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• Dialoguri la Tirgul de 
mostre :
MODA Șl EDUCAJIA ES
TETICA A TINERETULUI

• CRONICI
- T.V.: Pentru ca tinerii să 
vorbească despre ei înșiși
— PLASTICA : Constantin 
Prut: Fantasticul in arta 
populară românească

• FORME DE PARAZITISM IN 
CULTURĂ :
- Tragedii (numai) intr-un | 
act

CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, Șl DELEGAȚIA 
PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA, 

ÎN FRUNTE CU TOVARĂȘA DOLORES IBARRURI 
Șl TOVARĂȘUL SANTIAGO CARRILLO

ZILE ȘI LUNI HOTĂRÎTOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
SARCINILOR CELUI DE AL DOILEA AN AL CINCINALULUI

FOTOk
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L NOASTRĂ i

$ti(i să

timpul ?
Tînărul i sudor Radu Marin 

manifestă o puternică alergie la 
vederea aparatului de fotogra
fiat. Oricit insistăm să-i»facem 
o „poză" nu vrea și pace.' „Ter
minați, dom’le cu chestiile as
tea... Nu sint prea fotogenic, a- 
legeți mai bine pe alții..." Fiind 
puși pentru prima oară de cînd 
ne aflăm in perimetrul Uzinei 
Be utilaj chimic din Ploiești in 
fața unei astfel de situații — 
pînă atunci nimeni, nici cazan
giul Ion Hodorogea, nici rabo-

GH. GHIDHIGAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

‘Fotografiile: PAVEL TÂNJALA

Cazangiul Ion Hodorogea, tî
nărul autor al performanței: in 8 
ore producția echivalentă a 9 ore 
și jumătate»

Un utecist cunoscut în tontă u- 
fcina pentru grija cu care iși dră
muiește timpul de muncă — sa
botorul Stan Matei.

TINERI, ÎN 
ÎNTRECERE

IA PANOUL DE ONOARE AL ..SdNTEII TINERETULUI -

u ___  w

VA STA INE
ÎN FRUNTEI

• Trei organizații, trei initiative 
și un obiectiv comun: 
ECONOMISIREA MATERIEI PRIME

• CU UN AN ÎNAINTEA 
TERMENULUI PLANIFICAT!
lată performanta spre care 
tind constructorii de pe șantierul 
de irigații Olt-Călmățui

UN REPORTAJ DESPRE MATRiȚERUL GHEORGHE 
NACU DE LA UZINA „DANUBIANA"

ÎN PAG. III

ANGAJA
MENTUL— 
O PRIMA 
TREAPTA

Consemnez la începutul a- 
cestor rinduri rfteva cifre : 
brigada lui Vasile Mereuță a 
dat peste plan 1150 tone căr
bune. a lui Constantin Zaha- 
ria 2 800 tone, cea condusă de 
Petre Constantin 2200 tone 
etc. Sînt succese bine cunos
cute în Valea Jiului.

— Ce elemente v-au ajutat 
— îl întreb pe Vasile Mereu
ță — sâ obțineți un astfel de 
record ?

— Buna organizare. Apoi 
întrajutorarea. După termi
narea șutului mai zăbovim în 
abataj ajutîndu-i pe cei ce-1 
încep Ia transportarea mate
rialelor Ia locul de muncă, la 
pregătirea a tot ce este ne
cesar pentru ca si ei larîn- 
dul lor să obțină producție 
suplimentară. în schimbul II 
Gheorghe Munteanu și-a a- 
dus si fratele, pe utecistul 
Ion. lăcătuș. Acesta are gri
jă de buna funcționare a u- 
tilajului de ia front. Schim
bul lui Munteanu a obținut 
în sase ore o producție re
cord: 45 tone de cărbune ex
tras peste pian. O zi mai tîr- 
ziu schimbul condus de 
Gheorghe Visla a obținut 47 
tone. Noi, minerii, conside
răm angajamentul un prag 
spre recorduri tot mai mari.

VASILE MOROȘAN

MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUSESCU,
ADRESAT PARTICIPANȚILOR LA CEL DE-AL VII-LEA

CONGRES INTERNAȚIONAL DE ESTETICĂ
— in pagina a Il-a —

IN PREDAREA
I METODOLOGIA,

Ce perfecționări se impun a 
fi aduse metodologiei, instru
mentelor de lucru și de docu
mentare, în predarea științelor 
sociale ? Am pus această între
bare unor cadre didactice și 
studenți.

„Facultății noastre i-a revenit 
sarcina — ne informează prof, 
univ. dr. Ion Buîborea, prode
can al Facultății de filozofie din 
București — de a asigura apli
carea prevederilor sistemului u- 
nitar al predării științelor so
ciale în Universitate. In acest 
sens, au fost mobilizate catedre
le de științe sociale ale facultă
ții pentru acoperirea predării 
disciplinelor de științe sociale 
de Ia celelalte facultăți ale Uni
versității. Cu unele întîrzieri, 
s-a asigurat totuși acoperirea 
cursurilor, apelîndu-se, în une
le cazuri si la cadre din afara 
facultății. 'în ceea ce privește

capitol deschis
calitatea prelegerilor și a dez
baterilor din seminarii. șefii de 
catedre au urmărit îndeaproape 
modul în care cadrele didacti
ce și-au îmbunătățit cursurile și 
stilul de lucru cu studenții la 
seminarii".

In general, studenții au fost 
receptivi față de disciplinele de 
științe sociale, fiind interesați 
âtît de disciplinele deja intro
duse, cit și de cele nou introduse, 
deși fenomenul supraîncărcării 
lor a fost sesizat cu 'diferite o.- 
cazii, mai ales atunci cînd mo
dificările s-au făcut în ulti
mul semestru al ultimului an 
de studii. „în aceste condiții 
— ne spunea Irina Croitoru, ab-

pcriccționâril 
solventă a Facultății de filozo
fie. — deși cursul de etică, 
poate fi interesant pentru stu
denți, aceștia, preocupați cu 
precădere de examenele de 
sfîrșit de an și de elaborarea 
lucrării de licență, nu au posibi
litatea să-1 audieze în condiții 
normale. Este adevărat că pre
legerile de etică predate de 
conf. dr. Stei ian Stoica, prin 
problematica dezbătută, au tre
zit interesul studenților, totuși 
cred că ar fi oportune în a-

Anchetă realizată de 
MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)
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Olimp — una din salbele litoralului
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SALBA
LITORALULUI

de VASILE VETIȘANU

Și în acest an litoralul românesc cunoaște impresionanta 
mișcare a celor veniți aici, dornici sâ gâseascâ marea mai 
frumoasă decît în anii trecuți. Dorința a devenit realitate, 
în acest an, litoralul debutează cu noi complexe de odihnă, 
cu construcții comerciale, de un inedit al lor, cum este marele 
complex-bazar și Tirgul de vară din stațiunea Mamaia, din 
Eforie Sud și Eforie Nord. Cele mai noi restaurante se înaiță 
sub denumiri simbolice.

O frumusețe înșirată pe salba litoralului românesc este 
aceea a meșterilor artizani, împînzind țărmul mării cu crea
ții și articole, a căror origine se afla în atelierele litoralu
lui, deschise iarna, cu oameni care au urmat cursuri speciale 
de policalificare.

Turismul contemporan are, totuși, o notă specifică, aceea 
de a fi mai dinamic și mai cuprinzător. Cel venit la mare 
nu se oprește doar la „a face plajă", deoarece simte ne
voia unei destinderi largi, în care voia bună să se îmbine 
cu tot ceeq ce îl înconjoară. O intensă propaganda cultu-

(Continuare în pag. a V-a)

Luni, o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a avut convor
biri cu o delegație a Partidului 
Comunist din Spania în frunte 
cu tovarășa Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comu
nist din Spania și tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Spania.

Din delegația P.C. din Spania 
au făcut parte Victor Sa urez și 
Koldo Etxeberri, membri ai Co
mitetului Executiv al P.C. din 
Spania si Eduardo Grau, mem
bru al C.C. al P.C. din Spania.

Din delegația P.C.R. au mai 
făcut parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass

si Mihail Florescu, membri ai 
C.C. al P.CJL

In cadrul convorbirilor s-a e- 
fectuat o informare reciprocă a- 
supra activității și preocupărilor 
actuale ale celor două partide și 
s-a convenit să se dezvolte și 
să se întărească pe mai departe 
colaborarea, prietenia și solida
ritatea militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania, în interesul 
celor două popoare, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Totodată, s-a realizat im am
plu și fructuos schimb de pă
reri în probleme fundamentale 
ale situației internaționale, ale 
colaborării și unității partidelor 
comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor revoluționare și 
antiimperialiste în lupta pentru 
triumful cauzei democrației, li
bertății și progresului social, al 
independenței naționale, păcii și 
colaborării între popoare.

Delegațiile au constatat cu sa
tisfacție coincidența punctelor

de vedere ale celor două partî< 
de în problemele discutate.

Convorbirile • s-au desfășurat 
într-o atmosferă de calda prie
tenie tovărășească caracteristică, 
pentru relațiile statornicite în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șî 

tovarășa Elena Ceaușescu au S- 
ferit un dejun în cinstea oasp«-< 
ților. Au participat tovarășii Do-> 
lores Ibarruri, Santiago Carrillo 
cu soția, Victor Saurez, Koldo 
Etxeberri și Eduardo Grau.

Au luat parte tovarășii Ioni 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizll, Gheorghe Cioară*  
Dumitru Popescu, Mihai Gere, 
Stefan Andrei, Ion Dincă, Mihai 
Burcă, Mihail Florescu, Ghizela 
Vass.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tovarășâ 
Dolores Ibarruri au rostit scurte 
toasturi.

Dejunul a avut loc într-o at*  
mosferă de cordialitate.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
9 9

s-a întîlnit cu tovarășul
9

Luis Carlos Prestes

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu tovară
șul Luis Carlos Prestes, secre
tar general al Partidului Co
munist Brazilian, care și-a pe
trecut concediul de odihnă în 
țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In cursul întîlnirii, a fost ex
primată satisfacția- pentru ra

porturile de colaborare tovără
șească și solidaritate internatio
nalists existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Brazilian și a fost 
subliniată dorința reciprocă de 
a întări și dezvolta aceste rela
ții frățești în folosul prieteniei 
dintre cele două partide și po
poare, al cauzei unității mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțe
lor antiimperialiste.

Cu acest prilej, au avut loc

un schimb de informații asupra 
unor preocupări actuale ale ce
lor două partide, precum și un 
schimb de vederi în probleme 
ale situației internaționale din 
zilele noastre, ale’ luptei popoa
relor împotriva imperialismu
lui, pentru pace, democrație, 
independență națională, progres 
economic și social, pentru co
laborare și securitate interna
țională.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă’ tovără
șească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit delegația militară chineză
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar ’ general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
luni după-amiază, delegația mi
litară chineză condusă de Sun 
Gi-sien, locțiitor al comandan
tului zonei militare Tzinan, 
care se află la odihnă în țara 
noastră. /

La primire au participat to

varășii . general de armată Ion 
Ionjță, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul Forțelor Ar
mate, Ion Dincă, secretar al 
C.C. al P.C.R., general colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului Forțelor Armate și 
șef al Marelui Stat Major, ge
neral-colonel Ion Coman, ad
junct al ministrului Forțelor

Armate și secretar al Consiliu
lui Politic Superior.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Van Ten-iuan, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Chineze la București, și Li 
Iun-ci, atașatul militar adjunct 
al R. P. Chineze la București.

Cu acest prilej a avut loc’ o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.
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La București s-a deschis al Vll-lea Congres Internațional de Estetică

M ESAJ U L 
președintelui Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 

adresat participanților la cel de-al Vll-lea 
Congres International de Estetică

[SPORT • SPORT • SPORTJ
JOCURILE
OLIMPICE SECOLULUI

Stimați tovarăși,
Dragi oaspeți de peste hotare,
Am deosebita plăcere să vă 

urez, dumneavoastră, participanți 
la al Vll-lea Congres Interna
țional de Estetică, bun venit în 
Republica Socialistă România și 
să vă adresez, totodată, un căl
duros salut din partea Consiliu
lui de Stat, a guvernului și a 
mea personal.

Sîntem bucuroși să găzduim a- 
ceastă importantă reuniune in
ternațională, care va prilejui, fără 
îndoială, schimburi rodnice de 
idei cu privire la rolul culturii 
în promovarea înțelegerii xși co
laborării între popoare. Dorin- 
du-vă să vă simțiți cît mai bine 
în țara noastră, îmi exprim spe
ranța că zilele pe care le veți 
petrece în România vă vor da 
posibilitatea să cunoașteți mai 
îndeaproape poporul român, am
pla operă socială pe care o în- 
făptuiește, dorința sa fierbinte de 
â trăi în pace și amiciție cu 
toate națiunile lumii.

în îndelungata sa istorie de 
luptă pentru independență națio
nală și dreptate socială, ponorul 
român și-a manifestat întotdeau
na gustul și dragostea de fru
mos, a făurit un tezaur de opere 
artistice nepieritoare, aducîndu-și 
Contribuția la progresul spiritual 
general al umanității. în orîndui- 
reâ socialistă pe care poporul 
nostru o edifică în prezent — și 
al cărei țel suprem este satisfa
cerea plenară a cerințelor mate
riale și spirituale ale omului, a- 
firmarea multilaterală a perso

Întîlnire la
CC. al P.C.R.
Tovarășii Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, și Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, s-au în- 
tîlnit luni, cu tovarășul Ugo 
P.?cchioli, membru al ’ Biroului 
Politic și al Secretariatului 
Partidului Comunist Italian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
își petrece concediul de odihnă 
în țara noastră.

Cu acest prilej, într-o am
bianță caldă, tovărășească, au 
fost abordate probleme de in
teres comun privind activitatea 
celor două partide.

Luni dimineața, delegația 
Partidului Conservator din Ma
rea Britanie, formată din baro
neasa Elles, membră a Camerei 
Lorzilor, președinta Secției bri
tanice a Uniunii Europene a 
Femeilor, David Hunt, preșe
dintele Consiliului Național al 
Organizației tineretului conser
vator, și Tan Taylor fost preșe
dinte al Uniunii europene a stu
denților conservatori și creștini- 
democrați, președinte de onoare 
al Federației britanice a stu
denților conservatori, a făcut o 
vizită la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
unde a fost primită de tovară
șul Mihai Gere, secretar al 
Consiliului.

Luni dimineața, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit de
legația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de to
varășul V K. Uspenski, mi
nistrul industriei locale al 
R.S.F.S.R.. deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R., care, la 
invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat tova
rășul Mihail Roșianu, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S.

A fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Republicii Orien
tale a Urguayului, Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a organizat luni, 
o seară culturală în Capitală.

Au participat Costică Alecu, 
vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex- 
terrne, oameni de artă și cul
tură, ziariști. 

nalității umane — artele, întrea
ga viață culturală servesc ele- 
vării spirituale, cultivării idealu
rilor înaintate ale epocii, â unor 
sentimente nobile, înfrumuse
țării vieții de fiecare zi a po
porului. De aceea considerăm că 
teoria estetică — obiect al pre
zentei reuniuni internaționale de 
la București — are un rol im
portant în perfecționarea conti
nuă a vieții sociale, în făurirea 
unei lumi bazate pe etica și e- 
chitate, pe însușirea a tot ceea 
ce creează mâi de preț geniul 
uman, a unei lumi în care omul 
să-și poată împlini cele mai înal
te năzuințe de libertate și feri
cire.

Istoria culturii universale rele
vă eă știința esteticii — ca parte 
componentă a gîndirii «i vieții 
sociale ■— nu poate sta deoparte 
de eforturile omenirii pentru 
progres 'și civilizație, nu poate 
rămîne indiferentă la marile pro
bleme ale epocii, la aspirațiile 
spre pace și prietenie între na
țiuni. Numai în sțrînsă legătură 
cu viața, cu lupta și frămîntările 
popoarelor, estetica — ca orice 
știință, de altfel — poate avea o 
utilitate socială tot mai mare, 
poate deveni un factor impor
tant în mersul înainte al ome
nirii.

Estetica constituie; desigur,' ge
neralizarea experienței umane în 
creația artistică ; dar în epoca 
modernă ea nu poate avea ca 
obiect numai opera individuală, 
ci în mod necesar își lărgește 
tot mai mult sfera de cuprin

PRIMA II A LUCRĂRILOR
Luni s-au deschis în Aula U- - diaîe pentru munca imensă pe 

Diversității din București, lucră- care au desfășurat-o.
rile celui de-al Vll-lea Congres- -A vorbit apoi- Ettienne Sou- 
Interuațional de Estetică. Preș- ' "fîatL 'Mi se pare Un mare succes 
tigioasa manifestare -științifică 
se desfășoară sub înaltul patro
naj al președintelui Consiliului 
de Stat al ’Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Organizat sub asupiciile Aca
demiei de Științe Sociale și Po
litice, și a Comitetului Interna
țional de Studii Estetice, Con
gresul dezbate o temă de mare 
actualitate : „Estetica, arta, și 
condiția umană contemporană". 
Acest înalt forum al esteticieni
lor prilejuiește o aprofundată 
analiză a realizărilor, direcțiilor 
și tendințelor esteticii, oferind, 
totodată, posibilitatea unui rod
nic schimb de păreri, unui dia
log fertil, unor confruntări crea
toare în spiritul tradițiilor ști
ințifice înaintate.

La congresul de la București 
iau parte peste 590 de estetici
eni de nrestieiu din 30 de țări 
ale lumii — cea mai iargă parti
cipare din istoria acestor mani- 

, festâri.
îrf cadrul ședinței festive de 

deschidere, președintele Acade- 
’ miei de Științe Sociale și Poli
tice, Miron Constantinescu. a 
dat citire mesajului președinte
lui. Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, adresat narti- 
cipanților la Congres (Textul 
mesajului se publică în pagina 
I a ziarului).

Mesaiul a fost urmărit cu a- 
tenție și subliniat cu vii aplauze 
de întreaga asistență.

în continuare a luat cuvîntul 
Joseph Gantner, președintele 
Comitetului Internațional de 
studii estetice. Referindu-se la 
decizia adoptată de Comitetul 
Internațional de a se da curs 
propunerii făcute de esteticienii 
români ca actualul congres să 
se desfășoare la București, vor
bitorul a spus : Am acceptat cu 
cea mai mare plăcere aceasta 
invitație și astăzi, în prima zi 
a congresului, avem marea sa
tisfacție de a vedea primele re
zultat \ Mulțumim domnului 
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
Rcm.ânia, care a avut bunăvoin
ța sâ acorde înaltul patronaj 
congresului nostru. Comitetul 
ține să exprime, dragilor noștri 

j colegi români mulțumiri cor-

Conferințe de seară
în cadrul celui de al 

VTI-lea Congres interna
țional de estetică în loca
lul Universității Bucu
rești, Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 64, Amfiteatrul I 
se vor organiza CONFE
RINȚE DE SEARA, după 
următorul program.

• Marți, 29 aug. 1972. orele 18,30—
19,30 : John Fisher (Etats-Unis) 
Destruction as a Mode of Crea
tion. Edgar Papu (Roumanie) 
La fonction contemporaine de 
l’idee de concret et d’abstract 
dans le registre esth^tique.

• Miercuri. 30 aug. 1972. orele 
18,30—19,30 : Mikel Dufrenne 
(France) Art et politique. Mi
klos Szabolcsi (Hongrie). Mas- 
quet et signes.

• Joi, 31 aug. 1972, orele 18,30—
19.30 : Ruby Meager (Grande 
Bretagne) Art and Beauty. La
dislav Tatarkiewicz (Pologne) 
Les grands problemes de l’esthâ- 
tique vus par l’historien.

• Vineri, 1 sept. 1972, orele 18,30—
19.30 : Gustav Hamber (Sufede) 
Sujet reserve. Romano Galeffi 
(Brasil) L’estetira come intro- 
duzione alia filosofia. 

dere, aria de preocupări, în ra
port cu noile cerințe al existen
ței sociale. Astăzi, oamenii nu se 
mai pot limita doar Ia contem
plarea frumosului în expoziții și 
săli de spectacole, la contactul 
cu opere de artă izolate. Pe 
măsura evoluției societății, omul 
aspiră să integreze tot mai mult 
frumosul în existența sa cotidia
nă, ca element indispensabil al 
ambianței sociale generale. A- 
ceasta cere implicit și esteticii 
să abordeze tot mai direct pro
blemele organizării ansamblului 
vieții oamenilor, ale cadrului în 
care ei muncesc și trăiesc, ale 
instituțiilor de utilitate publică, 
localităților urbane și rurale, ale 
locurilor de odihnă și agrement. 
Estetica nu poate neglija, de a- 
semenea, aspectele calității artis
tice a bunuiilor de larg consum, 
care îmbinate cu utilitatea prac
tică, asigură consumatorilor sa
tisfacții cît mâi depline. Contri
buind în continuare la progresul 
creației oamenilor de artă, este
tica va putea astfel să participe 
în măsură sporită la efortul de 
a face viața oamenilor cît mai 
frumoasă și mai plăcută.

