
Hotărîți sâ dea viață angajamentului organizației de partid a Capi
talei „Cinc:nalul în patru ani și jumătate"

„SCURTAT" LUNA CU PATRU ZILEEl AU
REZULTATUL ;
• La 31 august plănui producției marfa al Uzinei de pompe-Bucu- 
rești a fost depășit cu opt milioane lei.
• 570 de pompe în plus expediate beneficiarilor din țară și de peste 
hotare.
• Întregul spor de producție obținut prin creșterea productivității
muncii (citiți fotocronica noastră din pag. a lll-a)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Numai în acest an, 15 mașini au trecut prin mumie 
maistrului Gheorghe Florea, ale muncitorilor din atelie
rul de modernizări, pentru a-și dubla sau, alteori, tripla 

capacitatea de producție

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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BRIGADIERII ÎNSCRIU
30 DECEMBRIE NOI REALIZĂRI ÎN CRONICA
TRADIȚIILOR MUNCIIPATRIOTICE

CORESPONDENȚII „SClNTEII 
TINERETULUI" TRANSMIT

PE ȘANTIERELE TIMIȘULUI

a primit pe tovarășul Paolo Bufalini
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar ’general al Partidului 
Comunist Român, a primit, luni 
după-amiaza, pe tovarășul Paolo 
Bufalini, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului 
Partidului Comunist Italian, 
care se află în vacanță în țara 
noastră.

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

J
Cu acest prilej, s-a exprimat 

satisfacția pentru relațiile de 
prietenie, colaborare și solida
ritate statornicite între Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Italian, s-a relie
fat hotărîrea comună de a le 
dezvolta, pe mai departe, în in
teresul prieteniei dintre cele 
două partide și. popoare, al uni
tății partidelor comuniste și 
muncitorești.

Convorbirea a prilejuit, tot
odată, un schimb de informații 
privind preocupările și activi
tatea actuală a P.C.R; și P.C.I., 
precum și un schimb de vederi 
în probleme ale situației inter-» 
naționale și ale mișcării comu<* 
niște și muncitorești.

întrevederea s-a desfășurau 
într-o atmosferă de caldă cor* 
dialitate.

MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU,
adresat participanților

la cel de-al Vll-lea Congres
Internațional Minier

I

Cotele înalte
Aflați ca întotdeauna printre primii dintre cei care răspund 

solicitărilor campaniei recoltei, elevii prahoveni au început de 
ieri „lupta" pentru conservarea unei însemnate cantități de 
struguri din renumitele podgorii ale județului.

Amănunte ne oferă tovarășul Nicolae Oprea, secretar al Co
mitetului județean Prahova al U.T.C. : „Trustul I.A.S. —- Dealul 
Marc ne-a solicitat sprijinul în vederea lichidării unei situații 
periculoase pentru recolta de struguri. Datorită ploilor din 
ultima vreme, o parte însemnată a suprafețelor cultivate, mer- 
gînd pînă la 30 Ia sută, ar fi fost compromisă, dacă nu se 
iniția o acțiune rapidă și eficientă. Astfel, am organizat brigăzi 
de muncă patriotică formate din elevii școlilor generale, pro
fesionale, celor sase licee teoretice și ai liceelor de specia
litate din municipiul Ploiești, care vor lucra timp de două sap- 
tămîni la I.A.S. — Valea Călugărească. I.A.S. — Urlați, I.A.S. 
— Tohani si la Institutul de cercetări pentru vimficație și viti
cultură. Peste 3 000 de elevi din Ploiești au răspuns acestei 
chemări. Dar alături de brigadierii din școlile ploieștene se vor 
afla și elevii din școlile generale din localitățile unde se afla 
I.A.S.-urile menționate. C. S.

ale entuziasmului

In comuna Pechea. din județul Galați, au ieșit duminică la 
muncă voluntar-patriotică peste 3000 de iXn'infrea
mai mult de 600 de tineri pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor social-culturale și economice prevăzute in chema
rea lansată de consiliul popular din această locali.ate. S-a mun
cit cu deosebit entuziasm la construirea centralei termice din 
comună, la lucrările dc canalizare, la baia comunala la regu- 
larizarea piriului Suhurlui și la baza sportiva. După 4 ore 
de muncă voluntar-patriotică intensă, cei 110 elevi din comuna, 
care au participat si în cursul verii la ridicarea acelorași obiec- ‘ ’Sfee" șa.a earningieuKu™.»de. m cadru, 

“'insignele de fruntaș în activitatea de munca volnntțn-pa- 
triotică. i----------

ORGANIZAȚIA DIN CARE VOR FACE PARTE

Județul Timiș are o carte de 
onoare cu zeci de mii de eroi 
anonimi t brigadierii. Par- 
curgînd istoria de un sfert de 
veac a marilor acțiuni de mun
că patriotică timîșene. putem 
nota coordonate de înaltă tradi
ție : între anii 1949—1950, zeci 
de brigăzi ale tineretului au 
participat la construirea liniei 
de tramvai care avea să racor
deze centrul Timișoarei de vi
itorul cartier Mehala. („Un fel 
de Salva-Vișeu a noastră", a- 
firmă un vechi activist de par
tid, fost brigadier pe această 
magistrală) : între anii 1957— 
1960 zeci de trenuri din toate 
localitățile județului plecau în
cărcate cu tineri spre terenu
rile cu exces de umiditate. Prin 
muncă eroică, zeci de mii de 
hectare au fost redate agricul
turii : în anul 1960 a fost ter
minat — tot prin muncă patrio
tică — marele ștrand al tinere
tului din Timișoara, iar 3 ani 
mai tîrziu, salopetele albastre 
ofereau Timișoarei cel mai fru
mos ștrand ai orașului, ștrandul 
1 Mai. Lista poate continua...

Vineri. 1 septembrie 1972. 
După numai 8 luni, angajamen
tul anual valoric în ceea ce pri
vește munca uatrioticâ a tine
retului din județ a fost îndedi- 
nit. Această frumoasă perfor
manță, care tinde să bată chiar 
și recordurile de tradiție, se 
materializează prin darea în fo
losință a mai multor obiective, 
printre care putem aminti 
struirea noului local de și 
al liceului de construcții

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți de peste hotare,
La deschiderea lucrărilor celui de-al 

Vll-lea Congres Internațional Minier, do
resc sa vă adresez dumneavoastră, partici- 
panților la această prestigioasă reuniune 
științifică internațională, care are loc în 
Capitala Republicii Socialiste România, un 
salut călduros, precum și urarea de bun- 
venit pe pămîntul patriei noastre, din partea 
Consiliului de Stat, a guvernului și a mea 
personal.

Congresul dumneavoastră, ce reunește oa
meni de știință și specialiști din aproape 50 
de țari ale lumii, va prilejui, fără îndoială, 
un schimb util de opinii cu privire la pro
gresele științei și tehnicii contemporane, ale 
organizării și conducerii muncii într-unul 
din cele mâi importante sectoare ale pro
ducției materiale — industria minieră. Asi- 
gurindu-va de ospitalitatea poporului român, 
îmi exprim speranța, stimați oaspeți, că 
participarea dumneavoastră la acest Con
gres vă va da posibilitatea să cunoașteți mai 
bine România socialistă și realizările sale, 
marele efort constructiv pe care îl facem 
pentru propășirea economică și socială a 
țării.

Prin tematica sa. Congresul dumneavoastră 
abordează una din problemele de impor
tanță majoră ale dezvoltării economice con
temporane — aceea a perfecționării activi
tății de valorificare a bogățiilor minerale ale 
subsolului. In ultimă instanță asigurarea 
materiei prime — furnizate în mare măsură 
de industria minieră — constituie una> din 
condițiile esențiale ale dezvoltării forțelor 
de producție ale lumii moderne, ale progre
sului economic și tehnic al popoarelor. 
Iată de ce apreciez că Congresul dumnea
voastră — în centrul căruia se află această 
importantă problemă — este de natură sa 
trezească un mare interes în opinia publică 
mondială.

Gazdă a acestei reuniuni internaționale — 
România este profund interesată în dezvol
tarea continuă a științei organizării, explo
rării si exploatării resurselor subsolului. în 
perfecționarea tehnicii miniere, care în țara 
noastră are vechi tradiții. în efortul de a 
lichida cît mai rapid urmările slabei dez
voltări din trecut, de a făuri o economie 
modernă, multilateral dezvoltată, capabilă să 
asigure progresul general al țării pe calea 
civilizației si bunăstării, noi acordăm o a- 
tenție deosebită perfecționării industriei mi
niere, ne preocupăm de modernizarea pro
ceselor de producție, de organizarea mai 
bună a muncii, de dezvoltarea cercetării ști
ințifice proprii în acest domeniu.

Salutăm cu satisfacție faptul că Congresul 
dumneavoastră își propune să abordeze și să 
dezbată asemenea probleme importante cum 
sînt : perfectionarea organizării și condu
cerii industriei miniere, promovarea meto
delor avansate de extracție și valorificare a 
minereurilor, aplicarea largă a cuceririlor 
științei și tehnicii moderne în această ra
mură, formarea profesională a cadrelor și 
alte probleme de însemnătate hotărîtoare 
pentru creșterea eficienței și rentabilității 
acestui donieniu economic. în această ordine 
de idei, deosebit de utilă ar fi, de asemenea, 
găsirea unor soluții adecvate pentru valori
ficarea cu bune rezultate a marilor zăcă
minte cu conținut de minereu mai sărac 
existente în lume.

După părerea noastră modernizarea și 
perfecționarea continuă a extracției și valo
rificării produselor miniere nu pot și nu

PERSPECTIVA NU SE
APROPIE AȘTEPTÎND-0 

CI PREGĂTINDU-TE
r

PENTRU EA
am reușit să

u ....._____ cu membrii
biroului organizației U.T.C. nr.

Destul de greu 
depistez împreună

educativ depus de crga- 
în ceea ce-i privește pe

5 ‘din secția prelucrări meca- 
luce de la fabrica „Nico
vala" din Sighișoara pe ti
nerii neuteciști care lucrează 
în sectorul de muncă al colec
tivului respectiv. Deși se știa de 
existența lor, nimeni nu putea 
spune cu exactitate, nici ciți 
sînt la număr, nici cum îi chea
mă. întîmplarea îmi crease din 
start o impresie nu tocmai fa
vorabilă preocupărilor privind 
antrenarea neuteciștilor la viața 
organizației, a pregătirii lor în 
vederea obținerii calității de 
utecist, pe care, de altfel, do
ream să le cunosc. în sfîrșit, 
odată depășit obstacolul amin
tit am intrat în subiectul pro- 
priu-zis al investigației care mă 
adusese la porțile întreprinderii:

efortul
neuteciști. Care sînt deuuiile 
practice ale acestui efort, de 
drept o obligație a organizației 
U.T.C. ? Inițial. întrebarea am 
adresat-o, cum era și firesc, bi
roului U.T.C. ea apoi, în final, 
să consemnăm răspunsurile ti
nerilor în cauză, aie neuteciști- 
lor. Mai întîi, deci, să luăm notă 
de ceea ce declară reprezentanții 
uteciștilor din secția lâcâtușerie.

Mihai Ferezan, secretarul 
U.T.C.: „Ca un aspect al aten
ției pe care o acordăm neuteciș- 
tilor as menționa interesul pe 
care-1 arătăm pentru ca ei sâ 
se achite în bune condiții de 
sarcinile profesionale ce le re
vin. Mergem la locurile lor de

TRAIAN GINJU
(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a lll-a)

EM. ISOPESCC

Foto : PAVEL TANJALA

Una din acțiunile de muncă patriotică ale elevilor: culesul 
strugurilor

IN PAG. A II-A: 
iața" unde se cautâ 

bani fârâ munca.
IN PAG. A III-A: 

dezbaterea tinerilor: 
Proiectul Legii remunerării 
după cantitatea și calita
tea muncii.

IN PAG. A V-A:
• Jocurile olimpice.

adoptate de

UJLCAJ». fi B.T.T.

i de tineret!

INVITAȚII PENTRU
TINERII SATELOR

Recent. Biroul permanent al 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
impreună cu Biroul de Turism 
pentru Tineret de pe lîngă C.C. 
al U.T.C., au convenit ca, înce- 
pind cu acest an, să organizeze 
in comun o serie de activități 
cu caracter educativ și recrea
tiv, să acorde unele facilități, 
de care să beneficieze tinerii 
lucrători din cooperativele agri
cole de producție și asociațiile 
intercooperatiste care s-au evi
dențiat în activitatea de pro
ducție și obștească. Constituind 
un punct de plecare în mate
rializarea istoricelor hotarîri a- 
doptate de Conferința Națională 
a partidului, în recentele mă
suri adoptate de U.N.C.A.P. și 
B.T.T. se exprimă grija față de

generația tînără de la sate, în
ceputul unor preocupări conju
gate în vederea răsplătirii și pe 
această cale a tinerilor care își 
aduc un aport deosebit în sec
toarele hotărîtoare ale produc
ției agricole. în același timp, 
recentele măsuri au menire? să 
îmbogățească permanent gama 
mijloacelor și formelor educa
ționale care să contribuie la 
formarea și dezvoltarea fizică, 
intelectuală și etico-morală a ti
neretului din acest important 
sector al agriculturii noastre so
cialiste. Cum bine este știut, 
unor asemenea deziderate le 
răspunde și activitatea turistică 
— mijloc educativ important — 
datorită numeroaselor posibili
tăți pe care Ie oferă de a pune 
pe tineri în contact direct cu

realizările din domeniul econo
miei, științei și culturii, cu ves
tigiile legate de istoria patriei 
și a poporului român.

Am solicitat tov. DANIEL LA- 
ZĂRESCU, vicepreședinte al 
B.T.T., un interviu pentru a pre
zenta tinerilor importantele fa
cilități create pentru dezvolta
rea turismului de tineret în 
mediul rural, principalele re
comandări în vederea punerii in 
aplicare a măsurilor stabilite.

— Despre ce fel de activități 
este vorba ?

— în fapt, pe un plan mai 
larg, acțiunile care urmează a 
fi organizate de uniunile jude-

C. VASILE

(Continuare în pag. a V-a)

trebuie să fie desprinse de preocupările 
pentru crearea unor condiții care să ducă la 
ușurarea muncii oamenilor, la apărarea să
nătății minerilor, la îmbunătățirea pe toate 
planurile a vieții acelora care scot Ia lumina 
zilei bogățiile ascunse ale pămîntului, con
tribuind astfel la creșterea avuției naționale 
a popoarelor. Ia accelerarea progresului 
uman. Sperăm că și în acest domeniu, Con
gresul dumneavoastră va aduce o contribu
ție prețioasă.

Ținînd seama că fiecare țară a acumulat 
o anumită experiență în dezvoltarea indus
triei miniere, că, în același timp, progresul 
tehnic pune în fața acestei ramuri noi și 
noi probleme, se impune cu necesitate lărgi
rea continuă a schimbului de experiență 
între mineri, între specialiștii și organiza
torii extracției minereurilor ; pe această 
bază se va realiza intensificarea procesului 
de modernizare a producției miniere din fie
care țară și, totodată, unirea eforturilor pen
tru asigurarea mersului înainte, pe plan 
mondial, a producției acestei importante ra
muri de activitate umană.

Considerăm că o problemă de cea mai 
mare însemnătate — în legătură cu care 
Congresul dumneavoastră poate aduce o con
tribuție importantă — este realizarea unei 
multilaterale cooperări, atît în extracția și 
valorificarea minereurilor, cît și în perfec
ționarea tehnicii și dezvoltarea cercetării 
științifice în acest domeniu. Desigur, o co
operare internațională largă și fructuoasă 
trebuie să se clădească pe principii de de
plină echitate și egalitate în drepturi între 
națiuni, pe respectul mutual al independen
ței și suveranității naționale a fiecărui po
por, pe avantajul reciproc al părților. Un- 
imperativ al vieții internaționale contempo
rane este crearea condițiilor pentru punerea 
cît mai largă în valoare a bogățiilor națio
nale ale fiecărei țări, în folosul propriilor 
popoare, al progresului și prosperității ace
lora care sînt de drept stăpînii lor. Pe a- 
ceastă cale este necesar să se acționeze pen
tru lichidarea subdezvoltării, a marilor de
calaje care despart țările lumii din punct 
de vedere economic și social, pentru înain
tarea impetuoasă a tuturor națiunilor pe 
calea bunăstării și fericirii maselor popu
lare.

România se pronunță pentru amplificarea, 
pe această bază echitabilă și în spiritul a- 
cestor principii de justiție internațională, a 
schimburilor și cooperării între toate sta
tele lumii, considerînd că aceasta corespun
de intereselor dezvoltării economico-sociale 
ale fiecărei țări și, în același timp, consti
tuie un factor important al adincirii colabo
rării și înțelegerii între popoare, al întăririi 
păcii și securității în întreaga lume.

Ne exprimăm convingerea că lucrările 
Congresului dumneavoastră vor contribui 
atît la generalizarea experienței mondiale în 
exploatarea si valorificarea resurselor mi
nerale ale planetei noastre. Ia soluționarea 
nroblemelor noi pe care le ridică producția 
în această importantă ramură industrială, 
cît sț la stimularea conlucrării rodnice din
tre țări și popoare ; aceasta va constitui im
plicit un aport prețios al Congresului Ia 
promovarea destinderii, prieteniei și păcii 
între națiuni.

Cu această convingere, urez succes deplin 
lucrărilor Congresului si vă doresc dumnea
voastră, tuturor, realizări cît mai mari în 
activitatea de viitor, multă sănătate si fe
ricire.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU

„VIITORUL COMUNAL OAMENILOR"

marea speranța 
a zilei de miine

de prof. dr. IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN
președintele Federației Internaționale de Marketing

Tineretul a fost și va fi 
întotdeauna speranța tuturor 
popoarelor. Toate aspirațiile, 
nerealizate, ale generațiilor 
trecute, toate soluțiile ami
nate, toate idealurile viitoru
lui apropiat sau îndepărtat 
sînt puse 
tului.

