tu
riste — toate trecute de 
vîrsta pensionării — ascultă, 
înfiorate, povestirea bogată în 
amănunte a unui ghid în 
care recunoaștem, fără difi
cultate, pe profesorul de isto
rie ajuns la ceasul despărțirii 
de catedră.

Cracovia îți oferă posibili
tatea unei incursiuni în seco
lele dispărute în infinitul 
timpului. Dar orașul acesta 
nu-i o „rezervație" turistică, 
nu trăiește în umbra ziduri
lor semețe ale masivelor pa
late. Cracovia realizează o ar
monioasă împletire a moște
nirii vremii cu prezentul în
noitor. Chiar în prima seară 
am făcut un tur prin Nowa 
Hutta. Decorul nocturn era 
pasionant. Șiraguri de lumini 
desenau pe tabla neagră a 
întunericului conturul insta
lațiilor. Păreau plăsmuiri ale 
fanteziei. La furnale se lucra 
iar trepidația muncii era les
ne perceptibilă. Nowa Hutta 
are vitalitatea oțelului, forța 
noului, exprimă optimismul
unui popor care a cunoscut 
tragedia războiului și care

sînt primiți în sala dominată 
de portretele celor ce au ve
gheat la destinele acestei in
stituții. Desigur, istoria este 
prezentă aici în fiecare un
gher. Privirile demne ale băr
baților din tablouri te readuc 
în secole îndepărtate. Iar ce
lebrul glob „Jagellonski", a- 
flat în tezaurul muzeului, te 
confruntă cu secolul 16 și cu 
o revelație: pentru prima 
dată pe acest glob a figurat... 
America.

,,Nu există în Polonia un 
loc mai vechi cu tradiții pe
dagogice. O tradiție specific 
națională, aș numi-o foarte 
poloneză". Ne vorbește un 
bărbat cu părul tuns scurt, în
cărunțit. Are 45—50 de ani. 
Frazele sale evocă Universita
tea Jagellonă, apoi ne atrage 
atenția că locul în care ne a- 
flăm „nu-i un muzeu oarecare, 
ci o școală a patriotismului 
pentru tineri". Profesorul Karol 
Estreicher — cel pe care îl 
ascultăm — a colindat Euro
pa postbelică pentru a căuta 
comorile artistice jefuite de 
hitleriști. Estreicher este un 
nume cunoscut în universi
tatea cracoviană. Interlocuto
rul nostru aparține celei de-a 
patra generații a familiei sale 
care, consecutiv, s-a aflat la 
catedră, în prestigioasa uni
versitate.

Cracovia — cu cele 11 insti
tuții de învățamînt superior 
— are 52 000 de studenți. Lor 
li se adaugă cei de la cursu
rile fără frecvență. Numărul 
absolvenților a fost, în 1971, 
de 7 000. Adică exact numă
rul studenților pe care Cra
covia îi avea înainte de 
război.

Despre tinerețea Cracoviei 
doresc să mai menționez un 
amănunt pe care ni l-a furni
zat dr. Wepsic, vicepreședin
te al consiliului popular al 
orașului la o discuție în care 
s-au înfățișat problemele a- 
cestei urbe : un sfert din de
putății consiliului au sub... 
25 de ani!

M. RAMURĂ

VINERI, 18 AUGUST 1972

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Central (orele 9 ; 11,1a î 
13.30 : 16 : 18,13 ; 20,30).NIKOLETINA BURSAC ; ru
lează la Festival (ocele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 : 18,30 ; 21).RĂZBOIUL MINELOR î rulează la Lumina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.15 î 20.30).

creierul : rulează la Bucu
rești (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Scala (erele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 2Î> ; Grădina Fes
tival (ora 19,45) : Grădina Se
lect (ora 20): Sala Palatului (o- 
.rele 17.15: 20,15).

BINECUVTNTAȚI ANIMALELE 
SI COPIII :ruiează la Patria (orele 
9; 12; 15; 18; 21), Capitol (orele

9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30; 20,45),
Grădina Capitol (ora 19,45).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Floreâsca (orele 
15,30: 18: 20,30).

DACA E MARTI, E BELGIA ru
lează la 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 (orele 9 ; 11,15;
13.30 : 16 : 18.30 ; 21) ; Favorit (o- rele 9.15 : 11.30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 :
20.30) : Grădina Doina (ora 20).

TUDOR -. rulează la Munca 
(erele 16 :19).