După părerea noastră, frumo
sul artistic nu există în sine, ca 
o categorie absolută, ci este ex
presia unor condiții istorice date, 
a concepției despre viață, a re
prezentărilor filozofice ale dife
ritelor epoci și categorii so
ciale. în zilele noastre, datoria 
supremă a tuturor slujitorilor ști
inței si artei, inclusiv ai esteticii, 
•este de a milita pentru făurirea 
unei culturi caie să servească 
cauza libertății și dreptății so

Contemporană.

— a spus el — să vă văd reu
niți aici, în număr atît de mare, 
în cadrul preșțisios al unei atît 
de frumoase întruniri, pe care 
a inaugurat-o admirabil frumo
sul mesaj al domnului președin
te al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Lucrările se desfășoară în șe
dințe plenare și în secții.

în cursul dimineții de luni a 
avut loc și prima ședință ple
nară a Congresului.

în după-amiaza primei zile a 
Congresului au început lucrările 
terile în secția care are drept 
temă „Arta 
Moartea artei ?“

La discuții pe marginea pro
blemei ridicate de comunicări 
și de raport, au participat : Ge
novese Carmelo (Italia), Tea 
Preda (R omânia), Rene Passe- 
ron (Franța), Jean Pucelle

După terminarea dezbaterilor 
din subsecții, în cadrul „Con
ferințelor de seară" destinate 
marelui public, Jan Aler (Olan
da) și Heinrich Lutzeler (R.F. 
a Germaniei), au vorbit despre 
„Criza artei ? Arta crizei" și — 
respectiv — „Problema 
mentelor lucrurilor în 
secolului al XX-lea.

Lucrările congresului 
nuă.

de comunicări

funda- 
pictura

conti-

CINCI MINUTE CU...

Prof. JAN ALEN (Olanda)
secretarul general al Comitetului internațional pentru Studii 

Estetice

Cu prilejul deschiderii 
lucrărilor acestui înalt 
forum internațional al 
științei cunoașterii crea
ției artistice umane, am 
adresat domnului Jan 
Aler, profesor la Univer
sitatea din Amsterdam, 
Olanda, secretarul gene
ral al Comitetuui Inter
național pentru Studii 
Estetice, rugămintea de a 
împărtăși tinerilor noștri 
cititori cîteva din impre
siile generate de acest 
important eveniment cul
tural pe care îl găzdu
iește țara noastră :

— Sînt foarte fericit că am 
posibilitatea de a cunoaște, prin 
intermediul acestei reuniuni 
științifice, minunata dv. țară. 
Interesul pentru România, pen
tru realizările poporului dv., 
este imens. Și aceasta nu nu
mai în țara mea, ci și în în
treaga lume.

— Care au fost moti
vele alegerii de către Co
mitetul Internațional pen
tru Studii Estetice a 
României ca țară gazdă 
a celui de al Vll-lea 
Congres Internațional de 
Estetică ?

— La încheierea fiecărui 
congres de estetică, comitetul 
nostru dezbate propunerile de 
organizare a următoarei ediții, 
prezentate de diferite țări. 
Cînd, la ultimul congres de la 
Uppsala, prof. Marcel Breazu a 
prezentat candidatura Româ- 

ciale, progresul uman, să contri
buie la lărgirea orizontului de 
cunoaștere și înțelegere al oa
menilor, la prietenie, colaborare 
și pace între națiuni. Nedrepta
tea și inechitatea socială, exploa
tarea și asuprirea, războaiele vin 
în contradicție flagrantă cu le
gile frumosului ; de aceea, este
tica trebuie să militeze pentru 
dezvoltarea progresistă a societă
ții, împotriva forțelor retrograde, 
obscurantiste de pretutindeni, 
pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă. Realizarea destinderii și 
securității, înlăturarea războiului 
din viața societății sînt o nece
sitate imperioasă pentru existența 
umană, pentru progres, inclusiv 
pentru înflorirea artelor — și, 
deci, un obiectiv de mare însem
nătate și al esteticii.

în acest spirit larg sperăm să 
se desfășoare schimbul de păreri 
în cadrul Congresului dumnea
voastră pentru a putea deschide 
noi orizonturi dezvoltării teoriei 
estetice, pentru a contribui la 
creșterea rolului ei în societate, 
atît în direcția stimulării înflo
riri artelor progresiste ce se con
sacră înnobilării omului, cît și în 
direcția creării unei ambianțe ar
monioase a vieții colectivității 
care să răspundă cerințelor de 
progres ale epocii contemporane.

Cu această convingere urez 
succes deplin lucrărilor celui 
de-al Vll-lea Congres Interna
țional de Estetică.

Vă doresc dumneavoastră, tu
turor, noi realizări în activitatea 
creatoare pe care o desfășurați, 
multă sănătate și fericire.

engleză,

volum, 
acestei

Incepînd de azi țjnt pre
zente în librării dauă noi 
lucrări apărute în preajma 
Congresului internațional de 
estetică care s-a deschis ieri 
.în Capitală. Este vorba de 
„ESTETICIENII ROMANt**  
ed. Minerva) volum coordo
nat de Gh. Stroia și care 
constituie o antologie de 
texte reprezentative din o- 
pera celor mai ilustre per
sonalități ale esteticii româ
nești. Lucrarea a apărut în 
limbile franceză, 
germană și rusă.

* In marea competiție au con
tinuat ieri întrecerile între e- 
chipele ce-și dispută primele 
locuri. Jocurile au devenit mai 
djrze, mai dinamice, spre satis
facția numeroșilor spectatori 
veniți să-și urmărească favoriții 
sau pur și simplu să asiste la 
acest frumos spectacol sportiv. 
Am continuat dialogul nostru 
început în ziua precedentă cu 
legînd observații, impresii, a- 
precieri și propuneri asupra a- 
cestei manifesătri sportive do 
amploare.

Prezent în fiecare zi pe st-’»*' 
dion tovarășul Costică Opri 
țesou, secretarul general al Fe
derației române de oină, n^ 
spune : „Colaborarea dintrn
F.R.O. și U.T.C. este perfectă si 
acest lucru se materalizează în 
continua dezvoltare a jocului 
de oină. De fapt, această cola
borare a intervenit într-un mo
ment în care oină nu avea o 
bază de masă, fiind practicată 
oarecum sporadic de cîteva e-

Cel de-al doilea 
apărut în preajma 
manifestări internaționale, se 
intitulează „DE GUSTIBUS 
DISCUTANDî’M". Lucrarea, 
apărută în Editura Academiei 
Republicii Socialiste România 
(coordonator Ion Pascadi) 
surprinde, pe baza unor cer
cetări concrete, unele aspecte 
ale gustului estetic al publi
cului de televiziune, cinema
tograf, teatru, precum și ro
lul instituțiilor respective în 
formarea și educarea gustu
lui estetic.

Lucrările se adresează cer
cetătorilor și criticilor din 
domeniu] artei și culturii, 
cadrelor didactice și studen
ților facultăților cu profil 
artistic cultura], activiștilor 
culturali etc.

I,

niei, ea a fost acceptată în una
nimitate. Și aceasta nu din con
siderente geografice, după edi
țiile anterioare de la Veneția, 
Atena, Amsterdam și Uppsala, 
ci datorită valorii școlii româ
nești de estetică. Este, de ase
menea, cunoscut rolul deosebit 
pe care îl are arta, frumosul 
în general, in viața spirituală 
a poporului român, în creația 
s.a Sînt cunoscute, de aseme
nea, eforturile și rezultatele 
meritorii pe care le-ați obținut 
în educația estetică a maselor 
și, în special a tineretului. Iată 
motive suficient de puternice 
care explică faptul că Româ
nia a fost preferată celorlalte 
candidaturi.

— Cum apreciați rezul
tatele și rolul actualului 
congres de estetică de la 
București

— Din punct de vedere știin
țific este prematur să emitem 
aprecieri, deși tematica de 
strictă actpalitate și de o deo
sebită însemnătate, precum și 
participarea prestigioasă de 
care se bucură acest congres 
sînt o garanție a reușitei sale. 
El va constitui însă, fără în
doială, un eveniment de o mare 
importanță în schimbul de pă
reri și idei în domeniul esteti
cii între cercetători și oameni 
de știință din numeroase țări 
ale lumii, contribuind, totodată, 
la cunoașterea și aprecierea re
ciprocă, la crearea unui climat 
de înțelegere și cooperare în
tre țări și popoare.

PETRE JUNIE

medaliat cu bronz

Nicolae Rotaru —

Iată că argintului din pri
ma zi, obținut de Dan Iuga, 
Nicolae Rotaru îi adaugă la 
„armă liberă" un prețios 
„bronz" obținut ieri. Sincer 
vorbind ne așteptam la o 
astfel de performanță bizuin- 
du-ne pe experiența și for
ma bună din acest an a re
dutabilului țintaș. Nicolae 
Rotaru este născut la Bucu
rești, la 16 iulie 1935, și ac
tivează la Clubul Metalul. Se 
află la a patra participare la 
Jocurile Olimpice în probele 
de armă liberă calibru redus 
60 f. culcat și 3 x 40 f.', unde 
a avut următoarele rezulta
te : 1960 — locurile 24 si 25 ; 
1964 — locurile 5 și 20 : 1968 
— locurile 4 și 20. în Cam
pionatele europene din 1959 
și 1969 a obținut de fiecare

dată același loc patru. Anul 
acesta, la cele două probe 
cele mai bune performanțe 
au fost de 599 puncte' și, res
pectiv, 1162 p. Cu cîteva 2ile 
înainte,a:concursului Nicolae 
Rotaru se arăta oarecum 
nemulțumit de condițiile de 
concurs fiindcă la ultimele 
antrenamente era incomodat 
de vînt.

’ Acum toate acestea sînt de 
domeniul trecutului. Ceea ce 
este de reținut este perfor
manța realizată, cucerirea u- 
nei medalii olimpice pentru 
care s-a pregătit temeinic 
ani în șir. îmbogățindu-și 
palmaresul personal, prin 
comportarea avută, Nicolae 
Rotaru își aduce o prețioasă 
contribuție la creșterea pres
tigiului tirului românesc pe 
plan internațional.

CORNEL MOCANU

Sportivi 
pe arena

TIR — Armă liberă calibru 
redus, poziția culcat : Nicolae 
Rotaru ciștigă medalia de 
bronz totalizînd 598 puncte.

— Talere aruncate din șanț : 
După două manșe George Fio*  
rescu se află pe locurile 6—14 
cu 143 puncte, iar Ion Dumi
trescu pe locul 20 cu 140 
puncte.

HALTERE — Cu 310 kg. Ion 
Hartopan s-a clasat pe locu] 8.

SĂRITURI DE LA TRAM
BULINA FEMEI — In con
cursul preliminar Sorana Pre- 
lipceanu și Melania Decuseară 
s-au situat pe locurile 21 r’t 
241,61 puncte și, respectiv, • 
cu 232,02 puncte. Pentru finala 
probei s-au calificat primele 12 
clasate.

VOLEI — România — Japo
nia : 0—3.

VI AR
• LA CEREREA a 4 federa

ții națibnaie, cele din România 
R.P.D. Coreeană, Japonia și 
Peru, federația internațională 
de volei a stabilit să reexami
neze problema readmiterii fe
derației din R. P. Chineză ca 
membră a acestui for. Această 
problemă va fi discutată la 4 
septembrie la Miinchen în ca
drul adunării generale a fede
rației internaționale de volei.

★
Amintim că, la actuala ediție 

a Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen, pe lista țărilor par
ticipante la mareă competiție 
nu figurează delegația sporti
vă a R. P. Chineze. Oficialită
țile din R. P. Chineză au re
fuzat să participe la J.O. sau 
să trimită observatori deoarece 
la întreceri au fost acceptați 
sportivi din Taivan.

în scrisoarea adresată lui 
Willy Daume, președintele co
misiei de organizare a celei 
de-a XX-a ediții a J.O. secre
tarul general al federației spor
tivilor din întreaga Chină, Sun 
Ciun, arată printre altele : 
„După cum este cunoscut e- 
xistă o singură Chină în lume, 
și aceasta este Republica 
Populară Chineză. Taivanul 
este o provincie a Chinei".

• COMISIA executivă a fe
derației internaționale de atle
tism a decis să permită utili
zarea la J.O. de la Miinchen a 
noilor prăjini, întrebuințate 
pină în prezent cu mare suc
ces de cunoscuții recordmeni 
Bob Seagren (S.U.A.) și Kjell 
Isaksson (Suedia). Această ho- 
tărîre a produs o mare surpri
ză în rîndurile tehnicienilor și 
concurenților. Cu cîteva săptă- 
mîni înainte, Comisia executi
vă refuzase autorizația pentru 
utilizarea acestui tip de prăji
nă. mult mai ușoară și fabri
cată din fibre de sticlă mai 
robuste care permit o mai 
bună catapultare a concuren
tului.

• LA MUNCHEN a avut 1OC 
congresul Asociației internațio
nale a arbitrilor de polo pe 
apă. Cu acest prilej, Congre
sul a adoptat un regulament 
de clasificare a oficialilor de 
polo pe apă, care urmează să 
fie înaintat pentru aprobare 
federației internaționale. Ca 
membru al biroului Congresu

CUPA TINERETELLl DE LA SATE

ÎNTRECERILE CONTINUĂ
chipe cu tradiție și cu amatori 
pasionați. Activitatea desfășu
rată de organele U.T.C., de a- 
sociațiile sportive sătești, a 
avut ca rezultat creșterea inte 
resului tinerilor pentru _ jocul 
de oină, prezența în număr di” 
ce în ce mai mare a acestora 
pe terenurile de joc, în dive*  
sele întreceri. Ceea ce am vă
zut zilele acestea pe stadioanele 
Capitalei, faptul că oină a ni 
truns pină în cele mai înde
părtate colțuri ale țării, este 
tocmai rezultatul acestei activi
tăți susținute a U.T.C.".

Cel de al doilea Interlocutor, 
prof. Ștefan Dănescu, este j’> 
cător, pe postul de furndaș, 
în echipa de oină a comunei 
Crasna — jud. Gorj, echipă an
grenată la această oră lupt*  
pentru primele zece locuri ale 
clasamentului. „Echipa noastră 
se află la a patra participare »n 
faza finală. Avem băieți buni, 
pasionați, cărora le place spor
tul. De fapt una din preocu

români 
olimpica

LUPTE LIBERE. — în primul 
tur Văsile Iorga și Enache Pa- 
nait obțin victorii, iar Ludovic 
Aiiibruș și ion Marton sînt în
vinși. In turul secund obțin 
victorii Vasile Iorga, Enache 
Panait și Ludovic Ambruș, In 
timp ce Ion Marton suferă cea 
de a doua infringere. Ștefan 
Stingu a terminat la egalitate 
prima sa întîlnire.

POLO — România — S.U.A. 
3—4 ; România — Iugoslavia :

GIMNASTICA — După dis
putarea figurilor „impuse» e- 
chipa masculină a țării noas
tre se afla pe locul 9 cu 266,80 
puncte, iar cea feminină pe 
locul 7 cu 179,00 puncte.

BOX — Gabriel Pometcu rea
lizează o primă victorie prin 
K.O. în numai 1 minut și 58 
de secunde.

lui Asociației internaționale a 
arbitrilor a fost ales și Cornel 
Mărculescu (România).

• UNUL din marii favoriți
în sportul halterelor, maghia
rul Holczreitter (cat. 52 kg.),
clasat pe locul trei, a ratat o- 
cazia de a-și înscrie numele pe 
lista campionilor olimpici. Mo
tivul : El s-a prezentat pe po
dium, la întrecerile ultimului 
stil, vlăguit, deoarece a trebuit 
să slăbească în două zile 4 kg., 
pentru a face greutatea.

• VÎSLAȘII sovietici au reu
șit să se califice cu 7 echipaje 
în semifinalele concursului o- 
limpic de canotaj academic. 
Aceasta este, într-adevăr, o 
performanță remarcabilă.

• MECIURILE primei zile
din cadrul turneului de bas
chet au fost urmărite de peste 
3 000 de spectatori. în partida 
inaugurală s-au întîlnit selec
ționatele Poloniei și Filipine, 
victoria revenind cu scorul de 
90—75 (46—33) baschetbaliști-
lor polonezi. Reprezentativele 
S.U.A. și Iugoslaviei, două din
tre principalele candidate la 
medaliile olimpice, au obținut 
succese scontate. Prima a în
vins cu 66—35 (34—12) echipa
Cehoslovaciei. iar cea de-a 
doua a dispus cu 85—78 (43—28) 
de formația Italiei. Victorii la 
scor au realizat echipele. Bra
ziliei (110—55 cu Japonia) si 
Cuba (105—64 cu Republica A- 
rabă Egipt).

O altă favorită a competiției, 
reprezentativa U.R.S.S., a sur
clasat cu 94—52 formația Sene
galului.

ILIE NĂSTASE — 
O NOUA VICTORIE 

DE PRESTIGIU
Tenismanul român Iile Năstase 

a repurtat un nou și remarcabil 
succes, cîstigînd in stil de adevă
rat campion turneul internațional 
de la South Orange (New Jersey). 
Lui Năstase i-au trebuit numai 46 
de minute pentru a-1 învinge în 
finală pe redutabilul jucător spa
niol Manuel Orantes. în vervă 
deosebită, Ilie Năstase a cîștigat 
cu 6—4, 6—4, înscriindu-și numele 
pe lista cîștig ătorilor celei de-a 
46-a ediții a tradiționalului tur
neu american.

pările noastre este aceea a a- 
tragerii tuturor copiilor spre 
jocul de oină. Echipa școlii din 
comuna noastră s-a aflat prin
tre cele 18 finaliste ale Cupei 
speranțelor de la Slatina. Am 
observat întotdeauna, cînd merg 
la meciuri, că lumea este oare
cum nedumerită văzînd un Dri*  
mar pe terenul de joc. Lucru
rile mi se par mult mai sim
ple. Sînt tînăr, îmi place oină 
și o practic din copilărie. Dar 
privesc acest lucru și ca pe o 
datorie, ca pe o sarcină, pentru 
că, dacă pui personal umărul, 
dacă arăți interes și preocu
pare nu se poate ca mișcarea 
sportivă din comună să nu se 
desfășoare în cele mai bune 
condiții. în plus, acești tineri 
sînt cei cu care noi rezolvăm 
toate treburile comunei. Pre- 
zenți pe terenul de sport, pre' 
zenți și la rezolvarea atît de 
numeroaselor probleme pe care 
le avem".