Dar se 
legitimă : care tineret ? în
săși noțiunea de tineret a 
suferit o evoluție. Pe plan 
practic văzută într-o clarifi
care anagrafică și cronogra- 
ficâ a devenit un sentiment, 
cu extinderi nebănuite, atun
ci cînd cineva e însuflețit de 
un ideal, în slujba nației sau 
a patriei, naționale mai mici, 
sau continentale mai mari, ori 
a umanității întregi, de al câ-

în sarcina tinere-

pune o întrebare

rei destin se ocupă cea de 
a lll-a Conferință Mondială 
de Cercetare a Viitorului.

Occidentul a oferit în ul
timul deceniu unele forme de 
manifestare patologică a ti
neretului, din păcate, prea 
generalizate, de mijloacele 
de comunicație de masa, ca 
un deșeu al bunăstării, dar 
care din fericire se limitea
ză la procentaje reduse. Im
presia asupra altor tineri 
din toată lumea e în;ă mare 
și, datorită fenomenului mo
dei, au devenit, anumite sti
luri, ele înșile mijloace de 
comunicație și de apropiere, 
de comuniune într-un crez, 
care-1 lipsește de conținut. 
Prezența și prezentarea aces-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Șl TOTUȘI VACANȚA SESFÎRȘEȘTE...Din tabere alte două ilustrate de rămas bun
La Cozia s-au întîlnit 

autentice pasiuni
La Cozia, au putut fi întâlniți, 

în vacantă» președinții societăți
lor tehnico-științifice și literar 
artistice, avîndu-i alături pe pre- 
mianții Expoziției naționale de 
artă fotografică. Două săptămîni 
au petrecut aici, în tabăra de 
odihnă și instruire, organizată de 
către C.C. al U.T.C. Intr-adevăr, 
bilanțul a fost acesta : s-au re
creat și au alăturat experiențe, 
propuneri, idei pentru o activi
tate atît de îndrăgită de elevi.

Am notat și noi cîteva din ele. 
în primul rînd, demonstrația Doi
nei Florea din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej privind prestigiul unei 
societăți științifice ori literare 
pentru elevi, care se ridică dea
supra celui al unui cerc științific. 
Pentru că, arăta ea, societatea 
elevilor se impune chiar prin 
titlu și dă putința afirmării per
sonalității elevului. Ea creează ca
drul Unei activități mai ordonate, 
mai ritmice. Societatea dispune și 
de fonduri proprii, din plata co
tizației — ceea ce permite atin
gerea unor obiective mai ambiți
oase — organizarea unor biblio
teci proprii, editarea unor reviste, 
organizarea unor expediții tema
tice instructive, acordarea de sti
mulente celor mai buni elevi. Mai 
mult, legitimațiile si insignele asi
gură accesul la diferite labora
toare la care elevii din cercurile 
științifice nu pot ajunge. Și în 
plus, societatea este condusă efec
tiv de elevi, avîndu-i ca membrii 
onorifici și îndrumători ne pro
fesori, ceea ce înseamnă de acum 
un factor de emulație științifică, 
dar și de sporire a responsabili
tății, de dezvoltare a spiritului 
organizatoric și de acțiune.

Sînt, într-adevăr, lucruri care 
merită a fi luate în seamă ca o 
pledoarie pentru lărgirea numă
rului Și calității societăților do

TINERETUL
(Urmare din pag. I) 

tui tineret poluează mediul, stri
că ecologiei, deși pretinde în
toarcerea la natura... Cauza e 
lenea și lipsa unei educații ci
vice adecvate.

Aceasta materie — mâ refer-. 
la educația civica - nu e pre
data in Occident. Rezultatul : o 
mare confuzie de idei și incon
secvență de fapte. Or, tocmai 
omul educat și format, pus în 
serviciul societății care l-a creat, 
constituie capitalul cel mai pre
țios al oricărei colectivități or
ganizate, deci „politice".

Individul se naște flâmînd și 
gol, copleșit de nevoi pe care 
colectivitatea, care îl ia în sar
cina, e chemată să i le satis
facă. Prima unitate sociala care 
intervine este familia. Apoi, in
tervine Statul, prin diversele 
sale structuri. Astfel, copilul, 
ființă zoologica la naștere, în- 
vațînd o limba, numerele, alfa
betul și primind în matrițele 
goale ale minții șale o parte- din 
patrimoniul social., cel mai. pre
țios, cultura, devine, lâ sfirșituF 
procesului de culturalizare și for
mare profesionala, un adevărat 
om, homo sapiens, în sensul 
plin, social, al cuvîntului. lata 
de ce educația este cel mai im
portant capitol de investiții al 
oricărui stat și după nivelul a- 
cestor investiții se poate măsura 
civilizația și puterea de dezvol- 
tqre în viitor a unei națiuni.

Viitorul, după ultimele teorii și 
experiențe, poate fi cunoscut cu 
mult înainte și făurit. Un viitor 
măreț al unui popor nu poate 
fi închipuit fârâ un tineret mo
delat pentru realizarea lui. De 
aceea e necesar ca educația să 
cuprindă nu numai cultura ge
nerală, cu dimensiuni mondiale, 
ci și, ba chiar in primul rînd, 
valori naționale și, pe plan ci
vic, patriotice, care nu sînt in
compatibile unele cu altele. Lu
mea, dar Europa în primul rînd, 
și cultura sa, este rezultatul unui 
efort comun de creație spirituală 
și socială. O unitate în diversi
tate, aceasta este comunitatea 
culturală europeană, căreia 
România ii aparține, ca țară la
tină, cu aspirații și realizări so
ciale și socialiste.

Tineretul României de astăzi 
este un tineret sănătos, care pro
mite bine, dacă va fi bine 
călăuzit, la lumina unui ideal de 
afirmare naționala și socială, în 
cadrul concertului mondial al 
celorlalte popoare, între care 
țara și poporul român fac efor
turi sâ-și îndeplinească funcția 
și menirea, căci numai așa is
toria acorda dreptul la existență, 
în pace și în folosul tuturor.

Aceste puține cuvinte sînt re
flecțiile spontane pentru tinere
tul român și pentru tineret în 
genere, de al cărui viitor Confe
rința mondiala la care partici
păm se ocupă în zilele acestea, 
la București, capitala unei „țări 
la răscrucea lumilor'4, care prin 
poziția sa e menita sâ serveas
că, în sensul cel mai social și 
bun al cuvîntului. Lumii, 

profil științific și literar ale ele
vilor. Cu atît mai mult cu cît 
din cele afirmate de către elevii 
din tabără, se pune multă serio
zitate în construirea societăților. 
Ni s-a demonstrat că „Sesam“-ul 
societăților științifice este pasi
unea. Cei care sînt admiși aici 
trebuie să o dovedească. Și se fac 
testări în sensul acesta, chiar și 
la limbile străine — cum se în
tâmplă la Mediaș — pentru că 
acestea înlesnesc accesul la o do
cumentare bogată, există un ce
remonial de primire care include 
cererea elevului, recomandarea 
profesorilor, acordarea legitima
țiilor, a insignelor. Lucrurile a- 
cestea au valoarea lor, pentru că 
de la început impun păstrarea 
unui titlu care se dobîndește 
după o verificare a aptitudinilor 
și nu prin numire din oficiu. 
Radu Bama' din Mediaș formula 
o propunere care poate fi dis
cutată r să se creeze în cadrul 
consiliului elevilor un sector pen
tru coordonarea societăților știin
țifice și literar artistice ale elevi
lor, ceea ce, după părerea lui, 
ar înlesni schimbul de experiență, 
de care elevii au atîta nevoie. Ar 
dori chiar mai mult: să publice 
o revistă a revistelor școlare, cu 
cele mai bune lucrări din publi
cațiile societăților, cu informații 
privitoare la cercetările făcute de 
elevi, chiar și cu adresele socie
tăților, ca să se poată dezvolta o 
corespondentă.

Referitor la reviste, aici, în ta
bără ele au fost adunate într-o 
expoziție-confiurs, profilele aces
tora fiind foarte diverse : de ma
tematică, chimie, fizică, literatură, 
astronautică. Revista „Astronauti- 
ca“, care a cîștigat premiul I, se 
face purtătoarea de cuvînt a unei 
societăți mai puțin obișnuite : are 
sediul la Tîrgoviște, este renumită 
prin numărul mare de diplome 
adunate și este formată din... opt 
membri. Opt liceeni care învață 
bine, construiesc ăeromodele, par
ticipă la concursuri și • își găsesc 

Timp să scoată și-această revistă 
trimestrială — apreciată în străi
nătate -ca ocupi nd tocul 'doi. după 
o revistă americană. • Apreciere 
stimulativă dar, mai ales, stimu
lativ este exemplul unei aseme
nea prestigioase activități.

Se pare însă că observația pri
vind revista „Sînziene" de la Li
ceul „Zinca. Golescu" din Pitești,

IN ATENȚIA TINERILOR!

partici-

ai școlii 
munici-

— forjori
— turnători
— strungari

prin uce- 
de școlarizare de

personal, telefon

I.I.L. PRECIZIA, București, str. Teodosie Rudeanu 
nr. 12—14. sectorul 8, recrutează tineri absolvenți ai 
școlii generale, din municipiul București, sau din jurul 
municipiului București pe o rază de 50 km., pentru cali
ficare prin cursuri de scurtă durată, cu și fără 
pare în producție, în meseriile :

De asemenea, recrutează tineri absolvenți 
medii, din municipiul București sau din jurul 
piului București, pe o rază de 50 km., pentru calificare 
în conformitate cu H.C.M. nr. 2105/1970 pentru meseria 
de lăcătuș montator și lăcătuș matrițer.

în vederea calificării în meseriile de : forjor, turnător, 
sudor, lăcătuș construcții metalice și frezor, 
nicie la locul de muncă, cu durata
3 ani, se recrutează tineri absolvenți ai școlii generale 
din toate județele țării.

Informații suplimentare la biroul i 
17.71.53 și Serviciul Plan, telefon 18.34.00.

O FILOSOFIE INTR-O SACOȘA

unde se caută
fără muncă

Undeva, în Vitan. La bufetul 
„Tir nava" a sosit berea. Peste 
drum, un maidan minuscul pe 
care, însă, forfotesc aproape două
zeci de tineri. In mijloc, senio
rial, cîțiva, mai „maturi", fac și 
desfac niște prețuri. Se discută 
„doct", mai exact, în cel mai doct 
argou cu putință. Poți afla că Lu- 
mînărică are șase „solnițe" (cea
suri, adică), Sandu Mînă-Mică 
„ține" niște „umblători" a-ntîia, 
moș Documentaru „aruncă lejer" 
două „scandalagioaice..."

Acestea din urmă ar fi, în 
traducere, două aparate cu tran
zistor!. Lista obiectelor cu care 
se poate însăila o afacere „la 
profit" e completată de o tre
cere în revistă a „piețelor". Ci
neva obiectează că Lipscanii „nu 
mai ține", că e prea mare „pri
veghiul".

— Nu fi fraier, îl calmează 
altul. Află de la mine că tot 
acolo umblă banul de-a dura, cu 
proștii după el. Dacă ții ochiu- 
bine, nu vede nimeni eînd pă
călești lorzii.

Ne-arn propus să-i aducem în 
prim plan pe acești „specialiști" 

poate fi receptată de mai multe 
reviste și societăți. Aici, funcțio
nează o societate cu profil știin
țific, totuși, revista nu lasă să pă
trundă în paginile sale decît lite
ratura — și așa se întâmplă și în 
alte părți. Deci, o critică și o 
pi opunere. Și o altă propunere 
care ar trebui rapid receptată și 
materializată, ea aparține lui Paul 
Vulpoiu, președintele societății cu 
o vechime de 75 de ani — „Ju
nimea" — a Liceului „Nicolae 
Bălcescu“ din Pitești : societățile 
elevilor să fie patronate de mai 
multe întreprinderi, pentru a se 
înlesni accesul elevilor la labora
toare și utilaje de profil, contac
tul cu ingineri, cercetători, tehni
cieni și muncitori din producție 
în realizarea unor lucrări. Iniția
tiva de la Mediaș pledează în 
sensul acesta; aici elevii din ca
drul societății fac practica la 
locuri de muncă adecvate pre
ocupărilor lor în întreprinderi.

Să nu uităm însă că elevii nu 
au venit aici numai pentru in
struire, ci și pentru recreere. Ac
tivitățile sînt bogate și în acest 
sens : spartachiada taberei, ex
cursii pe Valea Oltului, vizi
tarea microhidrocentralei pionie
rilor „Voineșița", concursul de 
creație, literatură, dar și pentru 
desemnarea celui mai politicos 
băiat din tabără. La menținerea 
bunei dispoziții au contribuit si 
cei 80 de fotografi amatori care 
au surprins pe peliculă aspecte 
variate și inedite din cele 14 zile 
de tabără. Nu s-ar putea spune 
că laboratorul foto a avut parte 
de odihnă. *

Directorul taberei, profesor Gh. 
Herescu, adaugă că ar fi bine ca 
taberele de acest gen să fie anun 
țațe din timp pentru ca devii să 
se poată pregăti cu materialul ne
cesar, adică cu reviste, programe 
comunicări științifice și fotografii 
pentru expoziție. Cît privește or
ganizarea taberei, este necesara 
prezenta unor profesori de isto
rie, geografie și științe naturale, 
pentru ca excursiile si fie nu 
numai frumoase, dar 51 instruc
tive.

Am părăsit tabira cu speranța 
că societățile tehnico-științifice și 
literar-artistice ale elenilor au cîș
tigat aici — prin reprezentanții 
lor — mai multă experiență.

MIHAELA COMAN 

în „marketingul" chilipirurilor a- 
dunați fără grijă, în jurul unei 
lăzi cu bere, în miezul unei zile 
de muncă (pentru alții) obișnuite, 
pe micul maidan de lingă bufe
tul „Tîrnava". Cine sînt ei ? Și 
care le sînt grijile? Unul este 
Dumitru Samo, posesor de ante
cedente penale, cunoscut la cir
cumscripția 8-a Miliție pentru 
specula cu icoane și iconițe. Nu 
lucrează. „Adică, cum să nu lu
crez, lucrez", sare el cu gura. 
Cînd. îl întrebăm unde, aflăm, 
ca și de la alți cîțiva din grup, că 
ar fi angajat la Întreprinderea 
de prestări munci manuale. A- 
colo, susțin ei, se lucrează nu
mai o oră pe zi. „Ce vreți, e 
muncă grea, se lucrează după o- 
cazii". După ce ocazii se va fi 
lucrînd la această întreprindere, 
nu știm. Cert e că mai mulți ti
neri zdraveni, bine hrăniți, nu
mai buni de muncă, taie toată 
ziulica frunză la cîini și se o- 
cupă de dubioase afaceri pe la 
colțurile străzilor sub paravanul 
angajării la l.P.M.M. Lucru care, 
în nici un caz, nu face cinste 
„firmei".

PRIMU^£EȘȚIVALJțAȚlDH^
AL CINECLUBURILOR ȘCOLARE

Un mic festival al filmului 
care poate deveni un 

autentic festival
Patru băieți, foarte tineri, merg 

umăr la umăr pină in dreptul lan
țului. Merg aproape ca la arma
tă. solemn si decis. Lanțul nu 
este înalt si cu un pas tl trec. 
Dincolo, merg Ia feb Intr-un spa
țiu închis, pînă cînd o voce îi o- 
prește și le comandă să deseneze 
cercuri în jurul lor, pe asfalt. 
„Cine iese primul din cerc, moa
re !“ îi previne vocea. Și băieții 
rămîn să zacă in cercuri. Unu! 
iese Si moare, ceilalți rtnt liber» 
și pleacă spre lanț. Dar nu-1 trec, 
rămîn lingă eL ținiodu-î In ■fini, 
gînditori. nemișcată

Ceea ce povestesc eu. ne foar
te bine, «te un Hm Scut I» rf- 
teva ore de patru oameni de 15 
ani. Montat. Host. «Sedri Aaa 
luat-o invers pentru că de fapt 
ei au reușit si le fed dradtti-

Acest film este cheii festiva
lului filmului de elevi. S-a făcut 
un astfel de fife și poți «1 urii 

că trebuie, poți să uiți că televi
zorul a reușit să-i orbească pe 
mulți alții, Usîndu-: să rroete 
zeci de cadre, hwspiesive. aH^- 
ma reportajelor, formale -de ser- 
vid" care curg ore întrec pe zi, 
la fele. Asia ar fi de gpaa despre 
Finele fastraklnt. pe ca - le-« 
săzut sofeeteda-oe de căLfei te- 
tr-un ritm teribil, pentru că pre- 
seiecție nu s-a făcut. Dar mai im
portant este faptul că un astfel 
de f-sth'al există, că acești copii 
pot afr filmeze și să filmeze inte- 
resartla cincisprezece sau șapte- 
qnpsfy ani...

tabu: numai ca festivalul să 
*e contureze mai precis în jurul 
fiîmuhxL mai malt decît în iurul 
lui înșiși, așa cum se întâmplă în 
general. Și am să încerc să spun 
cam cred că trebuie să stea lu
crurile...