FERMA DIN ARIZONA rulează 
la Victoria (orele 9 : 12,30 : 16 ;
19.30) : Flamura (orele 9 ; 12,30 : 
16 ; 19,30) ; Aurora (orele 9 ; 12,30; 
16: 19.15): Grădina Aurora (ora 20).

O AFACERE rulează la Doina (orele 12,30; 15,30; 19; 20,30), Mio-

PENTRU TIWIPUL OV. LI BER
rița (orele 10: 12,30; 15), Program 
de desene animate pentru copii 
(orele 9,45; 11).

AVENTURI LA MAREA. NEA
GRĂ rulează la Flacăra (orele 
15,S0 ; 19) ; Laromet (orele 15,30 ; 
19) ; Popular (orele 15,30 ; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE 
rulează la Excelsior (orele 8,45 ; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18.30 : 20,45) ; Glo
ria (orele 8.30 ; 10,45 ; 13,15 : 15,45 ; 
18,15 ; 20,45) ; Tomis (orele 8.45 ; 
11 ; 12,15 : 15,30 : 18) ; Grădina
Tomis (ora 20,15).

NAUFRAGIATI TN SPAȚIU rtU 
tează la Griviț’a (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 Ia 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 
Bucegi (orele 15,45; 18); Giulești 
(orele 15,30: 18; 20,30); Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

APA VIE rulează la Miorița (orele 17,30: 20).
EXPLOZIA ALBA rulează la 

Cotroceni (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).
CASA DE SUB ARBORI rulează

!a Buzești (orele 15,30 ; 18) ; Gră
dina Buzești (ora 20,15).

WATERLOO rulează Ia Unirea 
(ora 16).

MĂRTURISIRILE unui comi
sar DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII rulează 
la Ferentari (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

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

DIRECTORUL rulează Ia 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 15,45; 18: 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru

lează la Timpuri Noi (orele 9,45— 
20,15 în continuare).

LEGENDA rulează Ia Crîngași 
(orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

DESCULȚ ÎN 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 ; 20,36).

JOCUL DE-A MOARTEA rulea
ză . Ia Grădina Vitan (ora 20,15).

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

JANDARMUL LA NEW-YORK 
(orele 10: 12; 14; 16; 18,15), DU

SANTIAGO DE CHILE 17 (Agerpres). — Jorge Arrate, vice
președintele Corporației de stat a Cuprului din Chile 
(CODELCO), a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că 
firma americană „Anaconda" exercită noi presiuni asupra eco
nomiei chiliene, prin hotărîrea de „a îngheța" suma de 323 000 
dolari, pe care trebuia să o achite minei chiliene Chuquicama- 
ta. In plus, a arătat el, compania americană a reținut, săptă
mîna trecută, livrarea unei cantități de medicamente, în va
loare de 117 000 dolari, de care au urgentă nevoie spitalele mi
nelor de cupru din Chile. „Aceste măsuri sînt destinate să 
transforme Chile in victima unui șantaj", a subliniat Arrate.

MINICA LA NEW YORK (ora 
20.39) rulează la Cinemateca .,Union0.

^teatre
Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina 

Boema) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 20 : Teatrul Giulești: 
COMEDIE CU OLTENI — ora 20 ; 
Ansamblul ..Rapsodia Română-4 : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 

Universitatea TV. 9,50 Muzică

populară. 10,00 Curs de limba ger
mană. 11,50 Film serial pentru co
pii : „Fiul mării-’. 12,15 Telejur
nal. 17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba en
gleză. 18,15 Satul contemporan. 
18,45 Tragerea Loto. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Oameni 
și fapte din marea întrecere. 20,15 
Film artistic : „Un surîs în plină 
vară". 21,45 Panoramic științific. 
22,10 Avanpremieră. 22,15 Seară de 
balet. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee. 21,10 
Agenda. 21,20 Cluburi sportive 
bucureștene. 21,40 Film documen
tar. 21,55 Dans și muzică de pre
tutindeni.

IJEDACTIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii",. Tel 1160.10. 17.60.20. Abonamentele «• fac ta oficiile poștale si difuzorii din întreprinderi si Instituții.
I ! . „ii Pentru străinătate abonamente prio „ROMPRESFHiATEMA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Grivițci nr. 64—66. P.O.B. — „Box 2001“. — Tiparul I Combinatul poligratic „Casa Scinteii".