Se apropie finițal! 
Remiză 

și în partida a 19-a...
în primul rînd, țin să cer scu

ze cititorilor ziarului nostru, întru- 
cit din cauîza participării mele la 
turneul zonal din Finlanda, care 
s-a terminat de abia acum cîteva 
zile, nu am putut să continui o- 
bișnuitul comentariu- pe marginea 
pasionantelor partide care decid 
in aceste săptămâni pe campionul 
lumii de șah. Dar turneul zonal 
s-a terminat cu bine (cu califica
rea subsemnatului la viitoarea fază 
a campionatului mondial, interzo
nal), astfel că, de astăzi, comen
tariile noastre pe marginea mare
lui meci de la Reykjavik continuă. 
De data aceasta insă, tiu va mai 
fi obișnuita cronică a partidei ,a 
19_a, încheiată după cum se știe 
și ea cu remiză, ci vom încerca să 
facem un rezumat al evenimente
lor desfășurate în capitala islan
deză în cursul ultimelor săptă- 
mîni și avînd in vedere că, odată 
cu partida a 20-a începe propriu- 
zis finișul acestui pasionant meci, 
să facem un pronostic de ultimă 
oră asupra șanselor celor doi mari 
maeștri. După cum se știe, după 
forfaitul înregistrat în partida a 
doua, Fischer a imprimat primei 
jumătăți a meciului un tempo de-a 
dreptul sufocant, ajungînd să con
ducă qupă partida a 10-a cu sco
rul de 6,5—3,5. Partida a 11-a a dat 
multe speranțe susținătorilor ac
tualului campion mondial, Spasski, 
întrucît marele maestru sovietic a 
reușit o realizare șahistă excepțio
nală, aducînd o importantă inova
ție teoretică într-una din varian
tele ,,fotte“ ale șahistului ameri
can, și obținînd o victorie strălu
cită. Aici, probabil, a fost momen
tul decisiv, mai ales din punct de. 
vedere psihologic, al întregului 
meci de la Reykjavik. O eventua
lă victorie a lui Spasski, în urmă
toarele partide, ar fi echilibrat de
finitiv șansele celor doi jucători, 
întrucît, după cum se știe, pentru 
a-și păstra titlul, campionului 
mondial îi era necesar în acest 
meci scorul egal de 12—12. Ro
bert Fischer a reușit însă o 
partidă cu totul deosebită în 
cea de-a 13-a întîlnire, obți
nînd o -victorie meritată, după 
o luptă epuizantă care a ne
cesitat de două ori întreruperea jo
cului. în felul acesta, Fischer s-a 
distanțat din nou la trei puncte de 
adversarul său, astfel că orice re
miză în următoarele partide era 
înregistrată în folosul său. Astfel 
s-a ajuns la situația paradoxală 
că șalangerul la titlul mondial, cu
noscut și deosebit de apreciat pen
tru stilul său de joc extrem de 
combativ, care presupune întot
deauna jocul la cîștig, s-a străduit 
în decursul ultimelor partide să 
mențină egalitatea absolută de șan
se. tradusă în rezultatul final de 
remiză r... Toate încercările lui 
Spasski de a juca cu orice preț la 
cîștig (încercări justificate de ac
tuala situație în meci), au fost res
pinse cu multă precizie de către 
Fischer, care s-a dovedit eu aceas
tă ocazie și un mare maestru al 
jocului defensiv. Trebuie spus 
însă, că cei doi adversari au scă
pat, fiecare, șanse bune de cîștig, 
dintre care exemplul cel mai eloc
vent l-ar constitui partida a 18-a, 
în care atît Fischer cît și Spasski 
au trecut pe lingă victorie. Parti
da a 19-a, jucată ieri, a stat mult 
timp sub semnul întrebării, întru
cît, sconform unui „obicei", care 
acum nu mai miră pe nimeni la 
Reykjavik, în ultimele zile s-au 
desfășurat o serie de evenimente 
extrașahiste. Astfel, delegația so
vietică a înaintat un protest orga
nizatorilor, arătînd că o lampă si
tuată în spatele fotoliului lui Fis
cher, ar produce emanații chimi
ce care ar avea influență directă 
asupra sistemului nervos al lui 
Spasski în- unele situații ale me
ciului (!) pe cînd marele maestru 
american a protestat din nou, ca ur
mare a refuzului organizatorilor 
de a evacua primele șapte rînduri 
de spectatori din sală. O informa
ție de ultimă oră arată că, pe lin
gă explicația logică dată de Fis
cher în zilele anterioare, că spec
tatorii ar fi prea zgomotoși și că 
acest lucru l-ar deranja, șahistul 
american și-a motivat ultimul pro
test prin faptul că în primul rînd 
s-ar așeza secundantul oficial g.l 
lui Spasski, Gheller și ceilalți mârf' 
maeștri,, sovietici care ar căuta să-i 
sufle mutări campionului mon
dial '.! Desigur aceste două eveni
mente au provocat mari discuții în 
rîndul corespondenților de presă, 
fumizînd un bogat material ama
torilor de curiozități și extravagan
tă șahistă. Oricum însă, se pare că 
lucrurile s-au aranjat, după ce în 
prealabil organizatorii au luat 
foarte în serios plîngerile celor 
două părți, deoarece după cum se 
știe, partida a 19-a s-a desfășurat 
ieri în condiții normale. Dacă ni
mic nu va mai interveni pe par
curs. următoarea partidă (în care 
Fischer va avea piesele albe) va 
avea loc astăzi și odată cu ea va 
începe în mod practic finișul a- 
cestui meci extraordinar. Reamin
tim că lui Spasski, pentru a-și păs
tra titlul, îl sînt necesare patru 
puncte din următoarele cinci par
tide, pe cînd Fischer mai are ne
voie pentru a ajunge campion 
mondial de numai trei remize...

FLORIN GHEORGHIU

Iată acum, rezultatele înre
gistrate : Oină : Ilfov — Con
stanța : 13—4 ; Gorj — Ialo
mița : 12—2 ; Suceava —
Neamț : 14—12 ; Dolj — Con
stanța : 14—8 ; Neamț — Mu
reș : 15—2 ; Dolj — Gorj J
13—9 ; Neamț — Ialomița ? 
19—2 ; Dolj — Vrancea : 13—0 ; 
Teleorman — Mureș : 20—2 ; 
Gorj — Vrancea : 9—9 ; Ilfov — 
Teleorman : 9—7 ; Suceava — 
Ialomița : 11—3 ; Handbal fete : 
Neamț — Tulcea : 7—3 ; Har
ghita — Tulcea : 16—1 ; Har
ghita — Alba : 3—2 ; Neamț — 
Alba : 7—4 ; Brașov — Olt î
8—5 ; Bistrița Năsăud — Bu
zău : 4—2 ; Handbal băieți : Ia
lomița — Sălaj : 13—12 : Ba
cău — Ialomița : 16—14 ; Hune
doara — Buzău : 10—8 ; Hune
doara — Sălaj : 21—12 ; Sucea
va — Dolj : 6—5 ; Prahova — 
Timișoara : 8—8.

întrecerile continuă.

AL, DOBRE
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TINERI, IN ÎNTRECERE 11
VĂ STĂ BINE IN FRUNTE!

ILa sfîrșitul primului seme
stru din 1972, situațiile statis
tice înregistrau importante 

economii la capitolul materii 
și materiale. Numai la fire 
bumbac și tip bumbac, de 
pildă, cuantumul lor ajungînd 
la 21 741 kg. Dar, s-au între
bat nu de mult, și pe bună 
dreptate uteciștii din prepara- 
ția țesătoriei întreprinderii in
dustriale de stat „Textila Te- 
leorman“, reprezintă oare a- 
eeastă cantitate nivelul ma
xim pe care-1 putem atinge ? 
Și tot ei și-au răspuns că nu. 
indiscutabil nu, se poate și 
mai mult. Cum anume ?

— Să luăm, bunăoară, — a 
precizat tovarășa Ștefania 
Țecu. secretara organizației 
U.T.C. de aici — țevile War- 
cops. Calculele efectuate de
monstrează fără putință de tă
gadă că dacă fiecare bobina
toare economisește, fără să 
deșire, fie și o singură țeava 
de acest gen, rezultă anual 
economii de 3 500 kg fire. Sau, 
altfel exprimat, prețul de cost 
se reduce cu 73 000 lei. Este 
pdsibil să utilizăm în așa fel 
țevile War cops încît econo
mia despre care vorbeam să 
fie realizată ? Este. Avem la 
îndemînă suficiente exemple 
care arată că atunci cînd a- 
corzi suficientă atenție mun
cii ce o prestezi, rezultatele 
nu întîrzie. Iar dacă nu rostesc 
nume, aceasta se datorește 
faptului că ele sînt prea bine 

„cunoscute de noi toți, le poate 
vedea oricine la „Panoul frun- 

(tașilor11. Așa încît, aș vrea aici, 
unde ne-am întrunit pentru a 
vedea ce este de făcut în ve
derea înscrierii în și mai mare 
măsură a activității noastre 
pe criteriile eficienței, să ho- 
tărîm împreună dacă putem

FOTOANCHETA NOASTRĂ STITI SĂ
PRETUITI

9 9
TIMPUL?

Constantin Mitrică și Cornel 
Handrabur întrerupți pentru o 
clipă din dulcea visare.

Cind a revenit, in sfirșit, la 
mașină, strungarul Cornel Mano- 
lache s-a ’ arătat a fi destul de 
tăcut.

Și totuși, se pare că sînteți fo
togenic, tovarășe Radu Maiin...

• FIECARE BOBINATOARE — 3 500 KG FIRE ECONOMISITE.
• 2 500 m.p. ȚESĂTURI — PRIN EXT INDEREA AUTOCONTROLULUI.
• RESPECTAREA STRICTĂ A BAREM URILOR TEHNOLOGICE = PRODUSE 

SUPLIMENTARE ÎN VALOARE DE 11 000 lei.

lansa inițiativa de a economi
si pină la sfîrșitul anului ce! 
puțin cîte o țeavă Warcops.

Argumentele care să plede
ze pentru a îmbrățișa o ast
fel de propunere fiind convin
gătoare, obiectivele avînd da
rul concreteței nu este de mi
rare că din acea zi chiar ti
nerii muncitori din preparația 
țesătoriei au trecut la mate
rializarea ei. Și așa cum se 

TREI ORGANIZAȚII 
TREI INITIATIVE9

și un obiectiv comun:

ECONOMISIREA 
MATERIEI PRIME

întîmplâ adeseori gestul lor a 
avut repede ecou în rindul co
legilor de muncă din alte sec
toare de fabricație, replicile 
n-au întîrziat prea mult să so
sească. Alte două organizații 
U.T.C. — bobinaj și țesătorie 
— au ținut și ele să intre în 
competiție. Și cum nu puteau 
prelua inițiativa din prepara- 
ție, altele fiind condițiile spe
cifice de lucru, uteciștii s-au 
gîndit, au elaborat inițiative 
proprii. Care sînt acestea ? 
S-o ascultăm, mai întîi pe bo- 
binatoarea Ioana Burtea :

— La noi în secție există 
posibilitatea de a obține pe 
mașini, în același timp, canti
tăți sporite de bobine. Și nu 
piin cine știe ce spectaculoa-

r

(Urmare din pag. I)

torul Stan Matei nu ne refuza
seră — este firesc să ne mire 
gestul lui Radu Marin. Mirare 
repede spulberată de tovarășul 
maistru Constantin Pitiu.

— Băiatul pus în discuție — 
ne spune dînsul — face parte 
din categoria acelora, puțini cei 
drept în secția cazangerie ușoa
ră, care și-au făcut un obicei 
din a nu respecta prima îndato
rire de salariat : prezența în u- 
zină. Aceștia lună de lună ab
sentează o zi sau două de Ia 
serviciu. Iar cînd vin la lucru, 
sosesc după ora începerii pro
gramului, pleacă înainte de ter
minarea lui. Ca să nu mai vor
besc de frecventele pauze pe 
care și le îngăduie în cadrul ce 
lor 480 de minute. Așa încît 
Radu Marin știind care ii este 
comportarea — șapte sancțiuni 
disciplinare în primul semestru 
— cum ați vrea să fie încîntat 
de ideea de a fi fotografiat? 
Că doar n-o să-și închipuie că 
va apare la „Panoul de 'onoa
re**...

Intr-adevăr, explicabilă aler
gia sudorului Sandu Marin. 
După cum la fel de explicabilă 
bunăvoința cu care l-au întîm- 
pinat pe fotoreporter cazangiul 
Ion Hodorogea sau rabotorul 
Stan Matei. Ei doi, ca și atîția 
alți colegi de mutică, n-au ce 
să-și reproșeze. Sînt punctuali, 
disciplinați, drămuiesc fiecare 
minut destinat producției. Nu 
de mult Ion Hodorogea, de 
pildă, a executat un dispozitiv 
pentru probe, datorită căruia 
în cele opt ore se pot realiza 
repere echivalente unui timp 
de 9 ore și jumătate. Celălalt 
utecist despre care vorbim est? 
cunoscut în toată uzina pentru 
modul în care — pregătindu-și 
cu o zi înainte sculele, îngrijin- 
du-se tot atunci de asigurarea 
completă cu materii și materiale 
pentru executarea unei comenzi 
— caută, și reușește, să nu-i 
scape printre degete nici o se
cundă.

Ar fi neadevărat însă dacă am 
afirma că ‘parcurgînd secțiile de 
fabricație ale uzinei de utilaj 
chimic din Ploiești — uzină de 
altfel cu marcă de prestigiu 
bine cunoscută în țară și peste 
hotare pentru calitatea produ
selor sale — am întîlnit numai 

se invenții sau inovații, ori 
prin mărirea efortului fizic. 
Modalitatea pe care am ales-o 
se numește : autocontrolul 
riguros al înfășurării firului 
pe conuri. Procedind astfel 
din limbajul nostru va dispa
re cuvin tul „bobină stricată". 
Și cine nu vrea să ajungă aici 
cind știm că fie și o singură 
bobină stricată pe zi duce la 
un consum inutil de 650 kg 

fire anual, din care se pot 
obține 2 500 m.p. țesături. Toc
mai de aceea toți cei 80 de 
uteciști din sectorul meu 
ne-am angajat să preluăm 
metoda autocontrolului, meto
dă folosită pînă acum doar de 
cîțiva.

Să*  adunăm deci: 3 500'4- 
650 = 4 150. Cele două iniția
tive prezentate pînă acum vor 
conduce pînă Ia sfîrșitul anu
lui la câștigarea pentru pro
ducție a peste 4 000 kg fire. 
Cantitate căreia îi vor fi a- 
dăugate încă 440 kg fire bum
bac — economisite din apli
carea inițiativei numărul treț 
cum este denumită inițiativa 
uteciștilor din țesătorie. Des
pre conținutul ei ne vorbește 

un singur tînăr. respectiv su
dorul Radu Marin, care nu știe 
și nu vrea sâ prețuiască timpuL 
Tovarășul inginer Gheorghe 
Leoveanu, șeful secției cazan
gerie ușoară ne oferă și alte 
exemple ale metehnei denumită 
plastic : „cronofagie4*. Sudorul 
Dorii Potolincâ, cazangiul Ghe
orghe Dincă, crăițarul arcaer 
Stelian Berteanu sînt „record- 
meni- absoluți la acest capitol. 
De asemenea, obiectivul apara
tului de fotografiat a surprins, 
la rindul său. destule alte „fla- 
grante-delicte". Iată-i pe Cons
tantin Mitrică și Cornel Han
drabur așezați comod tntr-un 
colț, trăgînd tacticos din țigări.

— Noi lucrăm la „mecanicul 
sefu — ne informează. Am adus 
niște tablă, vrem s-o tăiem la 
ghilotină. Colegul nostru, Mihai 
Gavrila. care trebuie să facă 
măsurătorile întîrzie. așa că, ce 
să facem ? ne odihnim.

Și trec cinci minute, apoi zece, 
apoi 15. La fel de imperturba
bili Constantin Mitrică și Cor
nel Handrabur continuă să stea 
la taclale. Au însă ghinion : ca
zangiul Ion Mirea îi ia la rost:

— Decît să stați de pomană, 
mai bine ați debloca locul unde 
ați pus tabla, mă încurcați și 
nu pot să-mi văd de treabă.

Vădit plictisiți cei doi se fac 
că dau tabla la o parte, Gavrilă 
nu mai vine, a trecut o jumă
tate de ceas, în curînd se va 
face ora de plecare, și’ s-a mai 
dus o zi. Constatare pe care de- 
abia așteaptă să o facă, cu si
guranță. și strungarul Cornel 
Manolache, renumit în special 
pentru predilecția ce o are de 
a lipsi nemotivat în zilele de 
șapte ale lunii — iulie-august, 
dar și pentru talentul de a în
treține conversații — în timpul 
lucrului, desigur — cu ceilalți 
colegi. în momentul în care ne 
aflăm în secția prelucrări me
canice partenerul de discuție 
este Dumitru Stanciu care „lu- 
crează“ cîteva mașini mai în
colo.

O precizare : timpul afectat 
documentării pentru această fo- 
to-anchetă nu a fost prea lung 
— cîteva ore. In acest interval 
destul de scurt am putut sur
prinde în perimetrul Uzinei de 
utilaj chimic din Ploiești des
tule secvențe care denotă că 
aici pe fundalul unei atmosfere 
disciplinare adecvate în care 
cele 480 de minute sînt prețuite 
la adevărata lor valoare, se în- 
tîlnesc destule cazuri cînd dic

Cu un un înaintea

tovarășul ajutor de maistru 
Nicolaie Istrate :

— Verificînd acuratețea țe
săturilor de pe războaie con
statăm. uneori, că dimensiu
nile lor nu sînt corespunză
toare stasurilor. Aparent s-ar 
putea spune : „Ei. dacă acest 
fenomen se întimplă uneori, 
nu e așa de grav**.  Aparența, 
și de astă dată. înșeală. O de
pășire a desimii țesăturilor 
numai cu 0,5 fire pe centi
metru. comparativ cu haremu
rile stabilite, înseamnă zilnic 
o mărire a consumurilor de 
materie primă cu 440 kg fire 
bumbac, a căror valoare este 
de 11 000 lei. Și așa stînd lu
crurile nu putem rămine indi
ferenți la astfel de abateri de 
la normele tehnologice, fie ele 
și abateri incidentale. Organi
zația noastră s-a decis tocmai 
să treacă de la faza criticării 
celor responsabili la ajutora
rea lor directă. Desigur n-o 
să fie prea ușor, fiecare avem 
de lucru din plin, dar impe
rativul de a realiza planul 
cincinal în numai patru ani și 
jumătate este al nostru, al 
tuturora, fapt ce obligă la 
o intervenție activă. Ne știm 
fruntașii, dar la fel de bine îi 
știm și pe cei ce rămîn de 
regulă în urmă. Vrem și vom 
realiza, ca despre uteciștii din 
țesătorie, atunci cînd se vor
bește de îndeplinirea sarcini
lor de plan, de calitate, să se 
audă numai calificative foarte 
bune.

Așadar, TREI ORGANIZA
ȚII, TREI INIȚIATIVE, TREI 
MODALITĂȚI EFICIENTE 
DE SPRIJINIRE A PRODUC
ȚIEI. Alte comentarii sînt de 
prisos. Tinării muncitori de la 
„Textila Teleorman" operează 
cu cifre concrete, acțiunile pe 
care și le trec în agenda de 
lucru purtînd pecetea de ne
confundat a responsabilității.

GH. GHIDRIGAN

termenului planificat!
lata pcriormanța spre tare tind constructorii dc pc șantierul dc irigații

tonul „du-te vreme, vino vre
me- este aplicat „cu sîrguință4* 
în practică. Atît secretarul or
ganizației U.T.C. de la cazange
rie ușoară cît și omologul său 
de la prelucrări mecanice au ți
nut să ne încredințeze că de 
fiecare dată cînd se ivesc ast
fel de abateri ele sînt analizate. 
Se iau măsuri... Departe de noi 
gîndul de a pune la îndoială a- 
semenea afirmații. Se pare însă 
că intervenția proprie este insu
ficientă. Opinia colectivă nefiind 
îndeajuns de promptă, nespu- 
nîndu-și îndeajuns cuvîntul — 
sau cînd și-1 spune luînd în dis
cuție doar absențele nemotivate 
nu și consumul inutil de vreme 
din cadrul celor opt ore — fi
resc, ca metehne ca cele numite 
să nu poată fi extirpate. Si ast
fel fenomenul de „cronofagie*  
persistă deși se știe că el este 
incompatibil cu noțiunea de e- 
ficiență economică.

LA PANOUL DE ONOARE

AL „SCiNTEII TINERETULUI •

Aflînd că organizația U.T.C., 
conducerea secției, l-au reco
mandat pentru a se scrie despre 
el, matrițerul Gheorghe Nacu 
din secția piese de schimb a U- 
zinei „Danubiana" a replicat 
cu sinceră modestie :

— De ce tocmai despre mi
ne ? Am muncit la fel ca cei
lalți tineri.

— Intr-adevăr — întoarcem 
la rindul nostru întrebarea mai
strului Aurel Bog, adjunctul șe
fului de secție și maistrului Năs- 
tase Ioniță, locțiitorul secretaru
lui U.T.C. pe uzină — de ce 
v-ați oprit tocmai la el ?

Maistrul Bog își scoate un 
carnețel, încearcă cîteva calcule 
apoi ne răspunde cu argumente 
de necontestat:

— In primul semestru el a-

Olt - (aimațui

Zilnic, „Rahco“ — complexa mașină de finisat și betonat canalul magistral, avan
sează cu 15—20 de metri mai mult decît era, tehnologic, prevăzut. Aici lucrează1 o 

formație de tineri .