Festivalul ar putea fi dublat de 
□ tabără în care instructori spe
cializați, nu profesori de română’, 
^ă-i ..învețe" ceva din tehnica fil
mului, pentru că oricât de buna 
ar fi o idee, un film supraexpus, 
eroare elementară de tehnică, este 
un film ininteligibil. Aceiași in
structori ar putea fi ori veritabili 
pasionați de film, din cinecluburi 
(studioul ANIM A FILM ar fi 
bucuros să aibă o sală de sunet- 
mixaj așa de bine aranjată și acus
tic ca cea a Cineclubului C.F.R. 
din .Timișoara), ori eventual, stu- 
denți din anii mai mari ai clase
lor de regie sau operatorie din 
I.A.T.C. Ceea ce ar învăța la

Acest tînăr ce vrea să pară 
un intelectual boem vinde 
lucruri în valoare de aproape 
20 000 lei. De unde le are ? 
Căci, de muncit, nu mun

cește nicăieri ! 

cursurile de vară elevii ar putea 
experimenta în timpul anului în 
filmele lor, nemaifiind astfel lă- 
sați la discreția „instructorilor" 
improvizați care-și filmează în 
lungi și ridicoli metri de pelicula 
mutila proprii copii.

In afară de această tabără fes
tivalul ar mai putea iniția prele
geri despre film sau despre arta 
hi general. Poate așa filmările de 
la televizor ar putea fi interpre
tate altfel și nu luate ca „model" 
de cinema. Am văzut zece filme 
IDENTICE făcute de oameni din 
colțuri diferite ale țării, care nu 
s-au văzut și n-au discutat niei- 

Cînd zic identice, spun că 
plnă și incadraturue erau ABSO
LUT la feL Dacă dincolo de fap
tei că aparatul bizîie, băieții a- 
eestia vor feăța să ..vadă" atunci 
intr-adevăr festivalul va deveni 
o acțiune folositoare.

Categoria estetică ^subiect" tre
buie să ajungă la ei altfel decât 
cea recomandată de reportajele e- 
mxsiunii de tineret a T.V. Aid am 
să mă opresc asupra unui soi de 
..vânătoare" cu aparatul pe străzi 
cupă fuste scurte și păr lung, „vî- 
nâtcarea" de o indeficatețe și un 
penat gust greu ecalabtL Comeu- 
tarul care esa aici cribe-aasabd 
nu făcea decât sâ instaleze și mai 
sobd penibilul peliculei Fără de
feri taie intre da și nu, între bine 
și tău— Rețin o secvență, figura 
oarecum speriată a unui băiat 
care-și scotea medalionul de la 
git în timp ce aparatul îl urmărea 
convingător. Nu l-a întrebat ni
meni „de ce-1 scoți „de ce-1 
porți?" ori „ți-o teamă de noi?"

Cred că am spus prea mult des
pre ..greșeala" asta dar ea se răs
frânge caleidoscopic în cele 40 de 
filme pe care le-am văzut, creea
ză neliniști și incertitudini inuti
le unor „copii cu aparatul de fil
mat" care nu știu curo să filme
ze încă un băiat și o fată care se 
plimbă <i se sărută. Har sînt sti
mulați spre asemenea urmăriri... 
Festivalul acesta e un lucru util 
și ar putea fi un lucru minunat, 
trecând mai departe, cu seriozita
te și alte perspective, spre ediția 
a Il-a sau a III-a, pentru că 
bucuria filmului este justificată 
din plin de ceea ce am văzut, 
mai ales de ceea ce am văzut 
făcut de elevi și nu de filmările 
voit ,.profesioniste" realizate de 
instructori.

MIRCEA VEROIU

Priciți ce marfă de preț a pu
tut concentra Ioan Marinescu (26 
de ani) într-o simplă și aparent 
inofensivă sacoșă de voiaj. Sînt 
aici două aparate de fotografiat, 
un radio cu tranzistori, cîteva 
pixuri, pachete cu țigări străine, 
un alt aparat, foarte costisitor, 
pentru prelucrarea filmelor pe

Chilipirgiul păcălit se plinge 
trecătorilor. „Bine ți-a fă

cut !M se aude o voce

Ultimele zile ale vacanței sînt trăite cu aceeași bucurie și intensitate

...DAR CONSTRUCTORII
AU AFLAT ACEST LUCRU ?
Pentru a prezenta cititorilor 

noștri stadiul construcțiilor 
școlare destinate învățăm in tul ui 
de cultură generală, profesional 
și tehnic ne-am adresat din 
nou tovarășului ing. George Za- 
rojanu, director In Ministerul 
Educației și Invățămintului.

— Care este volumul de con
strucții școlare prevăzut a fi 
dat in folosință pină la stârci
tul anului ?

— Pînă la 31 decembrie 1972 
din fondurile centrale de inves
tiții și din fondurile rezultate 
prin contribuția populației estf 
pre\ăzută pentru învățămlntul 
de culturi generală darea în 
folosință a peste 3160 săli de 
clasă, internate cu peste 3 500 
locuri, grădinițe cu peste 7 800 
locuri, case de copii cu 2 250 
locuri și 35 săli de gimnastică.

— Si in ce stadiu de reali
zare se află aceste obiective ?

— La stârșitul primului se
mestru media a rost de 37.2 la 
sută pe țară, o medie nesatis
făcătoare din două motive : 
primul : majoritatea obiective
lor ar trebui să fie ga:a la in- 
cepotal anului șroîar ; al doi
lea : realizarea medie pe țară 
ascunde rezultate mult mai sla
be in unele județe.

— Numiți județele restanți- 
ere și cele care merită a fi e- 
vidențiate.

— Ritmuri satisfăcătoare In 
realizarea construcțiilor școlare 
destinate invățămintului de 
cultură generală s-au înregis
trat in județele Alba, Brașov, 
Buzău, Cluj, Constanța, Harghi
ta, Ialomița, Neamț, Prahova, 
Satu Mare, Sălaj, Timiș și 
Vrancea. Aici măsurile luate de 
organele locale au condus la 
îndeplinirea planului anual In 
proporție de 40—70 la sută. 
Ritmuri nesatisfăcătoare s-au 
înregistrat în județele Arad, 
Argeș, Brăila, Caraș-Severin, 
Covasna, Gorj, Mureș, Vaslui și 
în municipiul București, unde 
procentele de realizare a lucră
rilor sînt sub 30%. „Campionii4* 
acestei situații din județul Mu
reș (11,3 la sută realizat din 
planul de construcții pentru în- 
vățămînt) și municipiul Bucu
rești — cu 16.4 la sută. Este in
teresant de constatat că la a- 
eești titulari de plan, ca și la 
ceilalți menționați mai sus. to
talul de activități in construcții

15 mm, teancuri de hărți pentru 
principalele țări occidentale, bani 
românești și străini. Și, în plus, 
o grămadă de scrisorele parfu
mate de la diferite domnișoare 
din străinătate.

Pe Marinescu l-am găsit într-u- 
na din sălile de jocuri din stra
da „30 Decembrie", unde, prin 
„grija" întreprinderii de agre
ment și decorațiuni care le pa
tronează, in loc de copii, așa cum 
ar fi normal, iși fac veacul tot 
felul de elemente dubioase, mulți 
dintre ei cu cazierul bine gar
nisit. Spunea cui vrea să-l as
culte că e din Constanta, că e 
student și că îi trebuie bani 
ghiață pentru o mașină de oca
zie. De aceea vinde „ieftin" ju
căriile din sacoșă. 6 000 pe un 
aparat, 4 000 pe celălalt...

Am încercat să discut cu loan 
Marinescu. N-am reușit să aflu 
prea mult. Suficient însă pentru 
a mi se contura pretențiile de 
filosof, de intelectual, cu care a- 
cest tînăr își îmbracă existența 
sub-umană, „ideile" prin care îyi 
justifică traiul de parazit.

— Viața e o luptă. Am voie 
să-mi aleg mijloacele...

Am reținut cu deosebire aceas
tă replică, în care e înglobată 
întreaga filosof ie de viață a lui 
l.M. La antipodul principiilor 
promovate în întreaga noastră 
societate : prețuirea muncii, cins
tea, demnitatea, corectitudinea, 
echitabila repartiție a valorilor, 
l.M. și-a însăilat din praful de 
pe coperțile unor reviste străine 
un simulacru de ideal, o exis
tență, bazată pe sacoșa jerpelită, 

a fost îndeplinit în proporție de 
45—50 la sută în primul semes
tru în timp ce realizările pen
tru invățămînt sînt cu 20—30 de 
procente mai mici.

— Cauzele acestei situații ?

— Provin din insuficienta a- 
tentie acordată de organele lo
cale și de constructori obiecti
velor școlare a căror dare în 
folosință in termenele prevăzu
te de plan este serios pericli
tată. Chiar în condițiile pre
lungirii termenelor pină la 
sfirșitul anului nu văd cum 
s-ar putea recupera timpul in
suficient folosit pină acum. Mai 
este de menționat și faptul că. 
deși in 1971 din investițiile

• Campioni nedoriți 
în restanțe • In clasa
mentul codașilor în 
construcții școlare con
duce... Ministerul Con
strucțiilor Industriale • 
Se solicită fonduri, care 
rămîn nefolosite.

pentru învățămîntul de cultură 
generală nu s-au folosit 30 mi
lioane de lei, ritmul slab din 
anul 1972 se înregistrează la a- 
ceeași beneficiari. Din analizele 
efectuate în toate județele re
zultă însă că se mai pot lua 
măsuri, propuse de altfel, pen
tru accelerarea ritmurilor în 
construcții în vederea dării în 
folosință a tuturor capacități
lor. în acest scop este necesa
ră o revedere a organizării 
șantierelor respective în sensul 
asigurării forței de muncă și a 
utilajelor specifice.

— Care este situația pentru 
învățămîntul profesional, teh
nic și liceal de specialitate ?

— Dacă situația investițiilor 
pentru învățămîntul de cultură

O școală nouă — nr. 136 din Capitală — care are nevoie încă 
de retușuri serioase pentru a fi recepționată

de bișnițar, la marginea legii, la 
marginea societății.

CE NE SPUN LACRIMILE 
UNUI CHILIPIRGIU

Pe strada Covaci, la ușa unuia 
dintre magazinele de „Consigna
ție", Vasile Ghimpu își jelea 
banii pierduți... Mai mulți cetă
țeni îl consolau, alții, însă rîdeau 
din toată inima. Ce se întîm- 
plase ? Omul nostru, ditamai in
ginerul, cumpărase cu 1500 de 
lei un tranzistor nou-nouț, „made 
in Japan". Bucuros ide chilipir, 
nu se mai întrebase de unde 
poate să-și procure asemenea 
marfă tinerelul modest îmbrăcat 
care-l oferea spre vînzare. Sco
sese banii, făcuseră tîrgul, tine
relul mulțumise și, pe-aici ți-e 
drumul...

In schimb, V.G., ajuns acasă, 
avea să constate cu dureroasă 
surprindere că eticheta „Made 

generală permite prognozarea 
unor recuperări a întârzierilor 
prin măsuri ferme și imediate 
ce trebuie luate de consiliile 
populare județene, o situație 
mult mai serioasă o prezintă 
construcțiile destinate invăță- 
mîntului profesional, tehnic și 
liceal de specialitate ale căror 
investiții sînt prinse în planu
rile ministerelor economice. 
Astfel, la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, prin
cipalul beneficiar al muncitori
lor calificați pentru noile capa
cități economice, care are pre
văzut un. important volum de 
investiții, la sfîrșitul pri
mului semestru realizările 
reprezentau abia 25,8 la sută. 
Aceeași situație o întâlnim 
la Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare si Apelor 
( a realizat 27 la sută din pla
nul de construcții școlare). Mi
nisterul Energiei Electrice (22.3 
la sută), Ministerul Industriei 
Ușoare (33,9 la sută). Ministerul 
Industriei Chimice (31,2 la sută). 
Paradoxal. Ministerul Construc
țiilor Industriale, raporta ca 
realizat la sfirșitul primului 
semestru... 5.93 la sută. Deși 
stadiul construcțiilor școlare a 
fost analizat, totuși măsurile 
luate nu s-au dovedit suficiente 
și există pericolul ca numeroa
se fonduri de investiții să nu 
poată fi folosite integral pînă 
la sfirșitul anului. Situația este 
cel puțin ciudată deoarece, pe 
de o parte ministerele solicită 
fonduri de investiții necesare 
dezvoltării bazei materiale a 
învățămintului, iar pe de altă 
parte, ca și anul trecut, impor
tante fonduri destinate învăță- 
mîntului rămîn nefolosite, în- 
trucît aceiași titulari nu se 
preocupă de construcțiile pro
gramate și continuă să înregis
treze ritmuri total nesatisfăcă
toare.

Sînt de părere că există su
ficiente rezerve care, corelate 
cu măsuri ferme, ar putea re
dresa situația în vederea re
cuperării întârzierilor.

C. STANCULESCU

in Japan" e pur și simplu lipită 
peste marca românească a tran
zistorului, pe care l-ai fi putut 
procura de trei ori mai ieftin de 
la orice magazin de specialitate.

V.G. nu e singurul în această 
situație. Cei cîțiva bișnițari care 
au scăpat pînă acum de sub in
cidența legii își recrutează vic
timele în special din rîndul chi
lipirgiilor, ta celor pe care ten
tația unui profit nemeritat îi cla
sează, din punct de vedere mo
ral, în aceeași zonă cu bussines- 
man-ii de colț de stradă. Efortu
rile miliției, ale celorlalte organe 
de stat care se străduiesc să eli
mine din peisajul orașelor vîn- 
zătorii de chilipire nu vor putea 
da randamentul maxim atîta timp 
cit unii cetățeni vor continua să 
se complacă în postura de po
tențiali cumpărători ai unor bu
nuri, cel mai adesea cu o pro
veniență ilicită.

OVIDIU PĂUN
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Hotâriti să deâ viâfâ ân^âjâmeniuiui or^anizaliei de partid 
a Capitalei „Cincinalul în patru ani și jumătate**

------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El AU „SCURTAT LUNA
CU PATRU ZILE

Colectivul 
București a 
tembrie — 
ultima etapă, cea mai fierbinte, 
a întrecerii socialiste pe anul 
în curs — cu realizări care an
ticipează convingător. îndeplini
rea și depășirea planului anual, 
a angajamentelor asumate cu 
prilejul Conferinței extraordi
nare a organizației municipale 
București a P.C.R. La produc 
ția marfă, indicator esențial in 
bilanțul activității uzinei, sarci
nile pe opt luni au fost depă
șite cu opt milioane lei ; s-au 
livrat la export in afara preve
derilor. produse in valoare de 
peste 300 000 lei. Dar ritmul, te
nacitatea. consecvența cu care 
muncitorii și specialiștii uzinei 
își respectă cuvîntul dat în fața 
partidului, se detașează mai 
pregnant, mai evident din reali
zările lor la producția fizică : 
570 pompe în plus față de 
plan.

— Angajamentul nostru — 
ține să precizeze tovarășul Du
mitru Mușat. secretarul comi
tetului de partid — era de 500 
de bucăți în opt luni, dar după 
cum vedeți, s-a putut ’ 
mult.

— Tocmai acest lucru am
• să-l aflăm : cum s-a putut 

mult, ce rezerve au fost 
în valoare pentru ’7 
unui spor atit de considerabil ?

— în linii mari. este vorba 
de organizarea unor brigăzi 
complexe de producție și edu
cație comunistă — după iniția
tiva de la „Grivița roșie“ — în
ființarea comisiilor de discipli
na in toate compartimentele și 
jJunerea în aplicare a unui

Uzinei de pompe 
intrat în luna sep- 
cu alte cuvinte in

amplu plan de modernizare a 
unor utilaje prin care se urmă
rește creșterea productivității 
muncii.

Sintem la turnătorie, aici 
unde se hotărăște de fapt ca
dența producției in toată uzina. 
De numărul pieselor turnate si 
calitatea lor. depinde volumul 
de muncă din fabricație și 
montaj. Facem cunoștință cu

■e-vedit câ se oi 
zultate. Ia acei 
tivitatea s-a ci

Pe utedstul Marin Florea din 
secția mecanică i-am găsi: lu- 
crind pe un strung, ceri el este 
frezor. Dar numai riteva minu

producției marfa al Uzi* La 31 august planul.
nei de pompe-București a fost depășit cu opt 
milioane lei.

* 570 de pompe în plus expediate beneficia
rilor din țară și de peste hotare.

* întregul spor de producție obținut prin creș
terea productivității muncii.

mai
dori 
mai 

puse 
obținerea

brigada de tineri condusă de co
munistul Stefan Cochințu. Lu
crează cu o mașină modernă, 
cu cap aruncător, care a redus 
complet efortul manual și a în
lesnit o înaltă productivitate. 
Dar cea mai spectaculoasă rea
lizare de ultim moment a aces
tei brigăzi este asimilarea me
todei de ' '* 
rilor cu 
ramice.
calculat. _ ___ ,
curate, cu adaos de prelucrare 
minim, se elimină complet ope
rația de dezbatere.

— Experimentarea metodei 
am fâcut-o cu rășini din im
port — spune șeful brigăzii — 
dar nu ne puteam împăca cu 
prețul ridicat cu care am aflat 
că se achiziționează. Am cerut

confecționare a miezu- 
amestec de rășini fu- 
Ciștigul este greu de 
Se obțin piese foarte

această

te un strung 
lămurește ti- 

Toate pe 
vopsite astfel, 

sint mod emirate de oamenii
nostru Si uitați-vâ în secție, 
sint zeci de mașini vopsite ast
fel.

In 
ne-a 
Ies. 
cu 
creat posibil 
care pînă ai___ ________ ___
erată pe 3—I mașini, să fie exe
cutată în prezent doar pe una, 
printr-o singura prindere. Ală
turi. a fost amplasată freza pe 
care continuă imediat prelucra-

ne 
tor

ce constă modernizarea, 
fost foarte lesne de ințe- 
Prin echiparea strungului 

diverse dispozitive. s-a 
atea ca o piesă 
im trebuia prelu-

COTELE ÎNALTE
ALE ENTUZIASMULUI
(Urmare din pag. 1)

mașini, noile hale ale Fabricii 
de ’ tramvaie, ștrandul cu bazin 
olimpic al tinerilor din Nădrag, 
atelierul-uzină al Institutului 
politehnic, complexul de porci 
din comuna Peciu Nou, mai 
multe cămine muncitorești, zeci 
de mii de m.c. de pămînt dis
locat pe ^litierele de hidroa
meliorații. In acest context, tre
buie subliniat că din această 
toamnă marea majoritate a ce
lor peste 85 000 de uteciști _ din 
județ poartă lingă inimă, lingă 

< carnetul roșu de tînăr comunist 
J ca un argument în plus, carne

tul de brigadier.