Utedstul GHEORGHE NACU
vea sa execute 5 matrițe pentru 
vulcanizarea cauciucurilor de 
diverse tipuri — ne relatează 
interlocutorul nostru. Una dintre 
ele de pildă, — tip 6,40 cu 13 
V-50 era reclamată în producție 
cu o urgență deosebită. I-am în
credințat-o lui Nacu. Știam că 
o va termina în timpul cel mai 
scurt posibil. Și așa s-a întîm- 
plat. A stabilit de fapt un re
cord : față de 208 ore cît preve
dea norma, el a predat-o în nu
mai 150 de ore.

Am cerut secției vulcanizare 
să ne facă un calcul simplu. 
Cîte anvelope s-au produs în 
plus cu matrița realizată de u- 
tecistul Nacu în cele 58 de ore 
cu cît a fost devansată lucra
rea ? Am primit destul de .repede 
răspunsul: 216 bucăți în valoare 
de 130 000 lei.

— Dar calculele trebuie con
tinuate — intervine locțiitorul 
secretarului U.T.C. El a cîștigat 
în medie la fiecare matriță cîte 
o zi. Aceasta înseamnă după 
datele contabile, alte 70 000 lei. 
Reiese deci că utecistul Nacu a 
înlesnit obținerea unei produc
ții suplimentare în uzina noas
tră în primul semestru, în va
loare de 200 000 Iei. Acesta 
este recordul care îl recomandă.

Dar nu numai măiestria pro
fesională și conștiinciozitatea, nu 
numai modestia îl caracterizea
ză pe acest tînăr ci mai ales, și 
în primul rînd, disciplina, spiri
tul și atitudinea muncitorească. 
Tot comunistul Bog ne propune 
să notăm că fișa personală a 
lui Nacu este imaculată. Adică 
în toți cei 5 ani de cînd lucrea
ză în uzină el n-a întîrziat nici 

măcar cinci minute de la pro
gram, n-a rebutat nici măcar o 
singură piesă, n-a pricinuit nici 
un necaz în producție tovarășilor 
săi. Pentru că altfel orice aba
tere, oricît de mică ar fi fost 
consemnată în această fișe. Cît 
de elocventă este dovada în si
ne, se vede și din faptul că nu
mai 20 la sută dintre salariații 
secției au pînă acum fișele albe.

— Să presupunem că nu l-am 
fi găsit pe Nacu. Care alt tînăr 
ar fi fost recomandat în acest 
caz în locul lui, i-am întrebat 
pe cei doi maiștri. Și ei ne-au 
înșiruit numele a 7 tineri : Con
stantin Ionescu, Chiriac Cră
ciun, Ion Lică, Dumitru Ștefan, 
Alexandru Gheorghe, Ionel Ilie 
și Ion Zaharia. Dar Nacu era 
prezent !

ROMULUS LAL

Șantierul se întinde pe 47 mii de hectare si 
ocupa partea de vest a Cîmpiei Burnasu- 
lui. Acum se taie drum apei fertilizatoare, 

se monteazâ puternice stații de pompare. Cîte
va mii de constructori — jumătate dintre ei slnt 
uteciști — sînt preocupați de îndeplinirea unui 
angajament : întregul obiectiv predat beneficia
rului cu un an mai devreme. Cu ce efect asupra 
producției, Mihai Nedelcu ? „Nu știu, n-am cal
culat, dar daca s-a spus că e necesar să înche
iem mai repede lucrarea, datoria mea este să 
mă gindesc și să întreprind tot ceea ce ome
nește este posibil și să mă autodepășesc* 4. Și 
„Rahco“, complexa*  mașina de finisat și beto
nat canalul magistral, stăpînită de tînărul Mi
hai Nedelcu, de două luni avansează zilnic cu 
15—29 de metri mai mult decît viteza de Înain
tare înscrisă în graficele de execuție. Acum, a- 
vansul față de grafic este de peste un kilome
tru. Mașina insă este alimentată fără întrerupe
re cu betoane ; o echipă formată din șase ini
moși constructori finisează fiecare centimetru 
pătrat de beton. In fiecare oră 11 autoagitatoare 
descarcă, fiecare cite 4,5 metri cubi de betoane. 
La fiecare doi metri avansați se controlează gro
simea și densitatea betonului turnat în banda 
de zece metri lățime. La cîțiva pași, în urma 
complexei instalații, o altă mașină. Este un vop
sitor care stropește cu bronz betonul pentru a-i 
asigura o uscare uniformă. Metoda este premie
ră pe țară. Totul intr-o ordine desăvirșită. In 
octombrie „magistralul44 va fi gata. In octom
brie anul acesta și nu în 1973 cum fusese inițial 
prevăzut. Cu șase luni în avans.

Ne continuăm investigația. Mihai Florea, ai 
idee ce inscamnft pentru producție devansarea 
cu un an de zile a amenajării pentru irigații din 
această incintă, Olt-Călmățui ? „Idee am, pre
cis insă nu știu. Avantajul vine de acolo că în
cheind mai repede lucrarea se și poate iriga mai 
degrabă, deci se culege rod mai bogat. Dar dacă 
mă gindesc bine, pot să vă și răspund...* 4 Dialo
gul a fost întrerupt de vocea din difuzor a fetei 
de la stație. „Tovarășul Mihai Florea să vină de 
urgență la chesonui stației de pompare SRP-2 
plus 3“. Fără să ezite s-a scuzat și a plecat aler- 
gind. Acolo se pregătea instalarea agregatelor de 
pompare, treabă nu numai migăloasă, dar și de 
maximă importanță. Aici milimetrul deviere 
poate avea consecințe catastrofale după numai 
o oră sau două de funcționare in sarcină. De a- 
ceea și fusese chemat muncitorul cu înaltă car 
lificare, Mihai Florea. Măsurătorile indicaseră 
că ceva nu este așa cum ar fi trebuit, iar avan
sul de 3 luni față de grafic și cele aproape două 
milioane de lei economii realizate ca urmare a 
soluțiilor constructive adoptate, în nici un ca» 
nu puteau fi considerate ca-o scuză. împreună 
cu ceilalți a trebuit să intervină. Au fost che
mați și cîțiva dintre specialiștii șantierului. In- 
tr-unul din punctele fundației se constatase o 
fisură, imperceptibilă cu ochiul liber și... inofen
sivă pentru început, dar greu de remediat 
mai tirziu. Au urmat ore de maximă în
cordare. La una dintre stații s-a trecut la 
prepararea betonului după o rețetă specială, 
iar Mihai Florea, cu ortacii săi, au scos 
la lumină caria din masivul de fier și beton. 
Plomba a reușit, iar ritmul lucrului a redevenit 
normal. Șaptezeci și cinci de dulgheri, fierari- 
betoniști și betoniști continua lucrul. Mai au de 
turnat 160 metri cubi de betoane, de finisat con
strucția și apoi se mută. Prin angajam?nt și-au 
asumat răspunderea montării conductelor pe 20 
ae kilometri de antene. Un sfert din angaja
ment a și fost materializat.

Deviza întregului șantier poate fi rezumată in 
două cuvinte ; ritm și calitate. Iar realiză
rile raportate de către toate loturile vin să 

sublinieze și mai pregnant această realitate. Ex- 
cavatoriștii și-au depășit planul la zi cu 200 000 
m.c„ iar buldozeriștii cu 80 000 m.c. ; autoscre- 
perele au deplasat un plus de 290 000 t km, iar 
autocamioanele 1 510 000 t/km. Folosirea mai ju
dicioasă a capacității de lucru și a timpului au 
permis loturilor specializate să confecționeze in 
plus 16 000 de dale din beton, să realizeze con
fecții metalice suplimentare în greutate de 11 V00 
de Kilograme, iar secția producție secundară a 
executat lucrări peste sarcinile la zi în valoare 
de 4 229 800 lei și a livrat peste plan 1 549 400 
m.c. betoane. Toate acestea se concretizează in 
depășirea graficului de lucrări la zi cu echiva
lentul a o lună și jumătate. în dreptul succesu
lui de prestigiu sînt Înscrise și numele a peste 
nouă sute de tineri. Intre ei fierar-betoniștii 
Marin Negoiu, Marin Cristu și Mibai Florea, be- 
toniștii Ion Vîlcan și Ion Otomega, sudorii Flo
rea Gojnea și Dumitru Guță, șoferii Tănase Io- 
nescu, Stelian Genescu, Nicolae Foamete, Ma
rin Dobresgu, Petru Ignat și Nicolae Manea.

La îngemănarea Oltului cu Dunărea, în jude
țul Teleorman, se realizează unul dintre 
cele mai moderne sisteme de irigații ale 

țării. Dar nu numai atît. Aici se realizează ame
najarea pentru irigații cu cea mai redusă inves- 
liție specifică și în ritmul cel mai intens. Redu
cerea cu un an a termenului de execuție se răs- 
frînge asupra producției agricole prin garan
tarea unul spor de cel puțin 135 000 de tone ce
reale. în aceste condiții unitățile agricole din 
perimetrul sistemului au posibilități să obțină 
prevederile cincinalului în numai patru ani.

Către realizarea acestui obiectiv sînt concen
trate acum energiile constructorului.

GH. FECIORU 
Fotografii : GH. CUCU

CINCI ORE
DE MAXIMĂ

TENSIUNE
In biroul secției Protecția 

releelor și aparatelor de mă
sură (P.R.A.M.) din Cimpina 
suna prelung telefonul :

O intervenție urgentă. . 
A declanșat transformatorul 
2 de 110/6 KV din stația U- 
zinei de anvelope Florești. 
Fiecare minut înseamnă * o 
scădere a producției.

O echipă organizată ad-hoc 
a pornit la locul defecțiunii. 
Oamenii comunistului Hor- 
jea și-au făcut pe deplin da
toria. Au lucrat 5 ore la ma
ximă tensiune. Totul a rein
trat în normal. Mașinile uzi
nei au început să funcțione
ze la parametrii nominali. 
Timpul a fost învins. Intre 
învingători an) găsit numele 
electricienilor Gheorghe Ni- 
corescu, Constantin Dinu și 
Marin Stanciu.

CONSTANTIN GOIA
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LA TiRGUL DE MOSTRE

Șl EDUCAȚIA ESTETICĂ A TINERETULUI
„5 000 DE MODELE"
,,...5 000 de modele au fost d- 

laborate într-un singur an în a- 
telierul nostru de creație. 5 000 
de modele diferite pe care le 
oferim comerțului — ne asigură 
interlocutoarea noastră, ingine
ra Odette Mihăescu, șefa 
serviciului creație al F.C.B., per
sonaj „cheie" în lumea creației 
de modă bucureșteană, om de 
tonifiantă energie.

— Firește, nu vă pot spune 
cu precizie cîte din acystea sînt 
contractate. E o chestiune rela
tivă... pentru că ține de crite
riile contractanților, adică, atît 
de gustul', de educația și de ni
velul lor cultural cît și de rezul
tatele ce se obțin în urma pros
pectării pieței. Poate că jumă
tate ’din aceste modele, ceea ce 
nu înseamnă puțin, sînt contrac
tate. De exemplu, ultima noas
tră colecție prezentată peste ho
tare, a fost contractată sută la 
sută.

— Aminteați de factorii gust, 
educație, cerințe. Nu credeți că 
uneori faceți concesii unor do
leanțe din punct de vedere este
tic îndoielnice sau mai bine să 
le spunem „prea modeste"?

— „Noi nu cedăm orice ar fi ! 
în privința ținutei estetice sîn
tem în adevăratul sens al cu- 
vîntului fermi. Firește, că ținem 
cont și de anumite indicații ale 
contractantului, dar nu pînă în- 
tr-acolo îneît să facem concesii 
în defavoarea noastră. Aprecie
rile ce sînt aduse confecțiilor 
noastre ne sînt de fapt carte de 
vizită. în fond noi, cei de la 
creație avem o responsabilitate 
foarte bine definită ; aceea a 
prezentării, a solicitării cumpă
rătorului prin frumos și elegan
ță. Contractantul are și el o res
ponsabilitate, și anume cea a 
asigurării desfacerii. Nu este 
mai puțin adevărat că cei care 
contractează de multe ori dau 
dovadă de timorare, de insufi
cientă îndrăzneală. Din cinci 
modele „frumoase", cel puțin 
așa susținem noi, creatorii lor, 
el va alege pe cei mai „mo
dest". De ce ? Sînt convinsă că 
acum ei au posibilități mai mari 
de pregătire și documentare. 
Noi ne mărginim *însă  doar la 
a sugera și, uneori, la a-i in
fluența... în privința desfacerii 
ei decid..."

— Aminteați, de asemenea, 
despre succesul colecțiilor ro
mânești in străinătate. Răspun
deți oare unor altfel de cerințe, 
sau altor criterii ?

— Nu facem nici un fel de 
discriminări. Aceleași modele pe 
care le vedeți expuse astăzi în 
standurile Tirgului din Bucu
rești vor fi prezentate și în alte 
20 de tîrguri internaționale. Este 
vorba evident iarăși de con
tractare, deci de gusturi... de 
preferințe... Uneori partenerii 
străini cer modelele în exclusi
vitate. în acest caz răspundem 
în fața unor legi stricte. Alteori 
sîntem handicapați de capacita
tea restrînsă a unui material, 
ceea ce ne pune în imposibilita
tea de a produce o serie mai 
mare de care să beneficieze și 
cumpărătorii noștri.

A veni in contact cu lumea modei nu presupune numai investigarea intregii complexități a pro*  
ducției, de la creația propriu>zisâ la execuție, ci de asemenea, inițierea unui dialog cu o întreagă 
societate de „esteticieni" cu ochi acerb pentru care categoriile de agreabil, frumos sau elegant 
devin probleme, mărturisite sau nu, de fiecare zi.

Cumpărătorii sint insa cei care ii judecă, cei care ii laudă sau care adesea nu se sfiesc a le 
cere socoteală. Și pentru că în acest sens generosul Tirg al 6-lea de mostre a devenit arena unor 
furtunoase confruntări de gust |i cerințe, iată că, din nou, o serie de probleme ale modei, cum ar 
fi bunăoară cele ale creației, prezentării și comercializării sale se dovedesc deosebit de actuale.

liza. Uneori apar în magazine 
modele noi care ori provin din- 
tr-un surplus, cum am mai spus, 
ori sînt rezultatul unei fericite 
alegeri a contractantului. Cînd 
seria e mică, succesul pare și 
mai evident. De altfel e bine de 
știut că atunci cînd un benefi
ciar fie el străin sau român, 

• ne-ar refuza, aici, la noi se pro
duce o adevărată dramă. însă 
astfel de drame... mai rar.

— Problema raodei„ e o pro
blemă a tineretului.

— Dacă vom conveni că moda 
presupune mereu noutatea, în
seamnă că ea va fi aria de ma
nifestare cu precădere a tinere
ții. Totuși, nu v-ați simțit une
ori depășită de modă ? — la 
această întrebare ne răspunde 
creatoarea Simona Vianga, ab
solventă a Institutului de arte 
plastice din București — actual
mente specializată în modă... 
masculină.

— Eu nu, cel puțin aici In ate
lier. Noi creatorii acționăm ra
pid. Ne informăm, creăm conti
nuu. In magazine văd însă mo
dele deja depășite. Cred că cei 
ce contractează sînt de vină — 
de altfel, e o treabă care mă de
pășește. în orice caz, cred, că 
cei în cauză nu prea cunosc în 
mod real cerințele tinerilor. Mi 
se pare curios, mai ales că pro
blema modei e mai întîi de toa
te o problemă a tineretului. Eu 
știu ce fac, ce creez. în magazi
ne însă, mă simt mereu depășită 
de modă.

— D-voastră creatorii trebuie, 
evident să țineți seama de do
leanțele tineretului. Care vă 
sînt, de fapt, posibilitățile de in
formare ?

— Ne bazăm, pînă una alta, 
pe propriile noastre observații. 
Noi ne punem întotdeauna în 
pielea cumpărătorului și așa, în
cercăm să... ghicim. Ar fi nece
sar, cred, ca rezultatele unor 
prospectări, dacă ele există în- 
tr-adevar să ne parvină și nouă. 
Mă simt cam jenată cînd prie
tenii mă solicită să le pun o 
„pilă" pentru a-și procura cu
tare model care nu va cunoaște 
niciodată vitrina, pentru că nu 
a fost contractat. De altfel, sînt 
tare curioasă care dintre mode
le vor fi contractate acum, la 
Tirg. Nu fac presupuneri... cred 
că n-am încă suficientă expe
riență...

„SÎNT PRETENȚIOASĂ 
CA TOT TINERETUL

găsit de cumpărat. Dar 
scoatem tiparul și ne mai 
crăxn și acasă...

noi 
lu-

„SA NE ÎNTREBE 
Șl PE NOI !"

— Intr-o asemenea măsură, 
răspunderea prezentatoarelor, 
a manechinelor este cel pu
țin similară cu cea a crea
torului și chiar a croitoru
lui. Ele și ei „pot impune tot 
asa cum pot distruge în ochii 
clientului mirajul unui model" 
crede un vestit creator de modă. 
Ce cuvînt aveți în modă tovară
șă Mariana Niculescu ?

— Noi prezentatoarele avem 
conștiința importanței ce ne re
vine în procesul creației și a 
prezentării modei. De fapt, în 
funcție de noi se hotărăsc vest
mintele unui sezon și tot noi 
sîntem acelea care încercăm să 
evidențiem calitățile unei co
lecții. Cînd îmi place un model 
este imposibil să nu fie contrac
tat ? Este o plăcere pentru noi 
«ă prezentăm modele care ne 
'in bine și care ne sînt agrea
bile. De aceea creatorii ar tre
bui să ne întrebe și pe noi mai 
des.

— Nu vrem în nici un caz să 
distrugem vreun model — este 
în fond munca unor oameni și 
a noastră. Stăm ore întregi în 
picioare la creația unui model 
și la probe. Cred că fiecare mo
del merită să fie egal prezentat. 
Totuși și eu cred că e important 

ne placă ce prezentăm. Așa

putem fi mai convingătoare — 
ne încredințează prezentatoarea 
de modă Angela Vîlcu.

— D-voastră, prezentatoarele 
modei sînteți considerate sim
boluri ale eleganței, etaloane de 
cochetărie. Totuși. după ce 
coborîți de pe podium și din 
fotografiile revistelor redeveniți 
tovarășe Niculescu, Vîlcu etc. 
In această ipostază cum rezol
vați problema vestimentației.

— Noi căutăm mai mult, 
pîndim mai mult. în general ne 
lucrăm la croitor — un fel de 
deformare profesională dacă 
vreți. > Magazinul nostru al 
F.C.B.-ului, magazinul „Confec
ția" de pe Calea Victoriei pre
zintă deseori lucruri foarte fru
moase. De altfel, o știe toată 
lumea.

„...RECLAMA — O 
CHESTIUNE DE 

FONDURI".
— Produsele sînt variate

mereu noi. Nu mai prididim să-1 
informăm pe client. Am pus în 
circulație pliante în mai multe 
limbi, am creat sacoșe reclamă 
etc. însă reclama este o chestiu
ne de fonduri, și acestea, ce-i 
drept sînt mai mult decît mo
deste. dacă ținem cont de nece
sitățile ce se impun — susține 
tov. B. Gridenoc — locțiito
rul șefului serviciului tebno- 
prezentare al F.C.B.

Problema reclamei, a solicita

ril .prin mijloace publicitare a 
cumpărătorului este pusă cu se
riozitate și competență nu de 
multă vreme. Credem pe de altă 
parte că sîntem victimele și ale 
unor neînțelegeri contabile. Re
clama, în cazul nostru, este fi
nanțată din beneficiu, cînd ea 
ar trebui să intre în însuși pre
țul mărfii, ca în celelalte indus
trii. Deci este de la sine înțeles 
că a aduce chiar și astfel de 
„prejudicii" beneficiului nu este 
prea vesel. Sperăm un dialog 
mai substanțial pe tema găsirii 
unei soluții eficiente și clarifica
toare în acest sens.

Sîntem deci, martorii unei 
confruntări deschise și loiale nu 
numai a publicului cu respon
sabilii producției, dar și a crea
torilor cu contractanții', și în fi
nal a contractanților cu publi
cul cumpărător. Evident, crite
riile contractării se impun re
discutate și reformulate, astfel 
de acțiuni necesitînd participa
re. sinceritate și un anume ni
vel de educație și gust. Apro
fundarea și perfecționarea mo
dalităților de marketing în do
meniul modei nu este numai o 
„modă", ci singura modalitate 
de a găsi soluția împăcării și 
inaugurării unui dialog cu a- 
devărat dinamic și profitabil 
dintre creator și beneficiar. 
Moda „se cere ca de la sine în
țeles, permanent reconside
rată de pe pozițiile specifice ti
nereții, poziții care implică gus
tul pentru nou nu ca pe o sim
plă notă a entuziasmului, ci ca 
pe o tendință ireversibilă către 
mai bine. Și deoarece moda se 
impune acum ca un adevărat 
fenomen de limbaj, ea va de
pune fără îndoială, o mărturie. 
Prin modă se mărturisește o 
cultură, o etică, un fel de a fi 
și de a înțelege relațiile noastre 
cu semenii. Ea ne vorbește ca de 
altfel „totdeauna, în exclusivi
tate despre om, despre gusturile 
si aspirațiile sale. Moda este, 
deci, semnul unei civilizații".

ANDREI PALEOLOG

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

C r;O Pentru ca tinerii
să vorbească despre ei înșiși

A trecut ceva timp de cînd, 
ca urmare a unei înțelegeri mai 
apropiate de adevăr, televiziu
nea a început să numere, cu o 
anumită consecvență, printre 
preocupările’ sale, tineretul. Re- 
gîndindu-și programul de acti
vitate, redacția pentru tineret a 

. reușit astfel să capete pentru 
emisiunile sale spații de trans
misie convenabile, la ore de 
maximă audiență, dar mai cu 
seamă să descopere uneori și să 
aducă în fața telespectatorilor 
interesați o salutară și necunos
cută diversitate de aspecte din 
viața tineretului nostru. Prilej 
cu care, dacă mi-aduc bine a- 
minte, tonul crispat și crispant 
al anchetelor și reportajelor a 
fost fericit înlocuit cu comenta
rii calme, firești, și, deșigur, 
plăcute de urmărit. Așa cum, 
tam tot în aceeași perioadă — 
să zicem iarna trecută și primă
vara trecută — monotonia evi
dentă a emisiunilor a făcut loc 
unor încercări, valabile în par
te, de a găsi căi mai potrivite și 
mai verosimile pentru ca, în a- 
devăr, tinerii să vorbească des
pre ei înșiși cu sinceritate, cu
raj și inteligență. Din păcate, 
trădîndu-și încetul cu încetul 
intențiile minunate, alegînd so
luțiile cele mai comode, vechi 
chiar într-o televiziune tînără 
ca a noastră, alegînd colabora
tori sau realizatori pentru care 
televiziunea va continua să ră- 
mînă mult timp de acum îna
inte un teritoriu necunoscut, 
plin de capcane și iluzii nevino
vate, redacția pentru tineret a 
ajuns din nou, azi, după cum o 
dovedesc ultimele emisiuni, în 
situația din care cîndva se sal
vase în ultima clipă. Ar fi ne
drept să nu adaug că n-au lip-i 
sit nici accidentele necesare, a- 
dică emisiunile prin care am a- 
juns cu toții <n lumea frumoa
să și cu mereu alte necunoscu-

— Este de ajuns ca o marfă 
să fie „refuzată la export" pen
tru ca succesul ei să fie asigu
rat ? Am impresia că acest „slo
gan" ce s-a încetățenit tinde să 
devină o „marcă" a calității es
tetice". Ce părere aveți ?

— în mod clar, este vorba 
de un abuz, de un zvon a cărui 
pornire inițială nu o pot loca-

— Tovarășă TATIANA TUVt- 
CHI, d-voastră care lucrați de 
doi ani și mai bine ca munci
toare croitoreasă la 
fustelor, vă plac în 
te modelele care vă 
mîini ?

— Toate modelele 
să știți că sînt pretențioasă ca 
tot tineretul. In secția noastră 
lucrăm mai ales pentru străină
tate. Avem modele foarte fru
moase și cred că pe toate aș 
vrea să le port. De aceea lu
crez cu plăcere. în oraș.n-am

îmi plac, și

asamblarea 
exclusivita- 

trec prin

să

Băieților le propunem doar citeva dintre cele 5 000 de modele expuse, în speranța că li
nia noilor costume, in sfirșit tinerească și modernă, le va fi pe plac.

Iar fetelor acest impermeabil cu croială sportivă și elegantă totodată, conceput de creatori 
parcă anume ca toamna să nu mai fie toamnă ci primăvară.

FORME DE PARAZITISM ÎN CULTURĂ ClIRS DE PERIKJIONARE
MOTTO : Dar cum am putea juca asemenea piese ? — ne-a întrebat metodistul 

cu probleme de teatru al casei de cultură.

TRAGEDII (numai) ÎNTR-UN ACT
CHIBRITUL, HOLUL Șl PERONUL

Luni s-a deschis la București cursul de perfecționare a cadre
lor didactice din invățâmintul profesional tehnic și liceal de 
specialitate, în domeniul controlului calității produselor, organi- 

. ri .. . . .... fa co|aborQre CU
calității produse- 
cadrul Academiei

(Seară. Mai exact ora 20 și 21 
de minute. Doi domni se plim
bă pe o stradă. Se întîlnesc). 
Pi imul ; Ai un foc ?
Al doilea : (oferindu-i o țigară 

aprinsă) — Poitim 1
Primul : Eu vreau un chibrit! 
Al doilea ; Coincidența face să 

n-am I
Primul : Păcat!
Al doilea i Regretabil !
Primul: Mai regretabil era

ai.
A doilea : Nu înțeleg ?
Primul ; Refuz să dau explica

ții, eu vreau să-mi oferi uri 
chibrit.

Al doilea : Poate vrei în schimb 
o țigară ?

Primul : Eu vreau să dau foc
la o casă.

Al doilea : De ce ?
Primul : Ți-am spus : eu nu dau 

explicații, eu dau foc și vreau 
un chibrit!
(Apare un al treilea personaj. 

Salută în tăcere și le spune ce
lorlalți ceva la ureche. Apare 
un al patrulea personaj care 
ține în mină o cutie de chibri
turi).
Al patrulea personaj i Vă ofer 

chibrituri, dar vă rog să nu 
dați foc lumii.

(adaptare după
DUMITRU SALOMON)

să

Bărbatul ITI Balotaj ! Votăm 
din nou. Eu mă abțin I

Bărbatul I î Eu iau masa.
Bărbatul II • Eu iau casa.
Bărbatul III 1 Eu iau cuvîntul 

și declar i nu mai am nimic 
de spus.

Bărbatul I : Eu voi tace în semn 
de protest.

Bărbatul II : Eu păstrez un mi
nut de reculegere.

Bărbatul III • Dacă nu promi
team să tac v-aș propune să 
observați că am ajuns la o 
unanimitate de vederi.

Bărbatul I î (fluieră o melodie 
la modă).

Bărbatul II : își astupă urechile 
(Apare o femeie în vîrstă și 

în doliu. Se trage cortina).

uitați niciodată. 
Fata i Poftim ? 
Băiatul : Vorbeam cu 

monolog interior.
Fata • De aș poseda și 

menea complexitate ! 
Hamalul i Eu am avut 

renunțat la ea.
Băiatul : De ce fntirzie 
Fata : Care tren ? 
Hamalul i Exact, care ?

nu trece nici un tren. Gara 
asta, peronul ăsta e o proiec
ție exterioară a unei obsesii 
intime. N-ați observat ?
(Se aude un fluierat de tren).

mine ;
eu ase-
dar am
trenul?]
Pe aici

Peronul

Holul
(Trei bărbați așezați pe trei 

scaune în jurul unei singure 
mese). 
Bărbatul

zice nu
Bărbatul 
Bărbatul 
Bărbatul . . ______  .

masă, să cădem de acord.
Bărbatul II s Atrag respectuos 

atenția că stăm și în același 
hol nu numai la aceeași masă.

I i Eu zic că da I Cine 
?
II : Eu mă abțin !
III : Eu mai reflectez! 
I : Stăm la aceeași

(Un peron de gară. Trece un 
hamal. Trece și o fată. Nevăzut 
trece și timpul)
Fata : Dacă nu întîrziam nu 

pierdeam trenul.
Hamalul i Nimic nu se pierde, 

totul se transformă.
Fata : Sînteți un om cult! 
Hamalul : Sînt produsul singu

rătății mele.
(Apare un băiat, mai mult 

scund decît înalt).
Băiatul ? Eu sînt doar copilul 

părinților mei.
Fata i Unde am citit eu cuvin

tele acestea ?
Hamalul : O memorie bună nu 

ș, egal cu inteligența forte.
Băiatul ! Dacâ-mi terminam stu

diile. măcar la fără frecvență, 
vă dădeam o' replică, că n-o

Indicații de regie (text au
tentic, vezi paginile 45 și 46 ale 
volumului) : „Mersul nu ne este 
scutit de eforturi, dar le efec
tuăm fără crispare, unanimi și 
voluntari căci știm unde aspi
răm să ajungem. Sîntem însă 
martori cum domni plenipotenți 
de aiurea încă tinjesc să aprin
dă ruguri mondiale (Chibritul) 
sau jonglează steril cu cuvinte 
fundamentale (Holul). Dîndu-i 
în vileag, contribuim la neutra
lizarea lor. Totodată, marea ti
nerețe a planetei există încă și 
sentimentele palpită în puzde
ria generației proaspete (Pero
nul)". (Indicații oferite de regi
zorul Mihai Dimiu)

Absurdul de dragul absurdului 
vedem nu numai că este tipărit 
pentru uzul amatorilor de tea
tru, dar este și teoretizat prin 
„indicații de regie" care, nici 
mai mult nici mai puțin, misti- 
ficind penuria de idei ne-o pre
zintă drept atitudine angajată, 
fermă, in fata problemelor so
cietății. Sinistră glumă! Dar pe 
banii Centrului de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de amatori.

(Va urma)
C. R. CONSTANTINESCU 

TUDOR STANESCU

zat de Ministerul Educației și Invățămîntuiui, 
Inspectoratul general de stat pentru controlul 
lor și catedra de cibernetică economică din 
de studii economice.

In programul cursului sînt înscrise probleme 
calității produselor și a producției, elemente de gestiune mo
dernă a calității, tehnici și metode noi de control, precum și 
aplicații practice care se vor efectua în laboratoare metrologice 
de specialitate și în uzine.

legate de studiul

(Agerpres)

MESAGERUL

te a tinerilor cu destulă ușurin
ță și cu îndeajuns de multă în
credere că despre tineri și tine
ret se poate și trebuie să se 
vorbească simplu, direct, fără 
ifose și prejudecăți, fără nostal
gia unui didacticism certăreț 
dar, desigur, principial. Ches
tiunea ratării încă din premise 
a urtor inițiative 
neîndoielnic 
educative a 
tea fi pusă 
gerii, gravă 
modului în 
să discutăm ,
nerețea și problemele ei impor
tante. O’ emisiune ca „Tinerii 
despre ei înșiși" — emisiune pe 
care mă voi strădui să o urmă
resc săptămînal cu obiectivita
tea unuia pentru care tineretul 
înseamnă și va însemna o lume 
de perpetuă și fructuoasă neli
niște — suferă, de. cele mai 
multe ori, tocmai din pricina 
felului rigid, convențional și 
superficial cu care cei mai 
mulți din realizatorii ei se sub
stituie tinerilor și se prefac cu 
încăpățînare că-i înțeleg și au 
toată căderea și cunoștințele de 
a vorbi în numele lor. Dar, în 
sfîrșit, cum nimic nu este mai 
convingător decît realitatea, mă 
opresc acum la ultima emisiu
ne girată de pomenita redacție 
a televiziunii. Las de o parte 
neglijența sau poate graba cu 
care s-a programat în spațiul 

t obișnuit din fiecare joi seara al 
emisiunii „Tinerii despre ei în
șiși" raidul-anchetă „Drumul 
tînărului spre muncă", și ob
serv că, probabil dintr-o nestă- 
pînită dorință de primenire a 
genurilor publicistice abordabi
le de televiziune, s-a hotărît și 
realizarea acestei emisiuni. Pen
tru că altfel nu-mi explic soli
da ei lipsă de noimă,\ chit că a 
fost pusă sub semnul unor pre
ocupări mai vechi.

subordonate 
menirii politice și 
televiziunii ar pu
pe seama neînțele- 
nu numai în sine, a 
care se cuvine azi 
și să pricepem ti-

De fapt, ce și-au propus, mă 
întreb iar, cei doi realizatori, 
Nina Cugler și Emil Ghițules*  
cu? Formulînd ceva mai firesc 
decît a făcut-o comentatorul e- 
misiunii, cei doi și-au propus să 
constate care este stadiul pre
gătirii și utilării atelierelor din 
școli și cum arată, practic, pa
tronarea acestor ateliere de că
tre întreprinderi. S-a discutat 
pe rînd cu cîțiva directori de 
școală din București și, cum de 
la bun început se știa că situa
ția atelierelor din școlile vizi
tate nu este strălucită, cum 
strălucită nu este nici patrona
rea lor de către întreprinderi, 
s-a ajuns foarte curînd la mo
mentul în care, pentru a se mai 
salva ceva, era nevoie de vor
bărie, de angajamente, de pro
misiuni și speranțe. Și, desi
gur, s-a vorbit, s-au luat anga
jamente, s-au făcut promisiuni, 
s-au nutrit speranțe și apoi ca 
totul să fie superb, cei doi rea
lizatori au lipit la sfîrșitul e- 
misiunii un soi de dezbatere, o 
masă rotundă, la care au fost 
pronunțate și repetate cu ma
ximă claritate adevărurile și 
principiile despre legătura școlii 
de activitatea practică și despre 
îndatoririle celor interesați ca 
lucrurile să se desfășoare con
form adevărurilor și principii
lor reluate cu aplomb în final. 
Nu este căzui și nici locul să 
dau lecții de cum trebuie făcut 
un raid-anchetă și nici despre 
stilul unor astfel de emisiuni, 
dar „Drumul tinerilor spre mun-j 
că", dar datoria școlilor și înj 
treprinderilor care patronează 
atelierele, merita cel puțin o 
mai atentă și grijulie decență 
pentru depășirea amatorismului 
cu ștaif atunci cînd se aduc în 
discuție realități atît de deli
cate,

CONSTANTIN stoiciu

CONSTANTIN PRUT:

fantasticul în
arta populară românească

Privim de la bun început re
centa lucrare, ..Fantasticul în 
arta populară românească41, ti
părită la Editura Meridiane (au
tor i Constantin Prut),- ca pe o 
încercare binevenită. într-un 
domeniu unde contribuțiile sînt 
mai rare si implicit mai aștep
tate : acela al filozofiei și este
ticii creației populare. Studiul 
său se situează în seria acelora 
ce-și propun să depășească limi
tata analiză morfologică, ori ..ca
talogarea**  istoriografică a for
melor plastice create de o pres
tigioasă cultură populară, dintre 
care am aminti cititorilor nu
mai lucrări ca acelea ale lui 
I. D. Ștefănescu. „Arta veche a 
Maramureșului" și Paul Pe
trescu". „Motive decorative cele
bre" (contribuție la studiul or- 
namenticii românești). Este me
ritul autorului, de a sesiza o
direcție fertilă, susceptibilă de 
reveniri și îmbogățiri. în cunoaș
terea unui fenomen artistic atît. 
de puternic și complex, direc
ție sugerată firește, de cercetă
rile unor prestigioși folcloriști 
si filozofi ai culturii (Lucian 
Blaga. Mircea Eliade. George 
Călinescu). pe ideile și formulă
rile cărora se argumentează 
chiar o serie de afirmații. Stu
diul debutează cu un capitol 
..Despre fantastic". în care sînt 
înșiruite o serie de idei, altfel 
de largă circulație, prin care 
în principiu nu se urmărește 
decît justificarea existenței ca
tegoriei estetice a fantasticului 
și. pe de altă parte, legitimarea 
interesului cercetărilor față de 
acesta : capitol ușor prezumțios, 
situat undeva mai în afara 
substanței demersului său critic. 
Atrag atentia deci cu precăde
re. capitolele următoare : „Sur
sele fantasticului în arta popu
lară românească". „Fantasticul 
în lumea folclorului românesc". 
„Fantasticul și creația indivi-

duală*.  Autorul descoperă în 
creația folclorică un fantastic 
de investigație și de conjunctu
ră, subsumat „efortului de a 
explica ceea ce rămîne la primul 
contact confuz în lucruri", unui 
„instinct care face ca re
prezentarea necunoscutului (sau 
imperfect — cunoscutului) să 
aibe deopotrivă valoare de pur
gație (în sens laxativ oare ? 
n. n.) și de anunț al posesiu
nii". Fantastic ce putea „dispă
rea. după opinia autorului, 
odată cu progresul cunoașterii 
pozitive, dar care se poate relua 
într-o nouă formulare a terme
nilor", formulare — interesan
tă ca supoziție. — asupra căreia 
din păcate nu insistă. Dincolo 
de acest plan ontologic, s-ar 
putea îngloba aici preluarea de 
motive (a căror semnificație nu 
era cunoscută în întregime crea
torului popular), motive refăcu
te și „completate" conform pro
priilor explicații asupra acesto
ra. în fond deci, un fantastic al 
ignoranței dobîndit oarecum 
mecanic, exemplificat de^ autor, . 
care citează la rîndul său pe 
B. Slătineanu. prin cunoscutul 
motiv al sirenei cu dohă cozi 
(Faraonoaica) „transformată", 
„evoluată" într-un om cu doi 
pești în mînă. Alături de aces
tea. C. P. enumera fantasticul 
rigorii tehnice, să zicem, al 
legilor stilistice ornamentale ce 
impun formal și irevocabil, în 
același timp, deformarea, fan
tasticul instituțional al mitolo
giei și religiei. Sursele, așa cum 
se poate constata foarte ușor, 
nu sînt specifice. C. P. enume
ra în acest caz aproape exclu
siv ..rădăcini" comune, caracte
ristice nu numai altor culturi, 
ci și altor nivele temporale, tot 
așa cum în analiza propriu- 
zisă a „efectelor" întreprinse în 
capitolul următor nu descoperim 
limitele diferenței specifice

SATUL CARE MOARE

ROMANIA FILM prezintă

producție a studiourilor engleze 
cu : JULIE CHRISTIE — ALAN BATES 

CHAEL REDGRAVE, 
regia : JOSEPH LOSEY 
scenariul HAROLD PINTER 
după romanul lui L. P. HARTLEY 
Film distins cu MARELE PREMIU — Cannes 1971

producție a studiourilor din R. P. Ungară 
Regia ISTVAN GAAL

Cu : MARI TO’R'OCSIK (premiul de interpre 
tare feminină — Karlovy Vary 1972)

(vezr circulația universală a 
unor motive ca : balaur, ino
rog, sirenă, pajură, grifon etc.). 
Afirmația că „țăranul român nu 
primește decît aceste forme gata 
constituite și cînd, în orizontul 
gîndirii sale nu găsește o expli
cație. născocește una, conform 
vechiului animism", nu consti
tuie un argument solid în acest 
sens. Dimpotrivă. Fantasticul 
nostru popular nu e terifiant, 
nu ne apare ca reacția unei 
spaime, nu pare să ne sugere
ze un moment de criză. In icoa
ne, balaurii sînt purtați uneori 
în lesă, sînt mici și jalnici, 
„preopinenți", condamnați dina
inte într-o luptă ce se anunță 
inegală, grifonii sînt animale 
„simpatice", „caraghioase" și 
așa mai departe, caracteristici 
din ce în ce mai accentuate de 
o îndelungă practică iconogra
fică care transformă „motivele" 
în final pur și simplu în „po
doabe". Autorul ignoră obser
vația „foarte simplă" a lui 
George Călinescu.. continuată în 
„Estetica basmului" (lucrare ci
tată de altfel și în bibliografie) 
privind condiționarea etică a 
fantasticului nostru popular. 
Iconografia plastică de multe 
ori, ba și basmul, are un mobil 
moralizator. Ea are, ca și bas
mul, o logică desăvîrșită în pla
nul realului și al configurării 
artistice chiar atunci cînd îl de
pășește de mult pe nesimțite. în
registrăm aci o reacție oarecum 
inversă și tulburătoare. Un a- 
vans al realului în zonele fan
tasticului. Explicațiile logice, 
omenești, aparent la îndemîna 
oricui, ale situațiilor fantastice 
(perfect coerente și în plan sim
bolic) ne trimit dincolo de con
venția, de „minciuna" formelor 
artistice acceptate și resimțite 
ca atare de înșiși creatorii 
populari, într-un plan secund 
naiv și ironic în care ni se su
gerează „că nu e așa. o știm 
și noi prea bine, dar că așa se 
întîmplă totul într-o poveste". 
Dacă parafrazăm termenul lui 
Roger Caillois de fantastic insi
dios, ne aflăm în prezența unui 
realism insidios ce hrănește 
fantasticul. Tocmai în această 
zonă, să zicem impropriu, al 
fantasticului malițios, de fapt 
al conștiinței condiției sale, se 
deschide o perspectivă tentantă 
si poate mai adevărată cercetă
torului. C. P. ignoră însă fan
tasticul de situație, zona precară 
și echivocă a ruperii planurilor 
real-fantastic, cauzele și întru
pările lui specifice Acest fapt 
se poate observa și din modul 
în care este ilustrat studiul, 
„inventariindu-se" în reprodu
ceri obiecte și motive, une
ori simple detalii cu aspect fan
tastic, și nu viziuni fantastice, 
operație în care s-au cam ames
tecat cred, neiusti ficat pro
ducții populare și producții 
feudale de origine cultă. Tn ciu
da unor observații — luate se
parat — judicioase, lucrarea nu 
ne luminează (și argumentează) 
riguros și convingător tema 
aleasă. Nu întîmplător vrem 
să atragem atentia și asunra 
unor neglijențe (oarecum) stilis
tice și a unor formulări prețioa
se de tipul : „să se atmosferi- 
zeze ființa umană", „purgație a 
unei gîndiri desprinse de ten
siunea fizioplastică" (referitoare 
la figurinele-jucării din lut pe 
care olarul le face copiilor săi) 
ce lasă cititorului o impresie 
mai puțin favorabilă. Și asta 
pentru că nu mînuiește adeseori 
vocabularul critic cu claritatea 
și proprietatea necesare.