LA PERIAM, 
BRIGADIERII DEVANSEAZĂ 

PLANUL CONSTRUCTORILOR

Ne aflăm în comuna Periam, 
pe șantierul complexului zoo
tehnic intercooperatist, dat par
țial în folosință. La ultimele 
grajduri se lucrează cu înfri
gurare. Se disting clar între 
constructori salopetele albastre 
ale brigadierilor : 52 de ucenici 
de la U.M.T. și 93 de la Electro
motor, care și-au propus ca prin 
munca lor să reducă cu 2 săp- 
tămîni termenul de dare în fo
losință al grajdului nr. 7. In 
cele 20 de zile, cit durează pe
rioada de muncă a unei brigăzi, 
cei 150 de tineri au săpat cîteva 
sute de metri de gropi și ca
nale : au amenajat taluzările u- 
nui dig de aerare pe o supra
față de 450 m.p ; au descărcat 
din vagoane 150 m.c. de balast, 
2 000 m.p. de plăci azbo-ciment 
(și nu au spart nici una) și au 
transportat la locul de montare 
si au montat 3 000 grătare la 
canalele de dejecție din graj
duri. Au mai turnat 400 m.c. 
de beton și au manipulat peste 

.200 000 bucăți cărămizi. Am în
trebat de mai multe ori care 
sînt fruntașii. Unii îl numeau 
pe Florian Marchiș, alții pe Pe-, 
tru Roșu. Adevărul _e că aici, 
la Periam, nu există doar un 
brigadier fruntaș. Toți sînt 
fruntași.

jul înconjurător de la al trei
lea. Aici au muncit în această 
vară peste jumătate din elevii 
și studenții din oraș, obținînd 
rezultate absolut uimitoare. 
Drept pildă, oferim cifrele de 
duminică, 3 septembrie: s-au 
descărcat peste 100 000 de cără
mizi și 500 m.c. de balast. Deși 
programul zilnic este de 6 ore 
cei 300 de țineri, în frunte cu 
întregul apărat al comitetelor 
județean și municipal ale 
U.T.C. au lucrat contra crono
metru pînâ spre înserat. Se vor
besc lucruri de mare cinste în 
legătură cu brigadierii de la 
Casa tineretului : ,.O oră pri
vești (adică înveți) și 199 mun
cești !“, aceasta este deviza ti
nerilor constructori. Ei au în
vățat să facă și să toarne beton, 
au învățat zidărie, dulgherie, și 
se comportă ca niște construc
tori autentici. Dacă nu credeți, 
priviți-le palmele și ochii. Sînt 
tineri care și-au terminat pe
rioada de muncă patriotică și 
totuși revin din timp în timp 
pentru a vedea „ce s-a mai fă- 
cut“. Și mai dau o mînă de a- 
jutor pe unde este nevoie, uitînd 
adeseori că au venit doar în 
vizită.

„Casa“ e, pe drept cuvînt, 
marea dragoste și marea per
formanță constructivă a tineri
lor din Timișoara.

MAREA BĂTĂLIE CONTINUA

— îndeplinind deja planul a- 
nual, ne propunem ca în peri
oada care urmează să depășim 
propriile recorduri. îmi spunea 
tovarășul Radu Bălan, prim se-

cretar al Comitetului județean 
Timiș al U.T.C. Vine o perioa
dă grea : campania de recoltare 
a porumbului și a legumelor. 
Și vom fi prezenți cu peste 
25 000 de tineri. Vom continua, 
în același timp, munca la o- 
biectivele curente și. în special, 
pe șantierele de hidroameliora
ții. După cum se vede, vom a- 
vea o toamnă bogată.

— Știind că s-a lansat o în
trecere între organizațiile UTC 
ale județului, vă întrtbăm care 
organizații se află actualmente 
în fruntea întrecerii ?

— Timișoara și Lugojul merg 
„cap la cap“. Intre comune, sînt 
în mare dispută Nădragul, Va- 
riașul. Lovrinul, Mașlbcul, Or- 
țișoara... Poate alegeți dumnea
voastră, că nouă o sâ ne fie al 
naibii de greu.

— Avînd în vedere rezulta- 
. tele obținute pînă acum, ce vă 

propuneți în acest domeniu 
pentru anul viitor ?

— Muncă patriotică în valoare 
de cel puțin 100 milioane lei, 
în special pe șantierele de hi
droameliorații și de construcții 
școlare și universitare.

Adică, ne-am făcut socoteala, 
cu 25 la sută mai mult decît era 
planificat pentru anul în curs. 
Ceea ce nu e de mirare. Ma
rea bătălie a muncii patriotice, 
bătălie începută sub semnul a- 
aniversării Semicentenarului 
U.T.C., a Conferinței Naționale 
și a aniversării zilei de 23 Au
gust, bătălie ridicată în județul 
Timiș la rang de virtute, con
tinuă.

o pi 
ceas
eeor

nziioar.e de
la
a- 
lei
ne 
decu aparatul

rius. Secretarul 
uzină. 

U 
elogiază pe sefui brigăzii com
plexe de montaj. Aurel Matei, 
care printr-o judicioasă organi
zare a muncii reușește sâ 
.^curteze- fiecare lună cu 3—4 
zile. Printr-o idee ingenioasă
și simplă : construirea unei linii 
de montaj in flux, acum extin
să la toate brigăzile.

Dar. In sflșit, să-i cunoaștem 
pe cei care materializează idei
le proiectanților. ale specialiști
lor. pe muncitorii atelierului 
de modernizări. Tînărul mais
tru Gheorghe Florea — a pro
movat in această funcție pe 
baza calificării înalte — are la 
activul său 25 de mașini moder
nizate In ultimii sase ani.

— Acum la ce lucrați ?
— La adaptarea unui strung 

vechi pentru prelucrarea lagă
relor de la pompele P.C.H. și 
L.C.C.. familia IV. Curind va 
fi gata și trimis in producție 
cu o capacitate dublă față de 
cea pe care a avut-o.

Dar numai in cele opt luni 
ale anului, din atelierul de mo- 
deraizări s-au reîntors in pro
ducție 15 mașini a căror pro
ductivitate a crescut de două 
sau chiar « trei ori.

R. LAL

pe
Stăsesj

OAMENII
PIINII

Patru instantanee in cimp

„PARCĂ NU MAI SÎNT FETELE 
DE ANUL TRECUT !"

Cu aceste cuvinte m-a în- 
tîmpinat directorul Fabricii de 
conserve „Fructus“ din Timi
șoara. Vorbea, firește, despre 
elevele care prestau ore de 
muncă patriotică. Anul trecut, 
îmi spunea, un minus de orga
nizare și unul de supraveghere 
au dus la rezultate slabe. Anul 
acesta însă... Fetele de la lice
ele ,,C. D. Loga“ și „Nikolaus 
Lenau“ lucrează direct la ban
da de producție. Pregătesc și 
îmbuteliază zilnic cîte 1 500 de 
borcane cu conserve. O parte 
din eleve lucrează la sortare : 
le trec prin mîini, în fiecare zi, 
circa 4 000 kg legume. Tînăra 

i maistră Viorica Scutcă îmi nu
mea 2 din performerele zilelor 
din urmă : Liubinca Raicov, la 
bandă, a început să le surprin
dă prin îndemînare pînă și pe 
muncitoarele vechi ale fabricii. 
Carmen Teodor, la sortare. își 
depășește norma zilnic cu 50—60 
de procente. In general, produc
tivitatea muncii patriotice la a- 
ceastă fabrică s-a dublat în a- 
c'est an față de media anului 
trecut.

„CASA" - MAREA DRAGOSTE 
A TINERETULUI TIMIȘOREAN

Orice cetățean al Timișoarei 
știe că tinerii s-au prins să în- 
nalțe o casă a lor. Cu o lună în 
urmă Casa tineretului se afla la 
etajul doi. Acum, In aceste zile, 
reporterul putea admira peisaV

Acum, după organizarea li
niei de montaj in flux, ti
nerii din brigada lui Aure* 
Matei lucrează mai cu spor

Și Marin Florea lucrează pe 
□ mașină modernizată a c„rci 
productivitate a crescut cu 

100 la sută

Complexul intercooperatist din Periam — viitoare gazdă a 30 000 porci astăzi obiectiv 
prioritar al acțiunilor de muncă patriotică din județ Foto : EUGEN CIOCA

Mașina cu cap aruncător, cu care lucrează brigada lui 
Ștefan Cochințu, exclude complet efortul fizic al tur

nătorilor

Fotografiile :
PAVEL TANJALA

esigur, plinea acestui 
an se află de mult în 
hambare. Griul, acest 
fruct pe care este în

crustată efigie de truditor, fie
care bob păstrind însuși semnul 
unui Prometeu jertfit spre binele 
omului, darul acesta de preț al 
pămîntului este, cum spuneam, 
de acum la loc sigur. Dar ca să 
ajungă aici, la ceas de pace și 
visare albă a fost nevoie de o 
ti udă anume, amplă și uriașă, 
concentrată suprem în punctul a 
ceea ce obișnuit numim campa
nie de recoltare, cînd o febră 
specifică cuprinde oameni și 
cimp, unelte și mașini, cînd fie
care bob de timp — secundă, 
minut, oră — se împlinește în 
bob de grîu adunat; iar griul a- 
cestei ceri, după cțipi se știe, dă
ruită bogat, a încăput cu greu în 
bobul de timp. A fost, așadar, un 
moment cînd numai efortul 
maxim i-a putut da adevărata 
măsură, cînd cu deosebire omul 
a trebuit să fie și dirijor și exe
cutant al acestei miraculoase 
opere, solicitat să-și dezvăluie cu 
acest prilej multiplele, semnifica
tive, fațete ale alcătuirii sale.

Străbătind cîmpia bărăgană în 
astfel de momente decisive pen
tru soarta piinii am cunoscut 
acolo, în cimp, oameni asupra că
rora acum — la ceas de pregă
tire a altui final de recoltă: po
rumbul — gindul se întoarce in 
memorie cercetîndu-le dimensi
unea, iar amintirea proaspătă ca 
o prezență continuă, le reține 
chipul și gestul luminate de 
conștiință, în chenarul intim al 
cinstirii alese. Patru din aceste 
chipuri revin obsedant în fereas
tra memoriei* impurnnd reporte
rului cuvifdurd^'ihăfturisiYe.

La virsta^nd' soarele-i urcă-n 
amiază l-am întâlnit într-o după- 
a miază toridă pe EATU ȘOCA- 
RICEANU, mai marele marilor 
gospodari din comuna Ianca — 
și cînd zic gospodar, nu zic că • 
așa vreau să zic eu; așa ți-l nu- ■ 
mese oamenii locului, așa se re^ 
comandă el — și numai tn scrip
te, acolo unde trebuie să-și pună 
din cînd în cînd semnătura, se 
numește președintele cooperativei 
agricole de producție. L-am în
soțit, zi lungă de vară, pas cu 
pas, în cimp, la sediu, la zoo
tehnie, din nou la cimp, i-am 
ascultat biografia — emoționantă 
secțiune verticală într-un caracter 
puternic de țăran român — și 
m-am pătruns de hărnicia și gri
ja nestinsă a acestei înalte con
științe pentru soarta piinii și-a 
oamenilor piinii, dar mai ales am 
reținut dragostea acestui om pen
tru muncă, exigența cu care, ală
turi de dragoste. își îndeamnă 
consătenii la muncă. „Mașina 
face multe, și bune — îmi spu
nea între două tarlale — dar nu

trebuie să uităm că brațului nos
tru îi revin încă mari datorii*. Și 
s-a întîmplat ca chiar atunci, pe 
loc, să înțeleg tîlcul acestor vor
be simple. In cîteva văioage ră
măseseră clinuri de grîu : dinții 
combinei nu putuseră ajunge. Au 
fost aduse coasele. în rind cu co
sașii, președintele. De o parte, 
însă, un brigadier. Președintele îl 
privește într-un fel al lui — și 
pricepe. „A uitat să cosească** — 
ne spune, și începe să-l dăscă
lească pe împricinat, acolo, in 
mijlocul oamenilor, grijuliu ca un 
părinte, exigent ca un conducă
tor, ajutîndu-l să se reîmpriete- 
nească cu cutea și minerul coa
sei. „Munca, tovărășelule — avea 
să-mi spună ceva mai tîrziu — 
este o continuă reciclare**. Atît. 
Iar exemplul cu brigadierul, re
ceptat inițial ca mărunt ori întâm
plător, dezvăluia abia acum sem
nificațiile unui gest necesar.

nginerul agronom 
HAI PETRICĂ 
tras la față și de 
frunte îi șiroiau

Mi
cro, 
sub 

cute 
că aveam senzația că însăși lu
mina, cînd îi atinge chipul, se 
taie-n ele ca-n fierăstrău. A în
cetat să mai suduie cînd m-am 
apropiat. „Să vezi, în iunie, la 
praștia porumbului, era cald și-ar 
fi fost bună o ploaie ; acum, la 
strînsul griului, plouă și-ar fi bun 
soarele**. Agronomul se certa cu 
timpul — și suferea fizic pentru 
această nedorită întorsătură de 
vreme. 11 întreb, la acest ceas de 
necaz, ce-ar face dacă ar fi s-o 
ta de la început. „Tot agricultu
ră r — și furia cu care spunea 
cuvîntul ascunde o dragoste sta
tornică, imposibil de clintit. „Cu
nosc pămîntul cum îmi cunosc 
pălăria dintr-o mie. Dar uneori e 
greu, greu al dracului, și atunci 
îmi aduc aminte că taurul nu 
trebuie să-l lași să te împungă; 
trebuie să-l dolțpri*. De 17 ani,
agronomul M^hai 3^îT(că se lup-' 
tă pu „taurul**, suduie, trudește, 
asudă, dar niciodată nu se lasă 
învins. In spatele acestor stări de 
acțiune se află marea, statornica 
dragoste a omului de pămînt, de 
meseria pămîntului.

M

IN DEZBATEREA TINERILOR
Proiectul Legii remunerării 

după cantitatea și calitatea 
muncii în unitățile de stat 
constituie un act normativ ex
trem de important pentru 
perfecționarea relațiilor de 
producție socialiste și accele
rarea dezvoltării generale eco- 
nomico-sociale a țării. Eviden
țiind influența sistemului de 
salarizare asupra dezvoltării 
economice, el accentuează a- 
supra faptului că ridicarea 
bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului, îmbunătăți
rea condițiilor sale de muncă, 
de locuit, de sănătate, învă- 
țămînt și cultură sînt deter
minate de perfecționarea con
tinuă a activității, de munca 
plină de abnegație a tuturora, 
în vederea creșterii forței eco
nomice a țării, a venitului na
țional, destinat atît satisface
rii tot mai depline a nevoilor 
de consum ale membrilor so
cietății, cît și dezvoltării pe 
trepte mereu mai înalte a for
țelor de producție. Din aceste 
motive proiectul de lege amin
tit a fost primit cu un legi
tim interes și satisfacție de 
către masele de oameni ai 
muncii care continuă să-l stu
dieze, să-l analizeze și să dis
cute pe marginea prevederi
lor sale făcînd propuneri va
loroase pentru îmbunătățirea 
lui.

La baza legii pe care-o dis
cutăm, apreciază 
mitru Grigore, 
secția sculărie a 
vița Roșie“ din

stă principiul echității socia
liste. Fiecare salariat este re
munerat după cantitatea, cali
tatea și importanța socială a 
muncii prestate. Acordarea sa
lariului tarifar în întregime 
depinde de îndeplinirea tutu
ror sarcinilor încredințate. 
Este firesc și logic ca cel care 
muncește bine să fie remune
rat potrivit activității și re-

pildă, că exista unele meserii 
spre care nu se prea îndreap
tă tinerii. Este vorba de ceie 
care presupun activitatea di
rect la mașină. Mulți doresc 
să se facă lăcătuși, ajustori, 
sudori chiar, însă de așchie- 
tori nici nu vor să audă ! De 
ce ? Pentru că. la același sa
lariu, răspunderile sînt cu 
mult mai mici. Economia na-

tru cazangii și sudorii care 
lucrează la recipienți cu re
gim metrologic. în cadrul 
cazangeriei avem însă și lăcă
tuși care lucrează alături de 
cazangii dar aceștia nu pri
mesc nici 
eu — ca rețele majorate 
pe meserii 
te cu cele pe locuri de mun
că. In acest caz n-ar mai 
apărea diferențieri nejustifi
cate. Propunerea este valabi
lă și pentru sporurile de toxi
citate.

— Așa cum este conceputa

un spor.— cred

să fie înlocui-

Există cazuri — și nu puține 
la număr — cînd un necalifi
cat de categoria 3 bază pri
mește după calificare catego
ria 1 bază ! în aceste condiții 
tinerii ori refuză să se califi
ce — situație destul de frec
ventă — ceea ce este foarte 
rău, ori, după ce se califică, 
preferă să rămînă pe schemă 
tot... necalificați. Propun 
după calificare, muncitorul 
fie încadrat la categoria 
care a avut-o înainte. în 
cest fel vom cointeresa pe 
mai mulți să-și ridice nivelul

ca, 
să 
pe 
a- 
cît

ASTĂZI DESPRE: Proiectul Legii remunerării
după cantitatea și calitatea muncii

tînărul Du- 
strungar la 
Uzinei „Gri- 
București —

zultatelor obținute iar cel care 
provoacă daune economiei na
ționale să răspundă personal 
de prejudiciile aduse. Este, de 
asemenea, normal ca între di
feritele ramuri să existe di
ferențieri de salarizare deter
minate de complexitatea și di
ficultatea muncii. Declarîndu- 
mă de acord cu acest prin
cipiu trebuie să prezint însă 
unele situații care trebuie, 
după părerea mea, studiate cu 
mai multă atenție, și adopta
tă prin Lege reglementări co
respunzătoare. Se cunoaște, de

țicnală are însă nevoie. în 
primul rind, de oameni direct 
productivi care să minuiască 
mașini și utilaje de înaltă teh
nicitate. de aceea se impune 
o diferențiere de salarizare 
între cei care lucrează la ma
șini și ceilalți muncitori.

— Unele îmbunătățiri ar 
trebui aduse, completează ing. 
NICOLAE GHIUREA, șeful 
serviciului salarizare — la re
țelele de salarizare majorate. 
In întreprinderea noastră se 
acordă un spor de 5#’« pen-

— afirmă tînăra economistă 
MARIA CHITESCU de la a- 
ceeași uzină — legea remune
rării își propune să contribuie 
la perfecționarea pregătirii 
profesionale a salariaților. Va 
reuși, cu siguranță, acest lu
cru, însă va trebui să cuprin
dă prevederi mai clare în une
le direcții. De pildă : cei care 
se califică la locul de muncă 
sînt încadrați la o categorie 
inferioară celei pe care o a- 
veau înainte de calificare.

de pregătire.
— Referitor la problema 

pusă în discuție — a specifi
cat maistrul NICOLAE PETCU 
— aș avea o sugestie. Ea se 
referă la absolvenții școlilor 
profesionale. Rezultatele pe 
care le obțin în producție di
feră foarte mult, însă salariile 
lor de încadrare sînt aceleași, 
ceea ce nu are darul să-i sti
muleze. Cred c-ar fi bine dacă 
cei care absolvă școala profe
sională cu mediile 9 și 10 să 
fie încadrați la o categorie su-

perioară celor care au. media 
5, pentru că, realmente, există 
o diferență de pregătire între 
ei, confirmată de rezultatele 
practice de fiecare zi. Cît mă 
privește pe mine ca maistru, 
mă bucură faptul că proiectul 
noii legi aduce unele corec
turi prevederilor în vigoare 
cu privire la remunerarea 
maiștrilor. Se știe, coordo
natorul activității unui ate
lier sau sector cîștigă mai 
puțin decît un muncitor cu 
categoria cea mai mare de 
salarizare. Acum lucruri
le se vor schimba : Pro
iectul de Lege arată în mod 
expres, că maiștrii vor primi 
un salariu cu 10—15 la sută 
mai mare decît muncitorul a- 
flat pe ultima treaptă de sa
larizare.

— Referitor la remunerarea 
maiștrilor, afirmă GHEOR- 
GHE JUBLEANU, de la ser
viciul salarizare — Proiectul 
de Lege menține în conti
nuare o modalitate de apre
ciere a activității maistrului, 
care după părerea mea ar pu
tea fi încă îmbunătățită. Ra
portează salariul acestuia la 
indicatorul producție-marfă 
vîndută și încasată. Consider 
însă că cel mai potrivit baro
metru pentru a aprecia activi
tatea maistrului este corelația 
între productivitate și realiza
rea normei. Această corelație 
— pe care o urmărim cu toții — 
reflectă în ultimă instanță 
modul în care el se achită de 
sarcinile încredințate.

ă aflam pe pămînturile 
Măxinenilor, altă par
te de bărăgan, într-o 
noapte sticloasă. înfio

rată cu șoapte și iepuri. Pe cîm-
pia eliberată de grîu tăiau braz
da, la far puternic, tractoarele. 
Un om trebăluia de la tractor la 
tractor, un tînăr. Precum vedeam, 
nu prea avea de lucru. „N-a li
pit geană de geană de șapte 
nopți — îmi spune cineva — și 
iată-l din nou**. „Nu pot, nu pot 
răbda să dorm — zice în loc de 
bun venit tehnicianul Marin Va- 
sile, șef de secție la S.M.A. 
Măxineni. M-am zvîrcolit două 
ceasuri în pat. Nu, nu sufăr de 
insomnie, îmi pică ochii de somn, 
dar nu pot să dorm**. Mai apoi 
adaugă, privind î'n sus, spre cerul 
spuzit de stele; „Cum să vă fac 
eu să mă înțelegeți mai bine. 
Cînd știi că și de tine depinde 
soarta piinii, poți, ai dreptul, să 
privești la stele cu mîinile în 
sîn? Eu zic că nu, nu poți!** Și 
fără altă vorba se îndreaptă către 
marginea de hotar, unde au tras 
între timp tractoarele. „Tu, ăsta 
mai micu — i se adresează cuiva 
din întuneric — ia fugi tu de te 
culcă; ți-ajunge de trei nopți 
nedormit**. Nemaiașteptînd re
plica, se urcă la volan, demarînd 
scurt și nervos motorul...

ALEX. BALGRADEAN

eltii de-al patrulea chip 
nu-i știu numele. Nu i 
l-am știut niciodată ; nu 
l-am întrebat. L-am în- 

tîlnit într-o dimineață devreme,
la o margine de tarla. Iată-l, risi
pind somnul dintre încheieturile 
brațelor, calcînd rar și apăsat 
peste cimpul zorilor. Din cînd în 
cînd se oprește locului, cercetea
ză distanțele, lovește cu călcîiul 
pămîntul, așleptînd parcă răspuns 
la o poartă numai lui cunoscută. 
Și iar își rotește ^privirea pe zare 
și-o pornește domol mai departe, 
singur între pămînt și cer. Nu-i 
știu numele, dar am înțeles atunci 
că el este binețea ; binețea pă
mîntului, cea de fiecare zi. Și-am 
revăzut atunci în memorie, cum 
în altă parte de cîmpie bărăgană 
apar încă trei oameni, și rămîn 
așa, tăcuți în cîmpie, toți patru, 
cu pămîntul tras pînă la glezne, 
cu cerul sprijinit pe umeri, eroi 
mai noi ai unui timp nou, aștep • 
tind să apară și al cincilea —• 
Soarele — pentru ca greutatea sA 
li se pară mai ușoară.

ION ANDREIȚA
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AL VII-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL MINIER
în Sala Palatului Republicii 

din Capitală au început, luni 
dimineață, lucrările celui de-âl 
VII-lea Congres internațional 
minier, reuniune științifică de 
mare prestigiu, câre se desfă
șoară sub înaltul patronaj al 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Circa 2 000 de personalități 
științifice proeminente, cercetă
tori, proiectanți, specialiști din 
47 de țări vor dezbate, timp de 
sase zile, numeroase referate pe 
teme privind organizarea și 
conducerea activității în indus
tria minieră, probleme de o 
deosebită actualitate în acest 
sector de activitate.

La lucrări iau parte, de ase- 
menea, reprezentanți ai C.A.E.R., 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa și ai Uniunii In
ternaționale a Sindicatelor Mi
niere.

La ședința festivă de deschi
dere âu fost prezenți tovarășii 
Uie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Bujor 
Alrnăsan, Nicolae Agăghi, Octa
vian Groza, Mircea Malițâ, Dan 
Marțian, miniștri, loan Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Oliviu Rusu, pre
ședintele Consiliului Național ăl 
Inginerilor și Tehnicienilor, 
membri ai. conducerii altor in
stituții centrale.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, președintele Comite
tului Național de organizare ă 
reuniunii. După ce a adresat un 
călduros salut celor 1 200 de 
oaspeți de peste hotare, tuturor 
participanților, vorbitorul a sub
liniat importanța pe care o 
acordă statul nostru industriei 
extractive, cercetării geologice, 
deschiderii de noi mine, dotării 
și reutilării cu utilaje moderne

„Ne ocupăm de viitor pentru 
a transforma lumea și nu pentru

a o prezice
Conferința mondială a vii

torologilor a debutat sub 
auspicii promițătoare. încă 
de la început s-a creat un 
climat optim pentru dezba
teri fructuoase, pentru o ac
tivitate care să folosească 
omenirii. Ideea care i-a ani
mat pe participanții la Con
ferință — și faptul a fost 
subliniat expres — este că 
in țara unde Ovidiu medita 
la „Metamorfozele** sale toc
mai metamorfozele sociale 
se cuvin a fi scopul acestei 
reuniuni, metamorfoze care 
nu pot fi decît rezultatul 
voinței omenești clarvăză
toare.

Este evident că scopul re
uniunii de la București se 
definește prin orientarea 
cercetării viitorului către o 
transformare a sa și nu pen
tru simpla plăcere de a-1 cu
noaște. Această cerință a fost 
subliniată în mai multe luări 
de cuvînt. Dar ea este rele
vată și de direcțiile princi
pale pe care se axează dez
baterile : noi concepte ale 
creșterii și viitorului econo
miei ; viitorul țărilor în curs 
de dezvoltare ; politica eco
logică pe termen lung : teh
nologia și viitorul ; prog
noză socială; viitorul con
sumului : planificarea ino

Am publieat recent un articol 
care observa inadecvarea ac
tivității Teatrului „Ion Creangă*4 
la hecesitățile unei instituții cu 
rosturi precise și eficiente în e- 
ducarea tinerei generații. Obser- 
vînd deci neputința — permanent 
confirmată — a actualei instituții 
de a răspunde integral comanda
mentelor sale, remarcam — re
zultatul e firesc — lipsa de ade
ziune a tinerilor spectatori față 
de producțiile Teatrului „Ion 
Creangă*4, precum și un mare, 
manifest interes pentru spectaco
lele altor colective artistice.

Există, așa dar, un anumit gen 
de teatru preferat de tineri ? 
întrebarea s-a pus de nenu
mărate ori și în la fel de nenu
mărate prilejuri: oameni de 
specialitate, — regizori, actori, 
directori de trupă — plus pro
fesori, filozofi, sociologi au în
cercat, în întruniri organizate în 
acest scop sau altele adiacente, 
să precizeze conceptul cu pri
cina. Comunicări teoretice, re
zultate ale unor anchete științi
fice, propuneri practice, soluții 
de tot felul s-au ascultat și dez
bătut mai ales la simpozioanele 
ultimilor ani de la Piatra Neamț. 
Stadiul examinator, strict con- 
statativ al discuției n-a fost însă 
niciodată depășit Chiar dacă 
oninîile n-au coincis asupra ne
cesității înființării unui teatru 
special pentru tineret, totuși a- 
cordul asupra unor caracteristici 
ale publicului tînăr, privind ne
cesitățile lui etice și estetice a 
fost totdeauna unanim. Tînăra 
generație respinge teatrul sărac 
în idei și lipsit de atitudine, e 
adepta teatrului politic de ma

a acestui puternic sector eco
nomic. Referindu-se la tematica 
întîlnirii, vorbitorul a arătat că 
ea prezintă un larg interes pen
tru toți cei care își desfășoară 
activitatea in domeniul mineri
tului, în vederea asigurării unei 
cit mai ridicate eficiențe eco
nomice. Pentru minerii din țara 
noastră Congresul constituie un 
prețios prilej de informare și 
schimb de păreri cu specialiștii 
de peste hotare, asupra celor 
mai recente realizări obținute 
pe plan mondial, un stimulent 
pentru noi înfăptuiri în perfec
ționarea activității proprii.

Luînd cuvîntul, în numele tu
turor participanților, președin
tele Comitetului internațional 
do organizare ă congreselor 
mondiale miniere, Boleslaw 
Krupinski, a mulțumit pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
pentru cinstea deosebită făcută 
de a acorda înaltul său patronaj 
întîlnirii mondiale a specialiști- 
lor în minerit.

Scopul principal al reuniunii, 
a menționat vorbitorul, îl con
stituie urmărirea și valorifi
carea noilor tehnici și achiziții 
tehnologice în conducerea și or
ganizarea întreprinderilor de 
minerit, a industriei miniere.

Fiecare congres nou aduce cu 
sine întărirea legăturilor inter
naționale în știință, tehnică, in
dustrie, facilitează schimburile 
de informații, duce la o mai 
bună cunoaștere a preocupări
lor celor care sînt ancorați în 
activitatea de valorificare în 
folosul omului, al progresului 
general a avuțiilor subsolului.

După aceea, tovarășul Uie 
Verdeț, a dat citire Mesajului 
adresat de președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participanți
lor la cel de-al VII-lea Congres 
International minier.

întreaga asistență a primit 
Mesajul cu un deosebit interes 
și cu vii aplauze. în numele 
congresiștilor, prof. dr. Boleslaw 
Krupinski a mulțumit pentru 
cuvintele adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezentan
ților minerilor din întreaga 
lume, pentru caldele urări de 
succes.

CONFERINȚA MOMII III CERCETARE A VIITORUUII

vației educaționale ; științele 
sănătății și societatea noas
tră viitoare.

Cei mai mulți dintre vor* 
bitori au alăturat ideea ne
cesității transformării lumii, 
de cerința așezării cercetării 
viitorului sub semnul unei 
înalte responsabilități socia
le. Făcîndu-se referiri la 
credința unor contemporani 
că strămoșii noștri ar fi pu
tut crea, pentru noi, o altă 
lume, care ar fi putut avea 
o altă evoluție, în cadrul dez
baterilor s-a subliniat că e- 
voluția lumii fiind aceea pe 
care o cunoaștem, de aici 
trebuie pornit în cercetarea 
viitorului; oamenii de astăzi 
au datoria socială de a crea 
ei un viitor mai bun pentru 
ei și pentru urmașii lor. A- 
cestui obiectiv trebuie să-i 
răspundă știința cercetării 
viitorului. Pentru asemenea 
finalitate se cere însă uni
rea tuturor forțelor care se 
afirmă în viitorologie. Și se 
cere efort inteligent. „Sar
cina noastră — și-a exprimat 
opinia domnul Bertrand de 
Jouvenel, președintele Co
mitetului permanent al Con
ferinței mondiale de cerce
tare a viitorului, președinte 
de onoare al actualei con
ferințe — nu este de a sus- 

ximă angajare, a participării di
recte și nu contemplative la ac
tul artistic. S-a afirmat adesea, 
tocmai prin evidență, că publi
cul tînăr e mai intransigent, mai 
exigent decît alte categorii, dar 
e și cel mai entuziast. El aderă 
integral la spectacole care-i co
munică idei — etice, politice, — 
care-1 invită la o dezbatere re
ală ce-1 privește direct. Adezi

Teatrul pentru 0 FIRMĂ PE CARE
copii și tineret

„Ion Creangă** ARE CINE S-O ONOREZE

unea publicului tînăr față de 
marile spectacole ale ultimilor 
stagiuni, ca și refuzul față de 
cele false, slabe, neautentice de
termină pe mulți oameni de tea
tru să considere tineretul ce! 
mai sensibil seismograf al ade
vărului în această artă. Firește, 
programul și realizarea artistică 
a reprezentațiilor în unele tea
tre din București, sau din țară, 
corespund acestor necesități spe
cifice tineretului, dar nu izbu
tesc să se impună integral și 
permanent. Nu orice teatru își 
propune și poate răspunde ma
rilor probleme proprii tinerei ge

Congresul a fost salutat apoi 
de Martin Borecki, adjunct al 
ministrului minelor și energeti
cii din R. P. Polonă, V. Kadera- 
vek, adjunct al ministrului 
combustibilului și energeticii 
din R. S. Cehoslovacă, prof. 
G. B. Fettweis (Austria), H. F. 
Collins (Marea Britanie), vice
președinte al Comitetului de or
ganizare a Congreselor interna
ționale miniere, V- D. Nikitin, 
adjunct al ministrului industriei 
cărbunelui din U.R.S.S., Pedro 
Figar Alvarez (Spania), repre
zentanți ai țărilor care au găz
duit precedentele Congrese in
ternaționale miniere și Briceno 
Arata, președintele Institutului 
de ingineri de mine din Lima 
— Peru, unde urmează să aibă 
loc viitoarea reuniune.

Lucrările Congresului vor 
continua în șase secții de spe
cialitate care vor dezbate pro
bleme privind : producția minie
ră mondială și perspectivele ei 
de dezvoltare, structura organi
zării industriei miniere, mijloa
cele de conducere, rentabilita
tea industriei miniere și meto
dele pentru determinarea ei, ca
lificarea cadrelor și sistemele 
de remunerare și influența mi
neritului asupra mediului în
conjurător.

Lucrările Congresului conti
nuă.

★
Cu prilejul celui de-al VII-lea 

Congres internațional minier, 
Comitetul național de organiza
re a acestei reuniuni științifice 
a deschis o expoziție avînd ca 
subiect „Istoricul mineritului 
din România din epoca daco-ro- 
mană și pînă azi*4, o expoziție a 
„Cărții miniere*4- și alta filatelică 
cu tema „Mineritul**.

De asemenea, pentru specia
liștii de peste hotare se vor or
ganiza mai multe excursii do
cumentare, precum și vizite în 
unele stațiuni turistice.

★
în onoarea participanților la 

cel de-al VII-lea Congres inter
național minier, Ansamblul 
artistic „Rapsodia Română** a 
prezentat un spectacol folcloric. 
De asemenea, Comitetul națio
nal de organizare a reuniunii și 
Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei au oferit un cocteil.

cita speranțele oamenilor, ei 
de a le ghida călătoria. In 
această călătorie, această no
țiune de caravană apare pes
te tot ; fără efort inteligent 
nu se va realiza nimic. In
sist asupra cuvratului efort 
intrucit imi place mult a- 
ceasti idee a lui Engeis ca
re spunea că maimuța nu s-a 
transformat in om decit prin 
muncă, prin efortul stărui
tor care este mijlocul nostru 
de a realiza lucrurile pe 
care le dorim pentru popoa
rele noastre, pe care le do
rim pentru omenire, pe care
le dorim in mod special 
pentru popoarele dezavan
tajate în momentul de față, 
despre care vorbea atît de 
bine mesajul Domnului Pre
ședinte Nicolae Ceaușescu**.