C. R. CONSTANT1NESCU
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Subingineria—meserie cu tradiție
Interviu cu prof. dr. docent CONSTANTIN BĂLĂ,

prorector al Institutului politehnic-București

Avînd în vedere faptul că nu 
peste mult timp institutele de 
învățămînt superior vor găzdui 
un nou concurs de admitere și 
că secțiile de subingineri au fost, 
în general, ocolite, din motive 
subiective, mai ales din necu
noașterea unor profesii relativ 
noi, de către absolvenții liceelor 
teoretice și industriale, l-am ru
gat pe tovarășul prof. dr. ing. 
Constantin Bălă prorector al Ins
titutului politehnic din București, 
să ne prezinte coordonatele a- 
cestei profesiuni, crezută la ora 
actuală de mulți părinți și can
didați, drept un auxiliar neînsem
nat al profesiei de inginer.

— în prezent, învățămîntul 
de subingineri este considerat și 
legiferat ca învățămînt tehnic 
superior, prin urmare, este stabi
lit cadrul în care urmează, să fie 
pregătiți subinginerii, precum și 
acela, în care urmează să-și des
fășoare activitatea în producție, 
în Institutul politehnic au avut 
loc numeroase consfătuiri cu spe
cialiști din învățămînt, din di
verse ministere economice pri
vind profilul ce trebuie asigurat 
viitorilor subingineri. S-a ajuns 
la concluzia, firească de altfel, 
ca învățămîntul de subingineri 
nu este un învățămînt ingineresc 
simplificat, ci este un învățămînt 
cu frumoase tradiții la noi în 
țară, ce a dat rezultate notabile. 
Prezența specialiștilor formați aci 
își are locul bine definit în pro
cesul muncii și nu putem spune, 
că ei „răpesc" producției locurile 
destinate inginerilor ; mai degra
bă, s-a întîmplat invers. Pe plan 
mondial această formă cunoaște, 
sub diverse denumiri și la dife
rite nivele de pregătire, o dez
voltare foarte mare. în multe 
țări această formă de învățămînt 
reprezintă și o treaptă de' selec
ție pentru învățămîntul ingine
resc. Astfel, în primii doi ani de 
studiu se asigură o pregătire co
mună, urmînd ca pe baza exa
menelor tinerii să fie îndreptați 
spre inginerie sau subinginerie. 
In Institutul politehnic București, 
după unele căutări, s-a stabilizat o 
programă în care pregătirea sub- 
inginerilor este asigurată în unele 
direcții la cel mai înalt nivel ce
rut de calitatea de viitor spe
cialist. Chiar și unele cursuri de 
cultură generală care în aparență 
ar putea fi considerate de pri
sos au fost apreciate ca necesare 
unei pregătiri complexe a subin
ginerilor.

La anumite facultăți la cursu
rile destinate subinginerilor au 
fost introduse disciplinele : pro
gramări pe calculatoare, electro
nică industrială etc. Astfel, cău
tăm să asigurăm o pregătire lar
gă subinginerilor pentru a le în
gădui, nu numai familiarizarea 
deplină cu aspectele modeme ale 
tehnologiilor industriale, dar și 
contactul corespunzător cu spe
cificul complex al procesului de 
producție în care utilajele elec
tronice au devenit o prezență de 
loc ieșită din comun. Vreau să 
mai subliniez faptul că aceste 
cursuri destinate învățămîntului 
de subingineri, ca și celelalte, de

Via fa
Nic. Opriș — Cluj. Alegerea 

este bună. Vei lucra la calcula
toare, în probleme de economie, 
ceea ce reunește în cadrul ace
leiași profesiuni cele trei centre 
de interes pe care le-ai indicat. 
Limita la care te referi nu cons
tituie o contraindicație absolută, 
ea nu te-a împiedicat să frecven
tezi liceul și, în nici un caz, nu 
poate constitui un motiv oficial 
de respingere. Și dacă adăugăm 
la cele de mai sus excelenta opi
nie pe care s-ar părea că o ai 
despre propriile cunoștințe și po
sibilități, totul se va termina cu 
bine. Succes 1

Elena K. Ineu, jud. Arad : 1. 
O școală de specializare postli
ceală cu profil umanistic este cea 
de cultură și artă (București, 
Șoseaua Străulești nr. 1 sect. 1) 
cu secțiile : vînzător de librărie 
și biblioteconomie. Pentru am
bele secții se dă concurs la limba 
și literatura română (scris și oral) 
istoria României (oral) 2. Școala 
postliceală de stenodactilografie 
din București (str. Sfinții Voie
vozi nr. 52—54, telefon 14 00 92) 
funcționează cu secțiile : secretar 
stenodactilograf, secretar steno
dactilograf limba română și limbi 
străine, comerț exterior. Examene 
se dau : pentru prima secție, la 
limba și literatura română (scris 
și oral), Geografia R.S. Româ
nia (scris); pentru a doua : geo
grafia se înlocuiește cu o limbă 
străină (rusă, engleză, franceză 
sau germană — scris și oral) iar 
pentru comerț exterior se cere 
geografia economică a R. S. Ro
mânia și a lumii (scris și oral), 
o limbă străină la alegere (scris 
și oral). Cît despre întrebările 
cu caracter administrativ (cămi
ne, internate., etc.) adresează-te 
direct școlii.

Dim. — Caracal — jud. Olt. 
— îndrumătorul nu prevede 
școli postliceale de chimie ci 
pentru industria chimică (pregă
tind proiectanți și tehnicieni pen
tru aparatura electronică nece
sară automatizării în această in
dustrie). Dar la Slatina (deci în 
județul dvs.) funcționează în ca
drul Școlii postliceale pentru in
dustria metalelor neferoase (str. 
Magaziilor nr. 1, telefon 18 45) o 

altfel, sînt cursuri specifice, nu 
numai unui nivel, ci unui profil, 
ele nefiind în niciun caz niște re
zumate ale cursurilor destinate in
ginerilor. Cursurile conțin ele
mente teoretice profunde ce vi
zează, în special, formarea sub
inginerilor pentru locul de pro
ducție.

— Care sînt accentele speci
fice ale profilului cursurilor pen
tru subingineri ?

— Institutul politehnic a ela
borat atît cursuri, cît și lucrări 
de laborator specifice ambelor 
forme. Pentru învățămîntul de 
ingineri s-a pus mai mult accen
tul pe activitatea de concepție, 
de cercetare științifică, iar pen
tru învățămîntul de subingineri 
s-a pus accentul pe cunoașterea 
metodelor și procedeelor de sta
bilire a caracteristicilor agrega
telor, pe însușirea metodelor de 
determinare a acestora. Această 
situație este generală pentru pri
mii doi ani de studii, fiindcă, du
pă cum se știe, subinginerii au 
posibilitatea abordării unui cîmp 
foarte larg de probleme ale pro
ducției începînd de la coordo
narea și conducerea proceselor 
tehnologice, determinarea carac
teristicilor sistemelor de realizare, 
mergînd pînă la sarcini de răs
pundere, de conducere a între
prinderilor industriale. Iată deci 
un front larg de afirmare în care 
subinginerii sînt așteptați să lu
creze, să contribuie la prestigiul 
unei profesiuni ce-și dovedește 
pe zi ce trece viabilitatea.

— Ce semnifică diferențele de 
programă pentru concursul de 
admitere pentru subingineri și 
ingineri ?

— Pentru concurs, la secțiile 
pentru subingineri lipsesc anumi
te capitole din programele de 
matematică și fizică, dar nu din 
motivul că acestea nu ar trebui 
știute, ci pentru a da posibilita
tea candidaților de a aprofunda 
corespunzător pe celelalte pre
zente în programă.

— Cum puteți caracteriza ca
litățile necesare unui viitor sub- 
inginer ?

— Ele sînt complexe, fără în
doială cerute de calitatea de spe
cialist. Un subinginer bun tre
buie să fie un om dîrz, ferm, or
donat, trebuie să-i placă munca 
de coordonare, să fie capabil să 
gîndească, să creeze și să dea 
soluții pe loc diverselor proble
me ce se pot ivi în orice moment 
al procesului de producție.

Subinginerul nu este un sub
altern al inginerului, ci un cola
borator. Acest raport interprofe- 
sional se realizează, în fapt, nu 
numai pe orizontală, dar și pe 
verticală, prin dezlegarea dată 
subinginerilor de a fi conducă
tori de întreprinderi avîndu-se în 
vedere aptitudinile, capacitățile 
de organizare și coordonare a 
producției. Domeniul bine definit 
în care este angajat inginerul, 
contribuie de asemenea la struc
tura specifică cunoașterii proce
selor tehnologice din orice pro
fil al producției industriale.

Interviu realizat de 
CĂLIN STĂNCULESCU

bate la ușă!
de ALEXANDRU SEN

secție de laboranți în siderurgie 
(cu învățămînt seral). Nu v-ar 
interesa ? Școlile pentru indus
tria chimică la care m-am referit 
funcționează la București (B-dul 
Ion Șulea nr. 216, sector 4, tele
fon 43 39 20 — pentru proiec
tări), Ploiești (B-dul Petrolului 
nr. 50 telefon 2.35.82) cu același 
profil, Iași (str. Sf. Sava nr. 16 
telefon 1.64.67, pentru automati
zare). în sfîrșit, asistenți medi
cali de laborator se pregătesc în 
școlile postliceale sanitare din 
Cluj (B-dul V. I. Lenin nr. 7, te
lefon 1.34.48), Constanța (str. 30 
Decembrie nr. 6, telefon 1.43.72), 
Sibiu (str. Dealului nr. 6, telefon
I. 37.93), București (Str. Pitar 
Moș nr. 15, sector 1, telefon
II. 48.99). Ar fi tot chimie, dar 
biologică. Urmează să aflați dacă 
iubiți chimia în general sau o 
anumită ramură a ei.

State Ecaterina — corn. Ja- 
riștea — jud. Vrancea : Absol
vind facultatea de comerț exte
rior, vei lucra, firește, în... co
merțul exterior, la o instituție de 
specialitate. Presupun că ești in
formată asupra sferei ‘de preo
cupări a acestei ramuri de acti
vitate, altfel n-ai fi putut opta 
pentru ea. Examenul de admitere 
se dă în două etape. Prima etapă 
este eliminatorie și constă din 
probe scrise și orale la una din 
următoarele limbi străine; rusă, 
engleză, franceză, germană. Reu
șind la această etapă, te poți pre
zenta la etapa a Il-a în care se 
dau examene la matematică (scris 
și oral), economie politică sau 
elemente de comerț exterior (la 
alegere), scris.

Koloji Ștefan — Oradea: O 
facultate anume pentru ziariști 
sportivi nu funcționează dar în 
fapt nici o facultate nu îți limi
tează posibilitatea de a face zia
ristică, dimpotrivă, cu o singură 
condiție : voința să se bizuie pe 
aptitudini. în cazul dumitale, Ins
titutul de educație fizică și sport 
din București (str. Maior Ene nr. 
12 telefon 31.44.40) mi s-ar părea 
cel mai potrivit. Firește că, ab

Strungăria — iată una din 
meseriile căutate de absol

venții școlilor generale.

Grupul școlar pro
fesional și tehnic al 
Ministerului Educați
ei și Învățămîntului
— B-dul Lacu Tei 
nr. 63, sectorul 2, 
primește înscrieri 
pentru concursul de 
admitere, ucenicie la 
locul de muncă din 
sesiunea septembrie 
1972, pentru specia
litățile : strungari, și 
lăcătuși montatori 
pentru întreprinderea 
„Didactica" — bă
ieți din Municipiul 
București și comune
le subordonate, pînă 
la data de 10 sep
tembrie 1972. Se pot 
înscrie absolvenți ai 
școlilor generale cu 
8 și 10 clase pînă la 
vîrsta de 18 ani. In
formații suplimenta
re la biroul personal
— telefon 16.47.11.

solvind acest institut și posedînd 
aptitudinile necesare unui om de 
condei, ai avea dreptul să aspiri 
la o activitate de ziarist sportiv.

Bărbuțoiu Ileana — com. Băl- 
teni — jud. Gorj : Limba româ
nă și istoria nu se învață la uni
versități în aceeași secție. La trei 
institute pedagogice de 3 ani 
(cele din Pitești, Constanța și Tg. 
Mureș) vei găsi însă facultăți de 
filologie și istorie iar la cel din 
Tg. Mureș chiar secția de limba 
română — istorie — care te in
teresează (la celelalte două, isto
ria face pereche cu geografia, iar 
limba română cu limbile străine). 
Singura formă de învățămînt u- 
niversitar care ți-ar satisface oa
recum dorința s-ar găsi la fa
cultatea de filologie și istorie 
din Sibiu (B-dul Victoriei nr. 
3—5) în cadrul căreia funcțio
nează secția istorie — o limbă 
străină (germană sau engleză).

Cornelia Calveanu — Loco — 
O astfel de broșură a apărut dar 
s-a difuzat numai la școli. Indica
ți-mi, cel puțin în linii generale, 
domeniul care v-ar interesa și voi 
încerca să vă ajut să faceți ale
gerea.

V. Anastasie — Brad — jud. 
Hunedoara — Din păcate n-am 
avut posibilitatea de a vă răs
punde nici la 15 07 și nici la 
1 08 pe care mi-1 indicați ca ul
tim termen acceptabil dar să 
sperăm că nici acum nu este 
prea tîrziu. în orașul Timișoara 
funcționează patru școli de spe
cializare postliceală: pentru in
dustria construcțiilor de mașini 
(Piața Huniade nr. 3, telefon 
1 28 17 cu profilul : proiectări), 
de telecomunicații (B-dul 23 Au
gust nr. 2, telefon 1 53 59, cu pro
filuri : electromecanic pentru te
lecomunicații, radio, televiziune 
și comunicații la mare distanță și 
electromecanic pentru telecomu
nicații, telefon, telegraf), pentru 
construcții (B-dul Tinereții nr. 11 
telefon 1 18 95 — cu profilurile : 
devize și măsurători în construc
ții și arhitectură), pentru 
U.C.E.C.O.M. (str. Aurel Vlaicu 
nr. 6, telefon 1 23 67 cu profilul : 
electronică, depanare de aparate 
de radio și televizoare). După 
cum vezi, ai de unde alege.

LISTA
școlilor profesionale și a formei de pregătire prin 
ucenicie la locul de muncă, pentru care Ministerul 
minelor, petrolului și geologiei organizează con
cursul de admitere în sesiunea 1—10 septembrie 

1972
Denumirea unității 

școlare
Grupul școlar minier Cîmpu- 

lung, Județul Argeș, Șoseaua 
Națională, nr. 108, telefon 
563.

Meseriile pentru care se mai 
organizează concurs de admitere
mecanizator minier ; electrician 

de mină ; lăcătuș de mină; lă
cătuș mecanic auto-moto .

Școala profesională minieră 
Zlatna, Județul Alba, Str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 121.

mecanizator minier ; electrician 
de mină ; lăcătuș de mină ; 
preparator de minereuri.

Grupul școlar minier Oraș 
Dr. Petru Groza, Jud. Bi
hor, str. Fruntașilor, nr. 43, 
telefon 642.

mecanizator minier ; electrician 
de mină ; lăcătuș de mină ; 
preparator de minereuri; elec
trician în construcții și insta
lații industriale.

Școala ' profesională minieră 
Anirfa, Jud; Caraș-Severin, 
str.,1 Mai nr. 5, telefon 1.

mecanizator minier ; electrician 
de mină ; lăcătuș de mină.

Școala profesională minieră 
IVJoldova-Nouă, Jud. Caraș 
Severin, • str. N. Bălcescu, 
nr. 119.

mecanizator minier ; electrician 
de mină; lăcătuș de mină, pre
parator de minereuri.

Grupul școlar minier Motru, 
Jud. Gorj, telefon 88.

mecanizator minier ; electrician 
de mină; lăcătuș de mină; e- 
lectrician de întreținere și re
parații ; electrician în cons
trucții și instalații industriale.

Școala profesională minieră 
Bălan, Județul Harghita. mecanizator minier ; lăcătuș de 

mină ; preparator de mine
reuri.

Grupul școlar minier comuna 
Criscior, Gura Barza, jud. 
Hunedoara, telefon 592.

Grupul școlar minier Petro
șani, Jud. Hunedoara, str. 
B-dul Republicii, nr. 1.

mecanizator minier ; sondor de 
mină; lăcătuș de mină ; pre
parator de minereuri.

lăcătuș de mină; frezor-rabotor- 
mortezor.

(Intr-un număr viitor vom niza un nou concurs de admi- 
continua să publicăm și celelalte tere).
unități școlare unde se va orga-

• •••<»• •••••
MOSCOVA : TINERI ROMANI PREMIAȚI LA OLIMPIADA INTER

NAȚIONALĂ DE LIMBA Șl LITERATURA RUSĂ
La Moscova s-a încheiat 

recent Olimpiada internațio
nală de limbă și literatură 
rusă, care a reunit 75 de e- 
levi din Australia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Finlanda, Fran
ța, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Iugoslavia, Nor
vegia, Polonia, România, Un
garia și altele.

SALBA ii
LITORALULUI

(Urmare din pag. I) S
raid se preocupa de încadrarea celor mai bune formații 
de muzică populară și ușoară pe litoral, cărora le urmează ]> 

y manifestări deja consacrate, ca Festivalul național de mu- 
z zică ușoară de la Mamaia, Serbările mării sau Festivalul J 

național de folclor. >
2 Dincolo de toate aceste pregătiri, ce îmbogățesc cu 

nestemate salba litoralului nostru, ne reține elementul fun- 
damental prin care ele se definesc : grija pentru om. Căci z 
pe litoral se întîlnesc oamenii cei mai obisnuiți, aceia 
care trpnsformă lumea noastră contemporană, muncitori de z 
la Hunedoara și de la Galați, fruntașii cooperativelor agri- 
cole de producție, intelectuali și elevi, de pretutindeni. în v 

z ultima instanță, oamenii aceștia se întîlnesc pentru o bine- C 
/ meritată odihnă, dar și pentru a-și spori forțele și puterile c 

de muncă. Poate acest firesc omenesc, pe care societatea C 
/ noastră îl are în atenție, strălucește mai mult pe salba c 
I litoralului românesc. <.

Cînd am stat de vorbă cu un mălădean, venit aici din \ 
nordul țării, cu o recomandare specială, ceea ce m-a sur- \ 
prins la el, la Sidonul lui Bolfos, a fost uimirea pe care \ 
a avut-o în fața celor prezenți pe litoral. Și, ciudat, ui- \ 
mirea lui creștea de la o zi la alta, cu cît, intrînd în vorbă \ 
cu cei din preajma lui, află să sînt oameni simpli ca el, 
dintr-un colț sau altul de țară. Da I Litoralul românesc e \ 
o salbă a frumosului omenesc, în care îsi dau întîlnire pu- 
terile noastre diurne, de a face mai mult și mai bine pen- 
tru om. \

Dacă celor veniți pe litoralul românesc li se urează tra- S 
ditionalul „Bine ați venit', să consemnăm că ei nu simt 
niciodată plecarea de pe întinderile lui, care le rămîn în \ 
suflet, în amintiri și dorințe de a reveni cît mai curînd aici, \ 

k unde marea e o poezie în mișcare, revărsată în acșeași \ 
salbă de frumuseți continui. » \

In condițiile unei exigențe 
sporite, reprezentanții lotu
lui român au obținut rezul
tate meritorii. Toți cei 6 
participanți au fost premiați, 
locul I și medalia de aur re
venind Adinei Marina Lo- 
zinski de la Liceul nr. 2 din 
Roman.