Pentru delegații veniți din 
39 de țări este limpede câ 
dezbaterea despre viitorul 
comun al oamenilor trebuie 
subordonată scopului trans
formării lumii potrivit nă
zuințelor și idealurilor tu
turor popoarelor. Acest vii
tor trebuie să fie — așa cum 
sugerează unul din subiec
tele aflate pe agenda de lu
cru a reuniunii — o creație 
a maselor

ADRIAN VASILE8CU

nerații, îndeplinind astfel înaltul 
comandament educativ al for
mării lui spirituale. De aceea, 
crearea unui teatru — forum al 
tineretului ar putea fi bineveni
tă mai ales în Capitală, unde lu
crează cîteva sute de mii de tineri 
muncitori, unde activează a- 
proape 300 000 uteciști, unde 
învață peste 50 000 studenți și 
300 000 elevi. Un asemenea teatru, 

cu caracteristica sa esențială de 
teatru politic ar putea fi, așa 
cum s-a mai sugerat, un centru 
de cultură artistică tînără, în 
jurul căruia s-âr putea aduna 
cei mai buni dramaturgi, scrii
tori, poeți din tînăra generație, 
ajutați de filozofi, psihologi, so
ciologi și eticieni specialiști în 
educarea tineretului. Asemenea 
teatre cu destinație precisă, func
ționează în multe țări din lu
me : Naționalul britanic are o 
filială specială, aparte, «denumită 
chiar „The young Vie*, cu o 
sală destinată numai pentru ti
nerii spectatori. In mișcarea tea-

Despre această prestigioasă 
reuniune internațională și sem
nificația alegerii Bucureștiului 
ca loc de desfășurare a ei, ne-a 
vorbit secretarul comitetului 
național de organizare a Con
gresului, dr. inginer Petru Vlad.

— Tovarășe director, ce tema
tică își propune această presti
gioasă reuniune internațională 
și care este semnificația alege
rilor Bucureștiului ca loc de 
desfășurare a sa ?

— Mai întii, doresc să sub
liniez că acest congres se va 
desfășura sub înaltul patronaj 
al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ceea ce ii conferă 
un plus de solemnitate, dove
dind încă o dată interesul con
ducerii noastre de stat pentru 
asemenea manifestări de an
vergură. Pe de altă parte, ale
gerea Bucureștiului ca loc de 
desfășurare a Congresului, de
notă aprecierea de care se bu
cură peste hotare ritmul de dez
voltare a industriei noastre mi
niere. succesele obținute in va
lorificarea resurselor minerale 
autohtone si. de asemenea, lar
ga diversificare a producției 
miniere românești. In ceea ce 
ne privește, tematica generală 
a Congresului — organizarea și 
conducerea in industria minie
ră — este deosebit de actuală, 
ea inscriindu-se in preocupă
rile conducerii noastre de 
partid și de stat pentru per
fecționarea continuă a econo
miei naționale. Cele 75 de re
ferate care vor fi prezentate in 
cadrul Congresului, dt și discu
țiile care vor avea loc. vor a- 
borda probleme legate de pro
ducția industriei miniere mon
diale și perspectivele ei de dez
voltare. structura organizării 
industriei miniere. mijloacele 
de conducere, rentabilitatea in
dustriei miniere și metodele de 
determinare a acestei rentabili
tăți. formarea cadrelor si siste
mele de salarizare, precum și 
probleme legate de influența 
industriei miniere asupra me
diului înconjurător. Lucrările 
congresului vor fi un bun pri
lej pentru cunoașterea aspec‘e-

La Academia de Studii Eco
nomice din București, au în
ceput luni dezbaterile pe mar
ginea problemelor înscrise în a- 
genda de lucru a celei de a IlI-a 
Conferințe Mondiale de Cer- 
cMare a Viitorului. cu tema : 
„Viitorul comun al oametu-or-.

Ședința a fost desch_sâ de 
Bertrand de JomreneL prepe 
contele comitetului, care a ară- 
latcă această conferință de la 
București reprezintă ur. inacrr.- 
rat progres față de intilnirile 
anterioare.

Programul zilei a debutat cu 
prezentarea. in plenul reuniu
nii, a raportului de activitate a 
Corniteiului permanent de că
tre Ame Sorensen. secre
tar general al comitetului. In 
raport s-a propus organizarea 
la Roma, in septembrie 1973. 
a unei conferințe speciale mon
diale pe tema „Necesități u- 
mane. societăți noi. tehnologii 
ajutătoare-, propunere care a 
fost adoptată.

A luat apoi cuvîntul prof. Mi
ron Constanttncscu. președin
tele Academiei de Științe So
ciale și Politice a Republicii 
Socialiste România, care, după 
ce a relevat experiența țârii 
noastre in domeniul planifică
rii și programării economice, a 
subliniat necesitatea cooperă
rii organizațiilor, instituțiilor 
de viitorologie și a colaborării 
personalităților din toată lu
mea in scopul realizării unor 
studii și cercetări asupra viito
rului. prognoze și programe ca
re să servească împlinirii celor 
mai nobile aspirații ale popoa
relor.

La discuții, pe marginea pro
blemelor ridicate de raport, au 
mai participat H. Wentworth 
Eldredge (S.U.A.), J. C. Drâgan 
(Italia), președintele Federației 
Internaționale de Marketing, 
Henry Cassirer (Franța), Richard 

trală din Polonia au un rol im
portant numeroasele teatre în 
care tineretul, studenții, sînt 
creatori și spectatori. în ce pri
vește repertoriul unui astfel de 
teatru, părerile au fost totdeau
na și vor rămîne probabil multă 
\ reme extrem de împărțite ; to
tuși, e incontestabil că aici și-ar 
găsi locul dramaturgia militan
tă, de multilaterală eficiență e

ducativă, — etică, politică, este
tică. O dramaturgie în care să 
fie abordate temele care-i preo
cupă pe tineri, teme ce reflec
tă transformările lui, angajarea 
lui în contemporaneitate, afir
marea răspunderii lui actuale în 
societate. Programul tematic 
poate cuprinde desigur și pe bă- 
trînii clasici dar și pe foarte ti
nerii contemporani; și mai ales 
un asemenea teatru nu poate 
funcționa fără un înalt ideal po
litic și crez artistic, aparținînd 
unui animator care să conducă o 
adevărată echipă, în stare să-1 
urmeze cu cea mai mare credin- 

lor complexe și multilaterale 
ale organizării și conducerii in
dustriei miniere din tarile par
ticipante, constituind în același 
timp un util schimb de păreri 
și de experiență acumulată atit 
în cercetarea științifică minie
ră, cit și în producție,

— V-am ruga să faceți cîteva 
referiri la interesul de care se 
bucură congresul de la Bucu
rești în rindurile specialiștilor 
din țară și de peste hotare.

— Sîntem îndreptățiți să afir
măm că interesul pentru con
gres este cu totul deosebit. Pînă 
in prezent și-au anunțat parti
ciparea 1 155 de specialiști din 
48 de țări de pe toate continen
tele, precum și trei organisme 
internaționale : Comitetul Eco
nomic pentru Europa din ca
drul O.N.U.. C.A.E.R. și Orga
nizația mondială a sindicatelor 
din industria minieră. Tara 
noastră va participa cu 800 de 
delegați — oameni de știință, 
ingineri, economiști și tehni
cieni minieri, din întreprinderi 
miniere, instituții, institute de 
cercetare, proiectare și construc
ții, din învățămint, precum și 
specialiști din domenii științi
fice și tehnice înrudite.

Contribuția românească la 
congres va consta în 6 referate 
științifice de specialitate sus
ținute de specialiști din pro
ducție, cercetare și din condu
cerea industriei miniere. La 
Sala Palatului, va fi des
chisă in perioada congresului 
<4—9 septembrie) o expoziție 
filatelică cu temă minieră, 
precum și o expoziție a 
istoriei mineritului din țara 
noastră, care după cum se știe 
datează de peste 2 000 de ani. 
Pentru participanții la congres, 
intre 10—17 septembrie vor avea 
loc 6 excursii tehnice la unită
țile miniere și mai multe ex
cursii turistice. Dar relatările 
despre program sint departe 
de a putea fi epuizate intr-un 
interviu. Tot ce putem spune 
este că organizatorii congresu
lui de la București vor căuta 
să fie la înălțimea tradiționa
lei ospitalități românești.

DRAGOMIR HOROMNEA

Wakefield (S.U.A.) și Das Man 
Singh (S.U.AJ.

In continuare, conferința s-a 
desfășurat pe secțiuni și grupe 
de lucru.

Referatele prezentate și dez
baterile care au urmat au cu
prins o largă arie de probleme 
legate de metode matematice 
in cercetarea viitorului, politi
ca eeotcgicâ pe termer. ‘.ung. 
prognoza socială, științifică și 
culturală, noi concepte ale creș
terii și viitorului economiei, 
probleme privind tehnologia și 
viitorul, știința sănătății și vii
torul societății, probleme de co
municare Jn legătură cu studiul 
viitorului.

In cursul după-amiezii, par
ticipanții Ia conferință au dez
bătut, In cadrul unei ședințe 
plenare, probleme privind ro
lul științei In inovația socială. 
După ce Valter Roman (Ro
mânia) și Arme Jaumin-Ponsar 
'Belgia) au susținut rapoartele 
„Rolul științei in viitor- și. res
pectiv, „Știință și conducere — 
probleme ale integrării. con
trolului și evaluării-, au urmat 
discuții la care au participat A. 
Nadal (Mexic). P. Menke-Glu- 
ckert (R.F.G.). G. V. Ossipov 
(U.R.S.S.).

•*
In aceeași zi. la Academia de 

Studii Economice s-a deschis o 
expoziție internațională a lite
raturii de cercetare a viitoru
lui, organizată de Centrul ce 
Informare și Documentare in 
Științe Sociale și Politice. Ex
poziția reunește 800 de volume 
de cercetare a viitorului — lu
crări de economie, filozofie, so
ciologie. politologie etc., — din 
18 țări ale lumii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Miron Constan- 
tinescu. care, in numele Comi
tetului român de organizare a 
Conferinței, a salutat prezența 
participanților la expoziție.

ță. Un animator in stare să re- 
vitalizeze ideea de echipă. să 
instaureze intr-un teatru unitatea 
de concepție și bineînțeles 
entuziasmul, in stare să-i facă pe 
actori să joace, „pe viață și pe 
moarte". Asemenea animator ai 
putea fi un tînăr regizor, talentat, 
serios, eficient. Căci peisajul 
molcom al vieții teatrale din ul
tima vreme a fost întrerupt a-

proape exclusiv de creațiile ti
nerilor regizori, adepți ai tea
trului de atitudine, capabili să 
obțină modalități noi de comu
nicare și să instaureze încrede
rea reciprocă între creatori, în
tre creatori și spectatori, pentru 
o desăvîrșită comunicare spiri
tuală.

Pentru un teatru al tineretului, 
forțele actoricești nu lipsesc. For
țele regizorale, cum spuneam, e- 
xistă : de altfel și o recentă ana
liză a ziarului nostru, privind 
condiția tînărului regizor, arăta 
că există. E aproape cert că acest
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( t v- ■) Intre emoție
Ceea ce s-a observat de mai 

multă vreme și ceea ce ar fi 
trebuit, desigur, să dea de gîn- 
dit — dar probabil câ a și dat! 
— celor care, într-un fel sau 
altul, se interesează la noi de 
efectele televiziunii este că, a- 
semenea cinematografului, tele
viziunea trăiește mai tot timpul 
în preajma pericolului receptă
rii emoționale și mai puțin, sau 
chiar deloc, a receptării reflexi
ve. Orice s-ar spune, nu ne â- 
flăm în fața unui pericol de 
neglijat sau’ de privit cu acel 
dispreț superior pe care-1 poate 
aduce, și—1 aduce, prea îndelun
gata și ferma convingere că te
lespectatorul, tînăr sau vîrstnic, 
rămîne la fel de naiv și la fel 
de binevoitor seară de seară, 
cu aceeași privire calmă lipită 
de dreptunghiul ce vîntură în 
alb și negru și cenușiu mulți
mea de știute și neștiute aduna
te în așa numitul program. Pri
vilegiul imediatului, pe care te
leviziunea îl oferă din plin, și 
care-i conferă în cele din urmă 
marele rost și importantul loc 
în viața noastră de zi cu zi, 
aduce cu sine destul de des și 
cum nu se poate mai deschis 
înregistrarea estetică a lumii 
înconjurătoare; lume în care, 
de altfel, ne-am deprins cei 
mai mulți să ne mișcăm uitîn- 
du-i tocmai această dimensiune 
umanizatoare. Dar, pentru a 
merge mai departe cu conside
rațiile despre amintitul pericol, 
să notez acum că între tele
spectatori și siluetele ce se pe
rindă, într-o întîmplare sau 
alta, pe micul ecran apare ine
vitabil un transfer exterior și 
unul interior de stări psihice, 
adică o proiectare și o identifi
care. De unde și posibilitatea 
reală și verificată a televiziunii 
de a impune un anumit om 
chemat, de exemplu, să dea 
niște explicații sau să vorbeas
că pur și simplu despre super
sonice —, dar și, în frecvente 
cazuri, după cum ne-am con
vins fiecare, să facă, involun
tar, firește, dintr-un pașnic și 
nevinovat cetățean care dă a- 
celeași explicații sau vorbește 
despre aceleași supersonice, im 
individ ridicul, și deci lipsit de 
creditul nostru afectiv si re- 
flexisv. Se înțelege de aceea că 
resortul psihic care duce la ac
ceptarea cuiva (sau a unei si
tuații) ține fundamental de ca
pacitatea acestui mijloc de co
municare în masă care este te
leviziunea de a lucra în majo
ritatea timpului cu situații de 
viață concrete, cu fapte de 
maximă realitate și adevăr, în 
vreme ce respingerea sau nea-

PRELUDII
La NOUA STAGIUNE

Pe afifoiele din centrele muzi
cale ale țării nu au apărut tncă 
obișnuitele „incitații în sala de 
concert"...

în sălile de repetiții ale filar
monicilor ți teatrelor muzicale se 
desfășoară insă în aceste zile in
tense pregătiri pentru primele 
manifestări ale stagiunii. Secre
tariatele muzicale definiticează 
acum detaliile planurilor de acti
vități cuprinzi nd in agendele de 
concert seria de manifestări capa
bile si răspundă solicitărilor ma
selor de ascultători.

In tnfimpinarea noului ,^sn 
murical", încercăm în aceste săp- 
liminale insemnirv, să-i informăm 
pp tinerii iubitori de artă asupra 
principalelor obiective pe care ți 
le propun instituțiile muzicale 
pentru viitoarele luni, încercăm 
fă selectăm, din noianul progra
melor, acele elemente care pot 

gen de regizori, care au dovedit 
aptitudini novatoare de o re
ală valoare, ar putea să însufle
țească activitatea teatrală, de 
fapt să o instaleze de la bun în
ceput într-un lăcaș propriu. Un 
lăcaș unde creatorii ar putea 
forma și pregăti spectatorul pen
tru deplina înțelegere a actului 
artistic. Un teatru unde arta ar 
avea realmente putere formativă, 
corespunzind aspirațiilor publicu
lui tînăr și comandamentelor o- 
rientative ale societății noastre în 
rindurile tinerei generații. Fi
rește, un asemenea teatru ar 
trebui înființat nu pentru a-i 
aduna neapărat și obligato
riu pe tinerii creatori, ci pen
tru că ar fi cu adevărat necesar 
spectatorului său. Cu siguranță 
un asemenea teatru n-ar fi nici
odată în criză de public, așa cum 
se întîmplă unor teatre din Ca
pitală, inclusiv Naționalul.

Rindurile de mai sus, pledînd 
deci pentru înființarea unui 
adevărat teatru tînăr, în care 
să creeze tineri artiști pentru 
tinerii spectatori, n-au pretenția 
originalității și nici pe departe 
a exhaustivității. Ele comportă 
cu siguranță completări, amen
damente, sugestii : ziarul nostru 
le așteaptă, pentru a le publica 
și dezbate în paginile sale vii
toare.

VIORICA TANASESCU

și reflecție
deziunea se naște aproape au
tomat, ca Un instinct de conser
vare, atunci cînd se abuzează 
de abstracțiuni. Ideal ar fi, nu 
mă îndoiesc, ca cei mai mulți 
dintre iubitorii de televiziune 
să-și găsească singuri echilibrul 
între afect și rațiune, să se a- 
șeze în tradiționalul fotoliu pre
gătiți să priceapă și cu sufletul 
și cu mintea și să meargă la 
culcare mulțumiți sufletește dar 
meditativi ca in fața oricăror 
întrebări ce ni le scoate în cale 
viața. Dar pînă una, alta, aceștia 
sîntem : privim cel mai des te
levizorul ca un album de fami
lie și renunțăm la el în clipa în 
care începe să ne sîcîie cu vor
be goale.

Păcatele de acest soi ale te
leviziunii sînt multe, și nu de 
azi, de ieri, excepție nu fac, se 
bănuie, nici emisiunile pentru 
tineret. Una din aceste emi
siuni, realizată de unul din re
porterii „duri" ai televiziunii, 
e vorba de Carmen Dumitrescu, 
și-a repropus să investigheze 
ceva mai adînc cauzele care îm
ping un tînăr spre o existență 
trîndavă. Dovedind și cu prile
jul dat o nedezmințită încredere 
justițiară și o liniștită speranță 
că va încălzi inimile împietrite 
In nepăsare, Carmen Dumitres
cu a nădăjduit că a pus degetul 
pe rană atunci cînd a avut răb
dare să dialogheze cu fata por
nită pe „calea pierzaniei** de la 
vîrsta^ de 14 ani, și și-a păstrat 
cumpătul moralizator atunci 
cînd a lăsat-o pe cealaltă fată 
să-și hohotească timpul pierdut 
intr-un anturaj prost. Docil, a- 
paratul de filmat a înregistrat 
și a emoționat, docil, magneto
fonul a ascultat și a stors ex
clamații de indignare și com
pasiune, cazurile, adică’, și-au 
căpătat dreptul la o existență 
în sine, poate artistică, dar în
demnul firesc la reflexie s-a 
stins o dată cu genericul. 
Ne-am culcat liniștiți — în 
viață mai sînt mame care cîntă 
la acordeon și-și doresc pentru 
fiicele lor să ajungă la școala 
de corecție, în viață mai sînt 
tinere care se convertesc brusc 
la bună rînduială. Cauzele, ce
lelalte cauze, care ar fi putut fi 
la fel de hotărîtoare și emoțio
nante, n-au fost arătate. Pro
babil că, descoperite, desigur 
cu aceeași vervă a convingeri
lor, am fi fost obligați să gîn- 
dim fenomenul și nu, cum s-a 

defini profilul stagiunii pe care 
o așteptăm. De data aceasta ne 
oprim asupra manifestărilor pe 
care hi le propun formațiile mu
zicale ale Radioteleviziunii, ma
nifestări elaborate sub semnul u- 
nor fertile schimburi de opinii cu 
masa iubitorilor de arta, cu pro
fesioniști ai artei muzicale.

Ce elemente interesante putem 
desprinde din planul viitoarei 
stagiuni?

Un loc deosebit îl ocupă, în 
primul rind, în agendele concer- 
tistice creația muzicală româneas
că. Cîteva reluări ale unor lucrări 
consacrate sau piese în primă au
diție ale unor compozitori ca 
George Enescu, Paul Constanti- 
nescu. Ion Dumitrescu, Marțian 
Negrea, Constantin Bobescu, Pas
cal Bentoiu, Anatol Vieru, Tibe- 
riu Olah, Mircea Chiriac, Cornel 
Țăranu, C. D. Georgescu, G. Dra
ga (sau programarea unor lucrări 
în curs de definitivare ca piesa 
lui Th. Grigoriu „Canti per Eu
ropa") — demonstrează atenția 
deosebită pe care Direcția Muzi
cală a Radioteleviziunii o acordă 
creației naționale, cuprinderii în 
agendele concertistice a celor mai 
de seamă lucrări ale compozito
rilor noștri. (De altfel, pe „afișul* 
stagiunii mai găsim si o serie de 
concerte intitulate „Tribuna crea
ției contemporane românești" în 
care vor fi difuzate programe in
tegral dedicate noii creații națio
nale).

O prezență judicioasă își gă
sesc în repertoriile formațiilor Ra
dioteleviziunii capodoperele lite
raturii muzicale universale.

Valorificând experiența ultime
lor stagiuni, formațiile muzicale 
ale Radioteleviziunii vor prezenta 
in noul „an muzical" o suită de 
festivaluri muzicale, o suită de 
manifestări ce-și propun trecerea 
in revistă a unei epoci din isto
ria muzicii sau a operelor repre
zentative ale unor creatori. Amin
tim din acest punct de vedere, în 
ordinea programării lor, un Fesr 
tival „Richard Strauss", un pro
gram de muzică veche sub titlul 
„Capodopere ale muzicii polifo
nice", un Festival Haendel, o In
tegrală a concertelot pentru cla
vecin de Bach, cîteva cicluri de 
concerte sub titlul Laureați ai 
Festivalurilor Internaționale 
„George Enescu" (la care își vor 
da concursul laureați ai presti
gioasei întreceri bucureștene), 
concerte tematice sub titluri ca 

întîmplat, particularul, fiindcă 
0 știm, televiziunea are și da
toria de a fi o instituție nu 
numai moralizatoare, ci, mai a- 
les, educativă și formativă prin 
smulgerea vălului de neștiință 
care ne mai înconjoară.

Dar iâtă acum și un exemplu 
de emisiune T. V. în care s-a e- 
liminat cu bună știință, după 
niște canoane mai vechi dar la 
fel de străine televiziuni, nu ?, 
aproape complet orice particu
larizare, orice situație concre
tă. Este vorba de ultima emi
siune „Tinerii despre ei înșiși** 
— un coupee de reportaj — masă 
rotundă la iarbă verde — an
chetă în taberele care în aceas
tă varâ au găzduit fie pe elevii 
cîștigători ai olimpiadei pe me
serii, fie pe secretarii organi
zațiilor U.T.C. din licee, fie pe 
activiștii U.A.S.R. din institu
tele de ârtăk Departe de mine 
gîndul că ceea ce s-a discutat 
cu mai multă sau mai puțină 
inventivitate în cele trei „tăie- 
turi“ ale emisiunii n-ar merita 
să se discute și la televizor, dar 
judecind neapărat din punctul 
de vedere al celui dornic să cu
noască cum stau, de pildă lu
crurile într-o organizație U.T.C. 
a elevilor — emisiunea nefiind 
realizată de dragul realizării — 
chiar acceptînd ideea că o masă 
rotundă înseamnă inevitabil o 
discuție între mai mulți, nu se 
poate să râmînem indiferenți la 
realitatea că afirmațiile, atunci 
cînd nu sînt conținute, cel pu
țin inițiaj, de o situație de viață 
care a putut fi văzută, nu emo
ționează. Ciudat este că aceste 
situații necesare ar fi putut fi 
cu ușurință găsite In locurilț 
unde s-a realizat reportajul, 
masa rotundă, . ancheta, prefe- 
rîndu-se în schimb notații neu
tre : un meci de fotbal, o plim
bare, o pajiște etc.

Așa că șj din celălalt punct 
de vedere, subiectele emisiunii 
pentru și despre tineret de joia 
trecută, aveau, în cele din 
urmă, nici mai mult, nici mai 
puțin decît substanța reflexivă 
a trei bune informații pentru 
telejurnal. Ceea ce, să recu
noaștem, e prea puțin față de 
intenții, dar mai ales față de 
așteptări. Și pericolul despre 
care pomeneam la începutul a- 
cestor rînduri nu m-a lăsat in
diferent.

CONSTANTIN STOICIU

„Teme cu variațiuni", „Lumea 
copilăriei și muzica", „Viziuni 
coregrafice", trei festivaluri dedi
cate unor creații simfonice ale 
lai Haydn și Mahler etc.

Un aport însemnat îl vor adu
ce din acest punct de vedere for
mațiile muzicale ale Radiotele
viziunii la lărgirea orizonturilor 
iubitorilor teatrului liric, progra- 
mînd în viitoarea stagiune, au
diția integrală în concerte-spec- 
tacole a unor lucrări de interes 
din istoria operei ca Wozzeck de 
Alban Berg, „Viață scurtă" de 
Manuel de Falia, „Regele Arthur" 
de Purcell, „Othello" de Verdi, 
..Manon Lescaut" de Puccini.

Din seria manifestărilor muzi
cale pe care și le propun agen
dele de concerte ale Radiotelevi
ziunii mai amintim „Tribunele", 
special dedicate tinerilor compo
zitori, tinerilor dirijori, tinerilor 
soliști, inaugurarea unui ciclu de 
„concerte-dezbateri" în care vor 
fi puse în „discuția" auditorilor 
cîteva noi creații, intensa progra
mare, în această stagiune, a unor 
lucrări de largă respirație din li
teratura universală (amintim, 
printre altele, „Arta fugii" de 
Bach, „Misa încoronării" de Mo
zart, „Recviemul de război" de 
Britten, ciclul „Guirelieder" de 
Schonberg) invitarea, și în aceas
tă stagiune, a unor dirijori și so
liști de notorietate în viața muzi
cală internațională (printre alții 
amintim numele lui Igor Marke- 
vitch. Serge Baudo, Vaclav Sme- 
tacek, Cari van Garăguli, Con
stantin lliev, Aldo Ciccolini. Ma- 
yumi Fufikama, Martine Geliot, 
Anne Quefelec, Stanislav Apolin, 
Emma Sarkisian. Pierre Coche- 
reau, Francois Joel Thiollier, Si- 
mion Snitkovschi, Li Chi, Mac 
McKray, Claire Bernard, B. Qy- 
risch).

în sfîrșit, un loc special în a- 
genda de manifestări a Radiote
leviziunii îl vor avea concertele 
pe care le vor susține în Studioul 
de pe strada Nuferilor diverse 
formații din București și celelalte 
centre muzicale ale țării ca Or
chestra .București", corul ..Ma
drigal'', formațiile „Ars Nova", 
„Musica Nova". „Musica Viva", 
Orchestra de Cameră din Tg. Mu
reș, orchestra „Cameratta" ș.a.

Detalii despre programele de 
concert ale Filarmonicii „George 
Enescu" și ale altor formații, in 
viitoarele avancronici ale sta
giunii.

IOSIF SAVA
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SOLEMNITATEA
INM1NARII

UNOR DISTINCȚII
La Consiliul de Stat al Re

publicii Socialiste România a 
avut loc, luni la amiază, solem
nitatea înmînării ordinului „Me
ritul Științific- clasa I, geolo
gului Dumitru Ștefănescu, pen
tru îndelungată și rodnică acti
vitate în domeniul geologiei, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 80 
de ani ; ordinul „23 August- 
clasa I profesorului universitar 
dr. docent Traian Ionașcu, pen
tru îndelungată și rodnică acti
vitate științifică, didactică și 
obștească, cu prilejul împlini
rii vîrstei de 75 de ani ; „Or
dinul Muncii" clasa I ingineru
lui Radu Manicatide, de la 
Institutul de mecanica fluide
lor și construcții aerospațiale 
din București, pentru îndelun
gată activitate și merite deose
bite în domeniul construcțiilor 
aeronautice, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 60 de ani.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Emil Bod- 
naraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale, Constantin Stătescu, se
cretar al Consiliului de Stat, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
acad. Elie Carafoli, președintele 
Institutului de mecanica fluide
lor și construcții aerospațiale 
din București, Virgil Ianovici, 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Mihai Martinescu, adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini.

După înmînarea distincțiilor, 
în numele Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, tovarășul Emil Bod- 
nara? a felicitat călduros pe 
valaroșii oameni de știință, 
urîndu-le multă sănătate și 
succese în continuarea presti
gioasei lor activități creatoare.

Exprimînd mulțumiri pentru 
Analtele distincții acordate, geo
logul Dumitru Ștefănescu, prof, 
univ. dr. docent Traian Ionașcu 
și ing. Radu Manicatide au asi
gurat conducerea de partid și 
de stat că, alături de ceilalți oa
meni de știință din țara noastră, 
vor depune toate eforturile pen
tru a continua cu succes activi
tatea lor științifică pusă în sluj
ba întregului nostru popor.

TELEGRAME
JUAN MARIA BORDABERRY, președintele Republicii Orien

tale a Uruguayului, a adresat președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, ur
mătoarea telegramă :

In numele poporului și guvernului Uruguayan, vă mulțumesc 
pentru felicitările cordiale 
naționale.

Vâ reînnoiesc asigurarea

primite cu ocazia sărbătorii noastre

înaltei mele considerații.
AL-THANI Emir al Statului QatarKHALIFA BIN HAMAD_____ _______

a trimis președintelui Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Vă exprimăm cele mai sincere mulțumiri pentru felicitarea 
deosebit de prietenească adresată nouă și poporului nostru cu 
prilejul aniversării independenței noastre.

Ne face deosebită plăcere să vă transmitem cele mai cor
diale urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră 
si prosperitate pentru poporul român alături de speranțele 
noastre cele mai sincere pentru rezultate fructuoase în coo
perarea dintre țările noastre.

VIZITA DOMNULUI
NGUZA KARL I BOND

La invitația ministrului afa
cerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, luni dimineață a sosit la 
București, într-o vizită oficială 
domnul’ Nguza Karl i Bond, 
membru al Consiliului Executiv 
Național, însărcinat cu afaceri
le externe și cooperarea al Re
publicii Zair, și doamna Nguza.

Ministrul zairez este însoțit 
de consilieri și experți.

La aeroportul Otopeni, oas
petele a fost întîmpinat de Cor
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, cu soția, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Alexandru 
Tujon, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Kinsha
sa, de funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost de față Bokingi Em- 
beyolo, ambasadorul Republi
cii Zair la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
La scurtă vreme după sosire, 

ministrul Nguza Karl i Bond a 
depus o coroană de flori 
numentul eroilor luptei 
libertatea poporului și 
triei, pentru socialism.

ia Mo- 
pentru 
a pa-

Minis- 
au in

Luni după-amiază, la 
terul Afacerilor Externe 
ceput convorbirile oficiale între 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România. și Nguza 
Karl i Bond, membru al Con
siliului Executiv Național, în-

PERSPECTIVA NU SE
APROPIE AȘTEPTLND-O

sărcinat cu afacerile externe și 
cooperarea al Republicii Zair.

La convorbiri participă din 
partea română Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Alexandru Tujon, 
ambasadorul României în Re
publica Zair. Emilian Manciur, 
director în Ministerul Afaceri
lor Externe. Petru Cormos. di
rector in Ministerul Comerțului 
Exterior.

Din partea zairezâ iau parte 
Bokingi Embeyolo, ambasado
rul Republicii Zair la București, 
Mokolo Wa Mpombo. consilier 
la Președinția Republicii, Mu- 
kuna Kmbongo, consilier de ca
binet la Departamentul Națio
nal al Afacerilor Externe. Ka- 
lenga Wa Belabela, director ad
junct la Departamentul Națio
nal al Afacerilor Externe.

In cadrul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme interna
ționale actuale care interesează 
ambele părți, la stadiul actual 
al relațiilor bilaterale româno- 
zaireze și în legătură cu pers
pectivele dezvoltării în continu
are a relațiilor prietenești din
tre cele două popoare, la ampli
ficarea colaborării multilaterale 
reciproc avantajoase în diferite 
domenii.

Convorbirile, care vor conti
nua în cursul zilei de marți, 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a oferi luni 
un dineu în saloanele hotelului 
Athenee Palace, în onoarea dom
nului Nguza Karl i Bond, 
membru al Consiliului Executiv 
Național, însărcinat cu afacerile 
externe și cooperarea al Repu
blicii Zair, și a soției sale, 
doamna Nguza.

(Urmare din pag. I)

muncă, stăm de vorbă despre 
greutățile pe care le întîmpină, 
încercăm să le rezolvăm împre
ună. în treacăt fie spus acest 
lucru trebuie făcut întrucît, de 
obicei, neuteciștii provin din 

’ rîndul tinerilor care abia au ter
minat cursurile de calificare. 
Apoi, îi solicităm să ia parte 
la informările politice. De ase
menea, cînd biroul consideră 
necesar, sint invitați să parti
cip? la adunările noastre gene
rale".

Acestea nu sînt singurele ac
țiuni ale organizației la care 
participă neuteciștii. Secretarul 
ne-a mărturisit că s-a oprit 
doar la cele principale. Inter
vențiile celorlalți membri ai bi
roului U.T.C. ne-au înfățișat și 
altele. Gheorghe Diță și Ștefan 
Zâblău ne-au vorbit despre par
ticiparea la munca patriotică (in 
special la întreținerea și înfru
musețarea locurilor de muncă), 
manifestările sportive, precum și 
excursiile întreprinse de orga
nizație. Toate aceste amănunte 
s-au grupat în opinia membri
lor biroului U.T.C. într-un im
perativ de ansamblu, acela al 
formării la neuteclști a spiri
tului de disciplină, de seriozi
tate si atașament față de colec
tivul de tineri comuniști din 
secție și din întreprindere.

Dacă am rezervat prima parte 
a anchetei părerilor celor trei 
reprezentanți ai organizației, iar 
finalul tinerilor, am făcut-o nu 
din dorința de a stabili o para
lelă între ceea ce declară o par
te sau alta, cît pentru a contura 
mai limpede, prin comparație, 
modul în care biroul U.T.C. și 
neuteciștii își exprimă punctele 
de vedere în raport de proble
ma investigată. _L-am consem
nat pe primul, să-1 notăm acum 
și pe al doilea. De fapt el este, 
după cum vom vedea, rezulta
tul mai multor opinii care, din
colo de unele deosebiri, conduc 
la o unică concluzie. în preala
bil o precizare, aceea că față de 
datele unor practici de lucru, 
procedee deja amintite, urmă
torii noștri interlocutori n-au 
mai avut nimic de adăugat. In 
schimb, au avut destule de spus 
despre perspectiva pe care dife
ritele acțiuni politico-organiza- 
torice o deschid raporturilor lor 
cu organizația U.T.C. Pe loan 
Pătruică, de pildă, îl preocupă 
adunările uteciștilor. „La în
ceput, cînd am venit în fabrică, 
prin toamna anului trecut, mi 
s-a spus că voi fi invitat la unele 
adunări ale organizației, acesta 
fiind un fel de a cunoaște co
lectivul, de a mă pregăti să 
intru în U.T.C. Dar, de atunci, 
aștept invitația și ea nu vine, 
îmi aduc aminte că prin iarnă, 
un neutecist a săvîrșit o aba
tere și pe urmă a fost chemat 
să dea socoteală în adunarea 
uteciștilor. Făcînd legătura în
tre cele două fapte am impresia 
că invitația la adunare este în 
funcție de abaterile pe care le 
ai. Nu ești indisciplinat, nu* ai 
ce căuta acolo. Așa s-a întîm- 
plat și cu mine, cred. Totuși, 
a'-tAot să mi se spună că pot 
veni și eu la adunări deși, mă 
străd iese să nu fac greutăți ni
mănui-.

Că impresia lui loan Pătruică 
nu este greșită aveam să ne 
convingem într-o discuție ulte
rioară cu secretarul U.T.C., care 
a confirmat că, într-adevăr, așa 
stau lucrurile. Este bine de re
ținut această confirmare care ne 
va ajuta în final să înțelegem 
mai exact stadiul relațiilor din* 
tre organizație și neuteciști.