In predarea științelor sociale

METODOLOGIA,

CAPITOL DESCHIS
PERFECȚIONĂRII

(Urmare din pag. I)
nul III. Cît privește utilitatea 
cursurilor de etică, acestea sînt 
binevenite pentru mine, care 
voi lucra în calitate de consi
lier de orientare școlară și pro
fesională".

De un interes deosebit s-au 
bucurat și cursurile la alegere, 
precum și cele facultative. După 
cum ne spune lect. dr. Petre 
Bieltz. titularul cursului de Lo
gică și metodologia științei pre
dat la anul IV al Facultăților 
de electronică, energetică, elec
trotehnică, mecanică și con
strucții aero-spațiale din I.P.B. 
„acest curs a răspuns unor ce
rințe reale, indispensabile pre
gătirii de specialitate a ingine
rilor. Astfel, studenții au avut 
posibilitatea, prin audierea a- 
cestui curs, să deducă singuri 
unele relații logico-matematice 
din cursurile lor de specialitate 
predate în anii anteriori. Din 
experiența de pînă acum în pre
darea unui asemenea curs pot 
spune câ există un mare inte
res din partea studenților pen
tru a cunoaște mai detaliat pro
bleme filozofice ale logicii și 
matematicii. Consider, de ase
menea. că ar fi deosebit de util 
un astfel de curs și pentru stu
denții facultăților de fizică, bio
logie, chimie și matematică etc. 
de la universități și trebuie să 
recunoaștem că mulți studenți 
de la facultățile umaniste (filo
logie, istorie, geografie) sînt in
teresați de probleme filozofice 
ale limbajului științific care, e- 
vident, aparțin domeniului filo
zofiei și metodologiei științifice".

în realizarea practică a siste
mului unitar de predare a ști
ințelor sociale nu se poate face 
abstracție de ordinea audierii 
cursurilor, respectarea unei a- 
numite logici interne a modului 
de însușire a științelor sociale, 
asigurînd o mai mare efjciență 
acestora.

Din discuțiile cu studenții de 
la diferite facultăți ale Univer
sității București am desprins 
ideea că acolo unde, inițial, a- 
ceștia s-au familiarizat cu Une
le probleme de filozofie din 
domeniul materialismului dia
lectic si istoric, însușirea celor
lalte discipline sociale a fost 
mult mai accesibilă. Astfel, stu
denți de la Facultatea de mate
matică, printre care amintim pei 
Sergiu Greavu, GReorghe Ciu
rel, Doru Firu și Marin Staicu 
din anul IV consideră justifi
cată următoarea ordine : filozo
fie, economie politică, socialism 
științific, etică, permițînd stu
denților atît completarea reci
procă a cunoștințelor din dome
niul științelor sociale, cît și rea
lizarea unei anumite viziuni în
chegate privind aspectele fun
damentale ale înțelegerii feno
menelor și proceselor vieții so
ciale în ansamblu. Asemenea o- 
pinii au fost exprimate și de 
alți studenți de la alte facul
tăți. Astfel, Gheorghe Pădurea- 
nu, din anul II, Facultatea de 
fizică, a urmat anul trecut un 
curs de etică, dar multe din ca
tegoriile și noțiunile utilizate 
n-au fost suficient de bine în
țelese. Era mult mai indicat ca 
predarea eticii să fie precedată 
de un curs de filozofie.

Din experiența de pînă acum 
a cadrelor didactice reiese că 
eficiența acestor cursuri este 
determinată și de măsura in• ••••••••••

SATUL CARE MOARE : rulează 
la Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15: 20.30).

CĂLĂREȚII : rulează la Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30),
21). București (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21), Grădina Select 
(ora 20) ; Grădina Festival (ora
19.45) .

PROVINCIALII : rulează la Sala 
Palatului (ora 19,30), Patria (orele 
9,30; 12; 14,30; 17,30: 20,30), Favorit 
(orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15;
20.30) , Luceafărul (orele 9; 11,15;
13,30: 16: 18,15; 20,30), Grădina Doi
na (ora 19.30).

BINECUVlNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Capitol 
(orele 9.30; 11,45: 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Tomis (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18), Grădina Capitol (ora
19.45) . Grădina Tomis (ora 20).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Rahova (orele 15.20; 18: 20.15).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Melodia (orele 
9: 11.15; 13.30: 16; 18.30: 20,45).

DIRECTORUL : rulează la Dru
mul Sării (orele 16: 19).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU î 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11.30: 14.15: 17,15: 20,15).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18).

CREIERUL : rulează Ia Feroviar 
(orele 8.45: 11; 13,15: 15.45: 18,15;
20.45) , Gloria (orele 8.30: 11; 13,30; 
16: 18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15 : 13,30; 16: 18,15: 20,30) Grădi
na Modern (ora 19.30).

FLOAREA SOARELUI : rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30 : 16 ;
18.30 : 20.45).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Lumina (orele 
9; 11.15: 13.30: 16: 18.15; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Unirea (orele 15,30: 18), Grădina 
Unirea (ora 20.15).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Grivița (orele 9: 12.15; 16: 19.30). 
Floreasca (orele 15.30 ; 19), Arta 
(ora 15.30), Grădina Arta (ora
19.30) .

DACA E MARTI. E BELGIA : 
rulează la Excelsior (orele 9: 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20.30). Aurora (ore
le 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18). Grădina 
Aurora (ora 20.15).

FUGA DE LTNTSTE : rulează la 
Lira (orele 15.30: 18).

BALADA LUT GABLE HOGUE: 
rulează la Bucegl (orele 15,30; 18), 

care însăși metoda de predare 
se adecvează specificului fiecă
rei facultăți în parte. „Am pre
dat anul trecut — ne informea
ză conf. dr. Nicolae S. Dumi
tru — un curs de filozofie de 
un semestru la Facultățile de 
instalații și de construcții hi
drotehnice’din cadrul Institutu
lui de Construcții din București. 
Conform specificului fiecărei 
facultăți, se cerea un mare e- 
fort de sistematizare și apro
fundare a unor probleme care 
să permită studenților să înțe
leagă că Filozofia are un mod 
specific de a trata problemele 
și că nu este o sumă de enun
țuri pe care, dacă le știi, cu
noști filozofie. Pentru a realiza 
acest deziderat, este nevoie de 
un anumit echilibru între cerin
țele parcurgerii programei și a- 
celea ale aprofundării anumitor 
teme care subliniază specificul 
demersului filozofic. Au apă
rut aici dificultăți între cerin
țele programei și adecvarea 
cursului la profilul facultății. 
Utilizînd schemele de sinteză, 
am căutat să înlesnesc însușirea 
unor probleme filozofice, fiind 
preocupat în permanență de ca
racterul funcțional al receptării 
problemelor centrale ale filozo
fiei". In același timp, prin ca-

DEZBATEREA

NOASTRĂ

racterul deschis al dezbaterilor 
din seminarii, și-au găsit răs
puns și unele probleme necu
prinse în programă, dar care 
preocupau pe studenți. Astfel, 
la dezbaterile din seminariile 
de Socialism științific s-au uti
lizat diferite metode, discuții pe 
bază de referate și coreferate, 
dezbateri libere. Unele semina
rii s-au desfășurat pe parcursul 
a 4—6 ore, în funcție de tema
tica abordată. Mulți studenți, 
mai ales de la facultățile cu pro
fil științific, au afirmat că, dacă 
unele cursuri de Socialism ști
ințific se mai desfășurau după 
metoda expunerilor monotone, 
seminariile, în schimb, au de
venit, într-adevăr, un cadru 
prielnic dezbaterii libere a pro
blemelor.

Un element nou care a inter
venit în îmbunătățirea predării 
științelor sociale îl constituie în
ființarea cabinetelor de științe 
sociale, care asigură cadrelor 
didactice și studenților mate
riale documentare, diagrame, 
planșe, hărți etc. Prin aceasta 
se face mai accesibilă înțelege
rea unor teme sau probleme mai 
dificil de urmărit în expunerea 
cursurilor. în cadrul facultății 
de filozofie au fost amenajate 
— Începînd cu semestrul al II- 
lea — cabinete de filozofie, eco
nomie politică, sociologie și so
cialism științific și se preconi
zează înființarea, în noul an u- 
niversitar, a cabinetelor de is
toria filozofiei și ateism științi
fic, de logică și metodologia ști
ințelor, de etică și estetică. Din 
experiența de pînă acum se con
stată că, în momentul de față, 
«ceste cabinete nu sînt în mă
sură să satisfacă cerințele unui 
învățămînt în continuă moder
nizare. Caracterul expozitiv tre-

Grădina Bucegi (ora 20,15), Miori
ța (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

APA VIE : rulează la Pacea 
(orele 16; 18: 20).

ROEIN HOOD : rulează la Doi
na (orele 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30 
— Program de desene animate 
pentru copii ora 9,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SALBATTCE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,45—20,15 în conti
nuare).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Cotroceni (orele 
15,.30; 18: 20,15), Flamura (orele 9; 
11.15: 13,30: 16; 18,15- 20.30).

LUPUL NEGRU : rulează la Mo
șilor (orele 15.30 ; 18), Grădina Mo
șilor (ora 20.15).

O AFACERE : rulează la Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20.15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20).

NIKOLETINA BURSAC : rulea
ză la Volga (orele 9,45; 12,30; 11.15; 
18: 20.45).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Giulsșt: (orele 15.30; 18:
20.30).

DESPRE DRAGOSTE : rulează la 
PoDular (orele 15,30: 18: 20.15).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).
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Teatrul „Ion Vasilescu" (La Tea
trul de vară „Herăstrău") : BUCU

ABONAȚI-VA LA „MUNCA DE PARTID"
„Munca de partid", revistă a C.C. al P.C.R., apare bilunar 

începînd din luna septembrie a.c. și va cuprinde articole despre 
stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de 
partid, viața internă de partid, conducerea de către organizațiile 
de partid a activității economice, conținutul de idei și metodico 
invățămîntului de partid, lecții, consultații, planuri tematice și 
bibliografii pentru învățămîntul ideologic, documentare de pro
bleme ale politicii interne și externe a partidului și statului, 
necesare activiștilor de partid, lectorilor, propagandiștilor, agi
tatorilor.

• Prețul abonamentului este de 24 lei semestrial și 48 lei 
anual. Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii 
poștali și difuzorii din întreprinderi, instituții și de la sate.

• Prețul unui exemplar este de 2 lei. Revista „Munca de 
partid" se va găsi de vinzare la librării și la chioșcurile de 
difuzare a presei.

huie să fie mult mai strîns îm
pletit cu funcționalitatea, ceea 
re se poate realiza printr-o re
organizare, pe bază de apara
tură modernă, a tuturor cabi
netelor. Numai cabinetele de so
ciologie și socialism științific 
s-au apropiat sensibil de ade
văratul rol ce trebuie să revi- 
riă acestor organisme funcționa
le de predare a științelor so
ciale.

Măsurile întreprinse în direc
ția îmbunătățirii predării știin
țelor sociale în învățămîntul su
perior nu s-au limitat doar la 
cursurile de zi, ci au cuprins și 
cursurile fără frecvență unde, 
în programele de științe sociale 
s-au inclus discipline noi ca- a- 
teism științific, etică, sociologia 
educației etc. De la un grup de 
studenți de la biologie am aflat 
că aceste discipline au fost bine 
primite. Astfel, Constantin Chi- 
riac, absolvent al Institutului 
pedagogic de 3 ani, care conti
nuă studiile în anul III la Fa
cultatea de biologie a Univer
sității din București ne-a decla
rat : „Deși n-am avut posibilita
tea să frecventez cursurile de 
ateism științific și etică, totuși 
prin parcurgerea programelor, a 
bibliografiei indicate, cît și prin 
participarea la lecțiile de sinte
ză, am venit în contact cu o se
rie de cunoștințe, cu consecințe 
pozitive asupra activității mele 
de cadru didactic. Astfel, cu
noștințele de ateism științific 
îmi sînt deosebit de utile în 
munca de educație ateist-știin- 
țifică pe care o desfășor în me 
diul sătesc. De asemenea, etica 
îmi ajută mult în activitatea e- 
ducativă în rîndul elevilor în 
calitate de diriginte".

Ce ne spune experiența unui 
an de predare a științelor so
ciale după sistemul unitar îm
bunătățit ?

Tn primul rînd, cursurile tre
buie să fie ținute de cadre di
dactice cu o bună pregătire pro
fesională. Pentru că s-a obser
vat că, datorită introducerii u- 
nor cursuri noi (obligatorii, - la 
alegere și facultative), precum 
și a creșterii numărului de ore 
la cele existente, nu întotdeau
na s-a urmărit o selecție adec
vată a cadrelor. Aceasta s-a răs- 
frînt în mod negativ atît asupra 
predării, cît și asupra discuții
lor din seminarii. Discipline 
cum ar fi sociologia educației, 
etica, ateismul științific etc., nu 
au încă suficiente cadre de spe
cialitate.

în al doilea rînd, se impune 
folosirea unor metode de pre
dare și a unor forme și mijloa
ce adecvate care să aibă drept 
consecință nemijlocită schim
bări profunde în stilul tradi
țional al predării cursurilor, e- 
vitîndu-se citirea notelor de 
curs, aceleași de la an la an, 
și abandonîndu-se modul școlă
resc de a discuta In seminarii. 
în acest sens, s-a făcut prea 
puțin; poate că doar unele se
minarii și cursuri au ieșit din 
anonimat. Un fapt pozitiv, cu 
consecințe directe asupra mo
dului de aprofundare a științe
lor sociale îl constituie înființa
rea cabinetelor de științe so
ciale. Acestea nu au încă func
ționalitate, în primul rînd din 
cauza efortului insuficient de a 
le concepe într-o viziune mo
dernă, dinamică, pornind nu de 
la expunerea unor teme ci de 
Ia problematizarea lor.

REȘTI VARIETE — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase" (Gradina Boema): 
trAsnitul meu drag — ora 20.

MARȚI, 29 AUGUST 1972 
PROGRAMUL 1

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Cintec și joc de pe Valea Bistrei. 
9.25 Al 7-lea Congres Internațional 
de estetică — București 1972. 9,55 
Publicitate. 10.00 Curs de limba en
gleză. 10,30 Reportaj TV. : „îm
preună". 10.50 Film serial : „Salut 
Germain". 11.30 Jocurile Olimpice 
de vară — 1972. 13,00 Telejurnal. 
13,20—15,00 Jocurile Olimpice de 
vară — 1972. 17,30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază. 17,40 Pu
blicitate. 17.45 între atenție... și ne
atenție. 18.10 Teleglob: Imagini din 
R.D. Vietnam. 18,30 Jocurile Olim
pice de vară — 1972. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Oameni 
și fapte. 20,15 Seară de teatru : 
„Singurul martor". 22,10 „24 de 
ore". 22,30 Jocurile Olimpice de 
vară — 1972.

PROGRAMUL 2

20,00 Telecinemateca pentru tine
ret. '21,30 Agenda. 21.40 Luminile 
rampei. 22,05 Telex tehnico-știlnți- 
fic. 22,15 Dicționar muzical-distrac- 
tiv.
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I pest eihotare
Tineretul român militează ferm
în sprijinul securității europene sărbătorii

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI U.T.C., TOVARĂȘUL VASILE NICOLCIOIU

marea sală de festivități de 
Dipoli au continuat lucrări- 
Conferinței tineretului pen

tru securitate și cooperare eu
ropeană. La tribună s-au suc
cedat zeci de reprezentanți ai 

organizațiilor de tineret de diverse orientări 
politice, ideologice, filozofice, religioase. Se 
poate spune că toți vorbitorii, reprezentind 
organizații internaționale și naționale, și-au 
exprimat sprijinul hotârît in favoarea con
vocării cit mai urgente a conferinței gene- 
ral-europene, pentru intensificarea coope
rării între tinerii de pe continent, în vede
rea găsirii căilor de sporire a participării 
tinerei generații la edificarea unei Europe 
lipsită de teama războiului, pentru crearea 
condițiilor necesare conlucrării tuturor ce
lor interesați într-un sistem de securitate și 
colaborare pe continent. Ei s-au pronunțat 
pentru înlăturarea tuturor piedicilor care se 
mai mențin în calea destinderii și păcii în
tre popoarele europene, pentru dezvoltarea 
neîngrădită a schimburilor de valori mate
riale și spirituale intereuropene.

In ședința plenara a luat cuvîntul con
ducătorul delegației române, tovarășul 
VASILE ----------------------------------
U.T.C.

NICOLCIOIU, secretar al C.C. al

tineretului 
__ t__  ____ , . _ . la această 
conferință animați de convingerea că ea 
va contribui Ia întărirea acțiunilor tine
retului pentru promovarea și realizarea 
ideilor de pace și securitate pe continentul 
nostru, la convocarea cît mai rapid posibil 
a conferinței general-europene. Dorim să 
subliniem progresele importante realizate 
in procesul de organizare a acestei confe
rințe și spiritul de cooperate intre toate 
organizațiile care au luat parte la această 
pregătire. Insă, după părerea noastră, era 
de dorit de a nu se rezolva problemele 
fundamentale numai prin intermediul or
ganizațiilor internaționale. Era necesar de 
a stimula și asigura o participare directă

Noi, a 
din țara

spus reprezentantul 
noastră, participăm

și mai concretă la acest proces a organi
zațiilor naționale.

în continuare tovarășul Vasile Nicolcioiu 
s-a referit pe larg la elementele noi și po
zitive care au apărut pe continent, la cli
matul de colaborare și destindere, ca re
zultat al acțiunilor opiniei publice, a ti
neretului. Vorbitorul a subliniat necesita
tea precizării principiilor și normelor fun
damentale ale relațiilor dintre țările Euro
pei, printre acestea aflindu-se egalitatea 
în drepturi a tuturor statelor, respecta
rea stricta a independenței și suverani
tății fiecărei națiuni, avantajul și respec
tul reciproc. Aceste principii, care se afir
mă tot mai puternic pe arena internațio
nală, se dovedesc singurele în măsură să 
asigure dezvoltarea pe noi baze a 
lor internaționale, să instaureze 
durabilă în Europa și în lume. In 
timp, ar fi necesar sâ se ajungă la 
gajament solemn, obligind fiecare 
raporturile cu alte state să respecte aceste 
principii, prevâzindu-se expres ca nici un 
motiv, indiferent de natura sa. să 
poată justifica ignorarea sau violarea 
cestor principii. Noi credem că este, 
asemenea, necesar să se adopte un acord 
comun, sub forma juridică corespunză
toare, prin care fiecare stat se angajează 
să renunțe la folosirea sau la amenința
rea cu folosirea forței in raporturile cu 
alte state : în cadrul acestui acord va tre
bui stipulat faptul că încălcarea de către 
un stat a acestor norme va constitui o 
violare a dreptului imprescriptibil al po
poarelor la independență, un atentat Ia 
cauza păcii. Experiența istorică a demon
strat că pacea pe care noi o așteptăm nu 
poate fi asigurată prin divizarea Europei 
in blocuri, grupări sau alianțe militare. 
Desființarea blocurilor militare, încetarea 
cursei înarmărilor, adoptarea unor măsuri 
de dezangajare militară, reducerea și re
tragerea trupelor de pe teritoriul altor 
state sînt deziderate care pot contribui ne
mijlocit la instaurarea și întărirea clima
tului de pace și destindere pe continent. 
Tineretul român acordă o importanță par
ticulară problemei dezarmării generale și. 
în primul rînd,

relații- 
o pace 
același 
un an- 
stat în

nu
de

dezarmării nucleare. Tine-

Acțiuni ofensive
ale patrioților

sud-vietnamezi
Continuîndu-și acțiunile ofen

sive in zona Văii Que Song — 
important obiectiv strategic, care 
asigură accesul în Da Nang și 
spre Șoseaua nr. 1 — patrioții 
sud-vietnamezi au obligat tru
pele saigoneze să abandoneze, 
pentru a doua oară în ultimele 
nouă zile, duminică noaptea, 
statul major districtual. După 
cum precizează agenția Associa
ted Press, evacuarea statului 
major, amplasat la numai 30 
mile sud de Da Nang, a surve
nit după un violent bombarda-

ment cu obuze și rachete efec
tuat de patrioți. Elicopterele 
care au încercat să se apropie 
de statul major pentru a ajuta 
la evacuarea trupelor saigoneze 
au fost obligate să se retragă în 
fata puternicului baraj al uni
tăților antiaeriene ale Frontu
lui Național de Eliberare, care 
au încercuit orașul.

Totodată, baza militară ame- 
ricano-saigoneză „Ross“, ampla
sată la 2 mile vest de Que Song, 
continuă să se afle sub contro
lul patrioților.

„NEW YORK TIMES" DESPRE NUMĂRUL 
VICTIMELOR BOMBARDAMENTELOR 
AMERICANE ÎN VIETNAMUL DE SUD

După cum informează ziarul 
victimelor bombardamentelor 
civile din Vietnamul de sud _ .______ ___
„peste 100 Ia sută". Chiar potrivit datelor oficiale ale coman
damentului S.U.A., în ultimele patru luni, 24 788 de civili au 
fost grav răniți sau mutilați de bombardamentele efectuate de 
avioanele americane în zonele eliberate. Ziarul adaugă că 
aceste date au fost, evident, diminuate, deoarece ele au fost 
furnizate de autoritățile de la Saigon, care exclud statisticile 
cu privire la victimele în rîndul populației pașnice din pro
vincia Quang Tri și din orașul An Loc, pe care aviația ameri
cană Ie supune unor extrem de puternice bombardamente.

„Nevv York Times", numărul 
americane in rîndul populației 
a crescut, în ultimele luni, cu

• PRIMUL MINISTRU al Ja- 
poniei, Kakuei Tanaka, și pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
vor avea două ședințe de con
vorbiri în cursul întîlnirii lor 
la nivel înalt, de la 31 august 
și 1 septembrie — informează 
guvernul japonez citat de agen
ția Kyodo. La sfîrșitul întreve
derilor din Hawai, la 1 septem
brie, va fi dat publicității un 
comunicat comun.

Premierul Tanaka urmează să 
părăsească Tokio joi dimineață, 
cu un avion special. El va fi în
soțit de ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, Masayoshi 
Ohira. Din delegația americană 
fac parte secretarul de stat 
William Rogers și consilierul 
special al președintelui Nixon, 
Henry Kissinger.

mine în Spania dacă revenirea 
sa ar putea declanșa tulbiirări 
interne în Argentina.

Propunere 
vest-germană

O declarație a lui Juan 
Peron

* FOSTUL PREȘEDINTE al 
Argentinei, generalul Juan Pe
ron, stabilit în prezent în Spa
nia a calificat ca „ilegală și 
neconstituțională" hotarîrea au
torităților argentiniene privind 
reîntoarcerea obligatorie în țară, 
pînă la 25 august a.c., a orică
rui candidat la viitoarele ale
geri prezidențiale.

„Un candidat poate trăi în a- 
fara granițelor țării sale, fără 
a-și pierde drepturile", a spus 
Juan Peron.

Generalul Peron a afirmat că 
„așteaptă de 17 ani să se re
întoarcă în țară" dar că va ră-

retul poate întreprinde acțiuni și mai e- 
nergice pentru a determina guvernele să 
treacă de la faza declarațiilor de princi
piu la acțiuni concrete. Bineînțeles, secu
ritatea europeană ar fi lipsită de sens 
dacă nu ar fi însoțită, de asemenea, de 
intensificarea schimburilor economice, teh- 
nico-științifice, culturale. Țările europene 
trebuie să-și asume un angajament reci
proc pentru a elimina barierele care se 
opun dezvoltării largi a contactelor, a cir
culației dinamice a valorilor materiale și 
spirituale, a cooperării în cele mai diferite 
domenii.

Luînd în considerare evoluția generală 
în Europa, tineretul României consideră 
că sînt întrunite toate condițiile pentru a 
trece chiar în această toamnă la pregăti
rea multilaterală și concretă a conferinței 
general-europene, cu participarea tuturor 
statelor interesate.

In încheiere, tovarășul Vasile Nicolcioiu 
a spus : Tineretul român, profund atașat 
ideilor de securitate, pace și colaborare, 
organizația noastră — care s-a înscris 
printre promotorii unor dezbateri și ac
țiuni largi în favoarea securității europene, 
care a organizat „Masa rotundă” de la 
Snagov și a participat la toate celelalte 
manifestări internaționale de tineret de pe 
continent — vor continua să militeze cu 
perseverență pentru realizarea acestor o- 
biective acordînd sprijin oricăror acțiuni, 
propuneri sau inițiative și organizînd ma
nifestări proprii m uite să intensifice și să 
diversifice colaborarea, să continue pro
cesul de destindere să contribuie la rea
lizarea unui sistem durabil de securitate 
în Europa. Sintem convinși că, în măsura 
în care vom aborda cu curaj și realism 
constructiv problemele cu care sintem con
fruntați, vom putea consemna în finalul 
acestei conferințe un aport sporit al tine
rei generații la cauza securității și cola
borării europene.

In cursul zilei au început lucrările pe 
comisii și subcomisii.

Helsinki, 28 august
IOAN TIMOFTE

NOI BOMBARDAMENTE ALE AVIAȚIEI AME 
R. D. VIETNAMRICANE ASUPRA

Agenția V.N.A. anunță câ, Ia 
27 august. Statele Unite au în
treprins noi acte agresive îm
potriva R. D. Vietnam, printre 
care minarea portului Tu Long, 
bombardarea cu rachete a satu-

lui Dai Trach și a unor subur
bii ale capitalei R. D. Vietnam, 
ale orașului Haifong și a mai 

provincii nord-vietoa-

naționale

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a României, ziarele 
turcești „Zafer", „Memleket", 
„Bașkent" au publicat ample 
articole consacrate Româ
niei.

In articolul publicat de zia
rul „Zafer" sub semnătura 
lui C. T. Karasapan, fost am
basador al Turciei la Bucu
rești, se relevă semnificația 
zilei de 23 August pentru po
porul român, dezvoltarea e- 
conomică și socială a Româ
niei. în cei 28 de ani, ilus
trata cu cifrele si datele din 
raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Confe
rință Națională a P.C.R. Au
torul prezintă, de asemenea, 
principiile de bază ale poli
ticii externe a țării noastre, 
relevînd personalitatea și 
dinamismul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ’

Ziarul „Memlek’et", în ar
ticolul intitulat „Sărbătoarea 
națională a poporului român", 
prezintă pe larg coordonatele 
principale ale planului cinci
nal și ale dezvoltării de per
spectivă a țării noastre pînă 
în anul 1990, precum și po
litica externă promovată de 
țara noastră. Sînt evidenția
te, îndeosebi, relațiile Româ
niei pe plan balcanic și eu
ropean.

Ziarul „Bașkent", în arti
colul intitulat „Dezvoltarea 
României în decursul celor 
28 de ani", prezintă date pri
vind dezvoltarea economică 
a țării noastre, precum și 
principiile politicii externe a 
României.

a României

Cu prilejul

■' -

SFÎRȘITUL
IRLANDA DE NORD.
Belfast atentatele cu bombe 
continuă. De data aceasta 
aripa unui mare hotel a sărit 
în aer. Nu s-au înregistrat 

victime omenești.

VIZITA DELEGAȚIEI
P.C.R., CONDUSA

DE
EMIL

IN

TOVARĂȘUL
BODNARAȘ

FINLANDA
dimineața, delegația

ILUZIILOR

Tradiționala „Săptămînă 
internațională de folclor", 
organizată în orașul Neu
stadt, a luat sfirșit. Spectaco
lele prezentate în cadrul a- 
cestei manifestări de ansam
blul românesc „Bihorul" din 
Oradea, s-au bucurat de un 
deosebit succes.

R. P. CHINEZA. - Aspect de 
muncă la o mină de fier din 

regiunea Kiansou.

Ahram", reluat

REPUBLICA FEDERALA•
A GERMANIEI a propus Egip
tului elaborarea unui program 
comun complet de cooperare 
economică și *a  sugerat trimite-

agenția 
M.E.N. Mohamed Abdallah Mer- 
ziban, arată ziarul, va pleca la 
Washington în cursul lunii vii
toare, însoțit de o delegație de 
experți în domeniul economiei, 
pentru a participa la reuniunea 
guvernatorilor Fondului Inter
național Monetar și ai Băncii 
pentru reconstrucție și dezvol
tare (B.I.R.D.) Cu acest prilej 
vor fi angajate discuții și cu 
reprezentanți B.I.R.D. în

declarat Ignatius A- 
cheampong, va exercita funcția 
de organ suprem în stat pînă la 
edificarea unor trainice baze 
economice și sociale. *

Christofides la 
Atena

MINISTRUL cipriot al a-

a uneirea, în octombrie 
delegații economice egiptene la 
Bonn, informează cotidianul 
„Al Ahram", citat de A.F.P. 
Convorbirile prilejuite de aceas
tă vizită, precizează „Al Ah
ram", ar urma să fie axate, in 
special, asupra modalităților de 
soluționare a problemelor finan
ciare în suspensie dintre cele 
două țări, precum și asupra 
studierii unor mari proiecte e- 
conomice. Vor fi evocate și 
probleme referitoare la colabo
rarea în domeniile cultural și 
turistic.

• MOHAMED ABDALLAH 
MERZIBAN, vicepremier al Re
publicii Arabe Egipt și ministru 
al economiei, urmează să exami
neze cu organizațiile financiare 
din S.U.A. diferite aspecte ale 
relațiilor economice egipteano- 
americane, scrie ziarul „Al

scopul obținerii, de către Egipt, 
a unor credite necesare realiză
rii unor obiective înscrise în 
planul de dezvoltare al Repu
blicii Arabe Egipt.
• PREȘEDINTELE Consiliu

lui redeșteptării naționale din 
Ghana, colonelul Ignatius A- 
cheampong, a rostit un discurs 
în care a cerut întregii na
țiuni să acționeze pentru solu
ționarea disputelor dintre di
versele grupări etnice, pentru 
unirea tuturor eforturilor în 
vederea consolidării unității na
ționale și propășirii economico- 
scciale a țării. El a chemat toa
te partidele și organizațiile, 
indiferent de natura lor, să ser
vească intereselor unității națio
nale și să asigure generațiilor 
viitoare un climat de armonie 
și înțelegere.

Consiliul redeșteptării națio-

•
facerilor externe, Ioannis Chris- 
tofides, a sosit luni la Atena, 
într-o vizită oficială de două 
zile. într-o scurtă declarație fă
cută presei, ministrul de externe 
cipriot a afirmat că vizita sa 
în capitala Greciei îi va oferi 
posibilitatea unui schimb de 
vederi cu ministrul adjunct al 
afacerilor externe grec, Xan- 
thopoulos Palamas asupra rela
țiilor dintre cele două țări, pre
cum și asupra perspectivelor 
soluționării problemei cipriote. 
El a precizat că, „întrucît con
vorbirile intercomunitare din 
Cipru au intrat într-o etapă 
hotărîtoare, un schimb de ve
deri cu guvernul grec în această 
problemă este indispensabil".

• ÎN LOCALITATEA iugo
slavă Primosten de pe malul 
.Mării Adriațice s-a deschis, du
minică, un congres internațio
nal avînd ca temă influența me
diului înconjurător asupra apa
riției cancerului. Lucrările con
gresului, la care participă 150 
de specialiști din 22 de țări, se 
vor încheia la 2 septembrie.

R.P. POLONĂ. — Bydgoszcz 
este un vechi port fluvial, un 
important nod de comunicații 
terestre și fluviale 
noscut centru al 

nautice.

și un cu- 
sporturilor

Luni , . __
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru ai Comi
tetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., a continuat convor
birile cu secretarul general 
al Partidului Social-Demo
crat Finlandez, Kalevi Sor- 
sa. Din partea finlandeză, 
Ia convorbiri au luat parte 
Unto Niemi și Paavo Lippo- 
nen, secretari al P.S.D.

A fost prezent Mircea Bă- 
Iănescu, ambasadorul Româ
niei la Helsinki.

In timpul convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosfe
ră sinceră, cordială, a fost 
continuat schimbul de opinii 
în probleme ale relațiilor 
dintre cele două partide, 
precum și în legătură cu 
diferite aspecte ale situației 
internaționale.

Tot în cursul ____
delegația P.C.R. a avut 
întîlnire cu conducători 
Confederației _L_21_ 
din Finlanda (S.A.K.). 
fost prezenți : Oivio ” 
vicepreședinte al 
S. Pentilla, membru 
mitetului Executiv al 
președintele Uniunii 
catelor metalurgice, ___
Elomaa, secretar general al 
S.A.K., și Veikko Ahtola, 
președintele Uniunii Sindi
catelor din industria celulo
zei și hîrtiei. Cu acest pri
lej, gazdele au informat pe 
membrii delegației române 
despre activitatea și preocu
pările organizației. Grupul 
social-democrat din cadrul 
Confederației Sindicatelor a 
oferit în onoarea delegației 
P.C.R. un dejun.

In dupâ-amiaza zilei de 
luni, tovarășul Emil Bodna
raș și tovarășul Cornel Bur
tică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-au 
întîlnit cu reprezentanți ai 
principalelor organe de pre
să din capitala finlandeză.

Tot în cursul zilei de luni, 
delegația P.C.R. a avut o în
tîlnire cu Mauno Koivisto, 
guvernatorul Băncii Națio
nale, fost prim-ministru al 
Finlandei, și cu Seppo Lin
dblom, ministrul industriei, 
directorul Institutului Mun
citoresc de Cercetări.

Seara, Veikko Helle, vice
președinte al P.S.D., a ofe
rit la sediul Asociației Cen
trale a Cooperativelor din 
Finlanda un dineu în cinstea 
delegației P.C.R.

dimineții, 
o 
ai 

Sindicatelor 
Au 

Pekka, 
S.A.K., 
al Co- 
P.S.D., 
Sindi- 
Simo

Marcello Caetano a încheiat capitolul făgăduielilor. Nu
mele său nu mai promite schimbări. Caetano înseamnă pur 
și simplu continuitate. Cu Caetano salazarismul continuă 
să guverneze chiar și după ce Salazar a murit. Modificările 
s-au produs în zona aparențelor și sint minime. S-au schim
bat doar niște denumiri. în rest, structurile regimului au 
rămas intacte. Aceeași ignorare brutală a realităților, același 
conservatorism șocant, aceeași represiune nemiloasei. Poliția 
secretă nu se mai numește P.I.D.E. ci D.G.S., dar ea este, 
ca și pînă acum, omniprezentă și mai ales atotputernică. 
„Liberalizarea" pe care o promitea dispariția lui Salazar 
aparține domeniului iluziilor pierdute. Chiar și șeful bise
ricii portugheze îi mărturisea unui ziarist francez : „Aproape 
nimic nu s-a schimbat aici...".

Caetano a moștenit de 
presivă, ci și obișnuința 
problemele dificile ale 
radiodifuziunii, a afirmat 
nici un război colonial". __ ______ ____ ,
trimiși în Angola, Mozambic și Guineea-Bissau (200 000 la o 
populație de opt milioane și jumătate) sînt niște turiști dor
nici să descopere frumusețile Africii. Ca și cum faptul că 
1 000 000 de dolari sînt cheltuiți zilnic pentru aventura colo
nialistă ar reprezenta o bagatelă. 40 la sută din resursele 
bugetare ale statului sînt înghițite de acest război care nu 
oferă Lisabonei decît perspectiva înfrîngerii. Fiecare portu
ghez simte povara acestui război. Nu-i vorba doar de morții în 
uniformă, de cei ce și-au pierdut viața zadarnic, departe de 
pămîntul natal. Povara războiului colonial se resimte în 
existența de fiecare zi, în sufocarea economiei, in faptul că 
într-un singur deceniu 1200 000 portughezi au luat drumul 
emigrării pentru a căuta surse de existență dincolo ‘de fron
tierele țării lor. FINANCIAL TIMES scria : „Operațiunile 
militare provoacă Portugaliei un enorm prejudiciu. Li se 
acordă fondurile care ar putea servi unor investiții produc
tive sau dezvoltării, atît de necesare, a învațămîntului, sau 
sănătății publice". Concluzia : Această țară, altădată atît 
de bogată, riscă să devină cea mai săracă din Europa". Dar 
efectele nu sint înregistrate doar pe plan economic. LE 
MONDE DIPLOMATIQUE constată că „războiul constituie 
un pretext comod pentru a menține măsuri excepționale". 
O comisie care a analizat situația internă din Portugalia 
semnala că s-a declanșat „o adevărată escaladă a represiu
nilor". In decurs de un an numărul celor întemnițați pen
tru „delicte" politice s-a dublat.

Represiunea nu poate reprezenta calea pentru ieșirea din 
impas. Chiar dacă temnițele sînt pline, adversarii dictatorii 
se înmulțesc. Este caracteristică în această privință situația 
de la Universitatea din Coimbra — despre care LE MONDE 
DIPLOMATIQUE scria că a fost considerată odinioară drept 
„tradiționalistă". Acest reputat lăcaș de învățămînt supe
rior a devenit o scenă a luptei antiguvernamentale. Mani
festațiile studențești, grevele, adunările ce sfidează poliția 
s-au înmulțit. Mulți studenți se găsesc în închisoare dar 
colegii lor nu par înfricoșați. Adversarii salazarismului au 
trecut la acțiuni și de altă natură : numeroase explozii și 
acte de sabotaj au amintit că sentințele abuzive ale unei 
„justiții" în slujba dictaturii nu pot să oprească extinderea 
luptei pentru libertate.

Oficialitățile de Ia Lisabona constată eșecurile lor mili
tare în Africa, politice — în interiorul țării, economice — 
în raporturile cu alte state. Chiar dacă S.U.A. au închiriat 
pentru 500 000 000 dolari o bază din Azore, situația Portu
galiei nu s-a îmbunătățit. Lisabona este izolată. Partenerii 
ei din NA.T.O. se simt jenați să sprijine un regim contestat 
în interior și denunțat în lume ca un asupritor colonial. 
Este adevărat, o serie de corporații occidentale fac afaceri 
rentabile în coloniile portugheze. Milioanele de dolari ob
ținuți de visteria portugheză în acest mod iau, însă, dru
mul cheltuielilor de război. Rămine un singur „aliat" fidel : 
Pretoria. Prea puțin pentru a salva Lisabona...

Caetano afirmă că nu există război colonial, că nu există 
represiune, promite că Portugalia va păși într-o „eră de 
prosperitate". Oamenii acestei încercate țări nu se mai Iasă 
tîriți în capcana promisiunilor. Pentru ei a sosit un moment 
care semnifică sfîrșitul iluziilor.,.

la Salazar nu numai practica re
de a decreta drept „inexistente” 
Portugaliei. în fața microfonului 
cu toată seriozitatea : „Nu există 
Ca și cum cei 200 000 de sola'ați

M. RAMURA
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Convorbiri indo-pakistaneze

consacrate aplicării prevederi-

lor acordului de la Simla

Pentru a patra zi consecutiv, 
la Delhi au avut loc luni convor
biri între oficialități indiene și 
pakistaneze, consacrate examinării 
modalităților de realizare a pre
vederilor acordului de la Simla. 
La sfîrșitul convorbirilor, repre-

zentanții 
miți de . _ ______
diei, Indira Gandhi, cu care au 
conferit în legătură cu evoluția 
negocierilor. In urma acestei 
convorbiri, a anunțat un purtă
tor de cuvînt al guvernului in
dian, s-a hotărît prelungirea cu 
încă o zi a tratativelor. In acest 
mod, convorbirile indo-pakista- 
neze cu * privire Ia delimitarea 
frontierei în regiunea Cașmir ur
mează să se încheie marți, cînd 
se așteaptă și comunicatul 
comun.

pakistanezi au fost pri- 
primul ministru al In-

• O NOUĂ REUNIUNE indo- 
pakistaneză la nivel Înalt, cu 
participarea primului ministru 
Indira Gandhi și a președintelui 
Pakistanului, ar putea avea loc 
la jumătatea lunii septembrie, 
la o dată care va fi fixată în 
cursul; convorbirilor ce se des
fășoară in prezent la Delhi în
tre reprezentanți ai celor două 
țări, a declarat președintele Pa
kistanului, Zulflkar Aii Bhutto, 
într-un interviu acordat radio
difuziunii din Caraci. Șeful sta
tului a adăugat că ar prefera 
ca această reuniune să aibă loc 
după 15 septembrie.
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