Un aspect interesant al pro- 
, blemei ni l-a dezvăluit Glieor.- 

ghe Zakel, alt neutecist, prezent 
la toate acțiunile la care i s-a 
cerut să participe. „Dacă mă 
gîndesc la acțiunile la care am 
participat cred că ele nu sînt 
cele pe care scontam, care să 
poarte semnul unor activități de 
organizație U.T.C. Pentru că în 
realitate curățenia locului de 
muncă este o obligație profe
sională, iar meciurile de fotbal, 
excursiile, țin de distracție. 
Doar la informările politice simt 
cu adevărat că sînt alături de 
colectivul uteciștilor, că este 
efectiv vorba de o acțiune a 
organizației, că mă pregătesc să 
devin utecist-.

Asupra consecinței acestei 
stări de fapt, ne-a atras atenția 
Viorel Crăciun : „Eu mă simt 
ținut cam la distanță. Pe undeva 
este o neînțelegere. Dacă sînt 
neutecist ar trebui ca organi
zația să mă apropie de ea și 
nu să mă îndepărteze. Astfel, 
mă miră că nici unul dintre 
membrii biroului nu a găsit de 
cuviință să vorbească cu mine 
în afară de momentul venirii 
aici, cînd am fost întrebat dacă 
sînt sau nu utecist. în rest, în 
afară de excursii, meciuri de 
fotbal sau informări politice 
nici nu știu ce altceva se mai 
face în organizație-.

La opinia de mai sus a sub
scris si Ladislau Bokor, adău
gind, însă, că, după el, organi
zația, mai ales biroul ei, nu 
arată că este foarte angajată, 
să-i pregătească temeinic, me
todic, perseverent pentru a de
veni uteciști. Ii cheamă la unele 
manifestări pentru că sînt ti
neri, să facă și ei ceva în afară 
de profesie. Intr-un fel, această 
ultimă luare de poziție ar putea 
să servească drept concluzie a 
investigației. Cu cîteva adăugiri 
însă.

Deși nu pot fi tăgăduite anu
mite preocupări față de neute
ciști, materializarea acestora 
încă n-a căpătat cursul firesc. 
Ele au mai curînd un caracter 
întîmplător și nesistematic, nu 
sînt în întregime orientate spre 
scopul pregătirii tinerilor pen
tru a deveni uteciști. Nu există 
o altă explicație mai logică a 
faptului că în cea mai mare 
parte relațiile viitorului utecist 
cu organizația se rezumă la 
sport și turism, cîte o activitate 
de muncă patriotică deștul de 
fragilă. Or, dacă s-ar fi înțe
les, încă din momentul venirii 
lor în fabrică, că apropierea de 
organizație are ca scop pregă
tirea neuteciștilor pentru a do- 
bîndi calitatea de membru al 
acesteia, atunci s-ar fi impus 
ca ei să fie antrenați la toate 
activitățile, mai ales cele cu o 
declarată tentă politico-educa- 
tivă, proprii organizației U.T.C.

La întrebarea de ce acești ti
neri nu sînt încă uteciști, ni s-a 
motivat că nu au făcut cererea 
de primire. Nouă ni se pare, dim
potrivă, că nu sînt pregătiți 
pentru acest moment. Iar cauza 
constă în lipsa antrenării lor la 
o adevărată activitate de orga
nizație, a^a cum de altfel au 

. arătat că înțeleg foarte bine in
terlocutorii noștri. Oricum, îh 
stadiul actual, din partea colec
tivului este necesar un efort 
mai consistent față de neute
ciști. Nu înțelegem prin aceasta 
așteptarea cererii lor de primire 
în U.T.C.. ci de multiplicare a 
modalităților care îi pot apro
pia de. colectiv astfel îneît, în
tr-un răstimp cit mai scurt, de 
acum încolo, ei să fie pregătiți 
să devină membri ai colectivu
lui. iar organizația deplin pre
gătită să-i primescă în rîndu- 
rile ei.

Cu prilejul
aniversării

R.D. Vietnam
Cu prilejul celei de-a XXVII-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, luni, 
la clubul Fabricii de ciment din 
Bicaz — unitate înfrățită cu cea 
din Haifong — a avut loc o a- 
dunare festivă, la care au par
ticipat muncitori și salariați ai 
întreprinderii, oameni ai mun
cii din oraș și din localitățile 
învecinate, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat. Au fost prezenți Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R.D. 
Vietnam, și Lam Van Luu, am
basadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud la București, mem
bri ai celor două ambasade.

Despre semnificația eveni
mentului a vorbit ing. Vasile 
Manclache, directorul Fabricii 
de ciment din Bicaz și Nguyen 
Dang Hanh.

In încheiere, participanții au 
vizionat un film documentar 
realizat de studiourile vietna
meze.

Ambasadorii Nguyen Dang 
Nanh și Lam Van Luu au avut 
o convorbire prietenească cu 
Ștefan Boboș, prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean.

CRONICA
U.T.C

Ieri seara, s-a înapoiatIeri seara, s-a înapoiat în 
Capitală venind de la Helsinki 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C. 
care a participat la Conferin
ța tineretului pentru securita
te europeană.

La sosire pe Aeroportul in
ternational București Otopeni 
a fost întîmpinat de tovarășa 
Ilie Silvia, secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

♦
Luni a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Belgrad, to
varășul Axente Frăsincaru, șef 
de sector la C.C. al U.T.C., 
care la invitația Uniunii Tine
retului Iugoslav (U.T.I.) va 
participa la seminarul privind 
țările în curs de dezvoltare.

JOCURILE OLIMPICE
A sosit ora handbalului

Olimpiada mărilor recorduri și 
surprize continuă sub semnul u- 
nui interes general foarte aprins, 
în pofida previziunilor meteoro
logice, aici continuă să fie timp 
frumos' Dar în soarele mun- 
chenez pentru sportivii noștri 
nu strălucește încă nici o me
dalie de aur. Intîrzierea apari
ției aurului provoacă o stare de 
spirit destul de neplăcută în lo
tul nostru de sportivi. Ca să nu 
mai vorbim de ziariști. Specia
liștii noștri — și conducătorii lo
turilor — după ce au văzut a- 
cum cît de tari sînt întrecerile 
la toate disciplinele, cît de bine 
sînt pregătiți sportivii din alte 
țări, fac calcule, nu în raport de 
șansele și valoarea reală a spor
tivilor noștri, de modul cum au 
fost pregătiți, ci mizînd pe jo
cul întîmplării, al hazardului. 
Poate, poate vine o surpriză de 
unde nici nu ne așteptăm. Ca 
aceea a lui Dan Iuga.

Dar surprizele nu vin, hazar
dul nu poate aduce bucurii. Ca 
de obicei, să facem un scurt bi
lanț. In cursa boxerilor, la ora 
cînd transmit aceste rînduri, au 
mai rămas doar trei sportivi ro
mâni: Cuțov (care boxează cu 
un tailandez... necunoscut), Po- 
metcu, cel mai în formă boxer 
român și Alexe care, deși a a- 
părut o singură dată în ring, 
fiind puțini concurenți la cate
goria grea, în următorul meci 
se bate pentru medalia de 
bronz. Cu aceștia trei, sperăm 
să mergem înainte. Azi (ieri) ă 
capotat în lupta pentru medalii 
la scrimă și echipa noastră 
masculină (sabie) învinsă de Ita
lia. Insă nici următoarea con
fruntare nu lasă sabrerilor nă
dejdi pentru un loc ceva mai 
bun în clasamentul final întru- 
cît ei întîlnesc puternica echipă 
a Ungariei. Valeria Bufanu s-a 
calificat în semifinale cîștigind 
seria și realizînd la proba ei — 
100 m.g. — al treilea timp: 12,8- 
Sînt șanse bune pentru ea. Și 
cum cu fiecare sportiv al nos
tru care părăsește arena, spe
ranțele noastre se mută la cei 
care au mai rămas în concurs, 
o așteptăm pe Argentina Menis.

O satisfacție tonică ne-au a- 
dus handbaliștii. Ei au învins 
duminică seara în splendida 
Sport-Halle în fața a 10 000 de 
spectatori echipa R.F. a Ger
maniei cu 13—11 (5—5). Un scor 
strîns care nu reflectă însă rea
la situație de pe teren. Jucăto
rii noștri au fost net superiori 
din toate punctele de vedere, 
dar în final ei au încetinit rit
mul jocului, nu s-au întrebuin
țat la maximum, cruțîndu-și e- 
nergiile, forțele și nervii pentru

bătăliile mai grele care vor 
urma. Punctul lor forte se pare 
a fi apărarea. Penu manifestă 
o formă bună. A apărut o nou
tate în tactica de joc a echipei 
noastre care mi se pare și inte
ligentă și eficientă. Gruia e 
menținut pe teren numai în a- 
tac, în apărare schimbîndu-1 pe 
rind Licu sau Schobel. Și Gruia 
continuă să dea randamentul 
maxim al eficacității. Deși ra
tează multe situații, el totuși 
este singurul care punctează 
mult și decisiv. In acest meci a 
înscris 7 goluri. Adversarii 
noștri n-au arătat că alcătuiesc 
o echipă redutabilă. N-am văzut 
niciodată o formație vest-ger- 
mană mai slabă. Ei nu joacă ni
mic. N-au o tactică, o idee de 
joc, nu au forță. Este explica-

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

bil, trei din cei mai buni și mai 
în formă jucători nu fac parte 
din echipă ca urmare a unui 
scandal intervenit intre grupul 
celor excluși și federație. Dar 
asta-i altă poveste. îi privește. 
Deocamdată noi ne-am calificat 
în primele opt echipe și în gru
pele semifinale avem o victorie 
asupra echipei R.F. a Germa
niei, care contează. Ca un amă
nunt semnificativ, la acest meci 
a participat și Ion Tiriac sosit 
de la Forest Hills. Colegii de la 
radio chiar — l-au rugat să co
menteze primul meci pentru as
cultătorii de acasă. Și Tiriac a 
făcut-o cu brio. El va rămine 
cîteva zile la Olimpiadă apoi va 
pleca acasă unde îl așteaptă pe 
Ilie Năstase ca sâ se antreneze 
împreună în vederea finalei Cu
pei Davis. Vreți un pronostic de 
la Tiriac? „Da. Juclnd la Bucu
rești finala sînt mai optimist. 
Și nu pot scăpa ocazia’- Asta ca 
să avem și o bucurie.

Dar să revenim. Sorții ne-au 
adus în grUpă, alături de R.F. 
a Germaniei și alte două con
curente puternice : Ungaria și 
Iugoslavia In celelalte grupe 
semifinale s-au calificat echipe
le Suediei. U.R.S.S., R.D. Ger
mane și Cehoslovaciei. Deci este 
prezentă toată elita handbalu
lui mondial. In mare aceleași 
echipe care In* ultimele patru

ediții ale C.M. s-au calificat pe 
primele 8 locuri. Lipsește, din
tre echipele mai bine cotate 
Danemarca. Locul ei îl ocupă 
acum U.R.S.S., care, cu toate 
că în 1970 la C.M. din Franța 
a suferit o singură înfrîngere, 
a ocupat doar locul... 9 ! încă 
o observație. Sînt prezente toa
te echipele — România, Sue
dia, Cehoslovacia — care au 
cîștigat C.M. după război. Este 
prezentă echipa Iugoslaviei care 
în urma rezultatelor obținute 
după ultimul C.M. pornește și 
ea ca mare favorită pentru ob
ținerea medaliei olimpice la 
handbal în șapte. Din păcate 
seriile au fost alcătuite astfel 
— și sorții ne-au hărăzit și ei 
o soartă grea — îneît echipa 
noastră va trebui sâ întîlneas- 
că în meciurile semifinale echi
pa vecinilor noștri pe care n-a 
putut s-o învingă în ultimii 
ani, ba chiar la ultimul Tro
feu Carpați, handbaliștii noștri 
au cedat la iugoslavi în fața 
publicului propriu. Dacă vom 
învinge azi. marți, Ungaria, 
care a venit cu cea mai „bă- 
trînă- dar și cu cea mai ex
perimentată echipă la acest 
turneu Olimpic, și dacă vom 
trece și peste obstacolul iu
goslav, joi 7 septembrie, a- 
tunci echipa noastră, care a 
cucerit de trei ori titlul mon
dial va intra în finală și va 
juca pentru prima dată în scur
ta dar prestigioasa istorie a 
handbalului românesc pentru 
obținerea medaliei Olimpice de 
aur. Adversarii noștri pentru 
prezumtiva finală, se vor ho
tărî probabil în meciul dintre 
puternicele formații ale R.D. 
Germane și U.R.S.S. Pierdem 
primul meci, automat urmează 
să ne luptăm doar pentru lo
curile 3—4, pierdem ambele me
ciuri — ne vom zbate pentru un 
Ioc de la poziția a 5-a în jos. 
După meci băieții au venit în 
tribune, cu care prilej am pu
tut schimba cîteva opinii. Iată 
ce ne-a declarat Gruia : „Pînă 
acum n-am mers grozav. Dar 
sperăm să ne reușească mai 
multe lucruri, sâ ne mobilizăm 
mai serios în jqcurile următoa
re, cînd întîlnim adversari mai 
puternici. Echipa noastră joacă 
totdeauna mâi bine cînd si ad
versarii ei joacă bine!“.

Acestea sînt noutățile la ora 
handbalului care a sosit.

VASILE CABULEA
Miinchen, 4 s°ptembrie 1972

• Noul campion olimpic de 
marș în proba de 50 km vest- 
germanul Bernd Kannenberg, 
are vîrsta de 30 de ani și este 
originar din Konigsberg. El are 
1,76 m și o greutate de 74 kg. 
In cadrul campionatelor euro
pene de la Helsinki, Kannen
berg s-a clasat pe locul 9. In 
ultimele luni atletul vest-ger- 
man a făcut progrese însemna
te, reușind să corecteze și re
cordul mondial în proba de 50 
km cu rezultatul de 3h 52’44” 
6/10.

• Fără îndoială, performanța 
finlandezului Lasse Viren, în
vingător în dificila probă de 
10 000 m cu un timp care con
stituie un nou record al lumii, 
este excepțională. Și aceasta 
pentru că în timpul desfășurării 
cursei, Viren a căzut pierzînd 
30—40 m pe care mai tîrziu i-a 
recuperat. Lasse Viren este în 
vîrstă de 22 de ani (1,76 ; 61 kg). 
Viren aduce Finlandei cel de-al 
6-lea titlu olimpic cucerit în 
istoria acestei probe la J.O, 
Ultimul învingător finlandez, în 
proba de 10 000 m, înaintea O-

’limpiadei de la Miinchen a fort 
Salminen, în anul 1936.

• Cunoscutul săritor ameri
can cu prăjina, Bob Seagren, 
scuză înfrîngerea sa declarînd t 
„Vîntul m-a obligat să nu pot 
întrebuința prăjinile mele. Am 
sărit cu o prăjină împrumutată. 
Nordwig a meritat victoria. El 
a utilizat prăjina sa favorită, 
cu care s-a pregătit în mod 
special-.
• întrunit la Miinchen, juriul 

de apel al federației interna
ționale de baschet a ținut o 
ședință în care a dezbătut ca
zul jucătorului portorican Mi
guel Coll, găsit la controlul an
tidoping cu analiza pozitivă. Ca 
urmare a acestui caz este foa-r*

BREVIAR
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România-film prezintă
SATUL MEU, PATRIA MEA

producție a studiourilor din Hanoi Regia : BUI DINH HAC 
Cu : LAM TOI, THE ANH, HO TRUONG, MINH DUC, TRUC QUYNH

(Urmare din pag. I)
țene, de consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole și 
consiliile de administrație din 
asociațiile intercooperatiste, în 
strînsă colaborare cu agențiile 
B.T.T. (sectoarele de turism) și 
organizațiile U.T.C. (cercurile 
de turism) din aceste unități — 
ne spune interlocutorul — în
trunesc elementele unor pro
grame de activități politice, 
cultural-educative și sportive. 
In acest sens rețin atenția o- 
rientările cuprinse în Recoman
dări cu privire la organizarea 
unor excursii tematice de 1—3 
zile la muzee istorice, case și 
locuri memoriale legate de 
lupta și activitatea partidului, 
vizite la obiective industriale și 
social-culturale, uzine construc
toare de mașini agricole, com
binate de îngrășăminte chimice, 
institute de cercetări în dome
niul agriculturii și stațiuni ex
perimentale, schimburi de ex
periență la unități fruntașe din 
agricultura de stat și coopera
tistă. Aceeași importanță se a- 
cordă în Recomandări organi
zării unor excursii de informa- 
re-documentare și schimb de 
experiență pe o durată de 2—4 
zile în țările vecine, prietene, 
unde pe lîngă programele turis
tice propriu-zise, se prevede or
ganizarea unor vizite la obiecti
ve cu profil agricol, unor în- 
tîlniri cu tinerii care lucrează

în agricultură, întreceri cultu
ral-sportive etc.

Merită, de asemenea, a fi sub
liniată prevederea cuprinsă în 
Recomandări potrivit căreia în
cepînd cu luna septembrie a.c. 
tinerii cooperatori care s-au 
evidențiat în producția agri
colă să fie stimulați prin tri
miterea lor în tabere de odihnă 
și instruire cu durata de 10 
zile, situate în cele mai pito-

de B.T.T. sau O.N.T. Se reco
mandă ca unele excursii in
terne — mai ales cele care au 
caracterul unor schimburi de 
experiență — să fie organizate 
pe bază de reciprocitate.-

— In ce constau facilitățile 
ce se vor acorda tinerilor ce 
lucrează în agricultură ? De 
fapt care dintre tineri pot be
neficia de avantajele prevăzute 
în Recomandările elaborate de

• Evident jenat de pista de concurs și de o întindere ușoară 
suferită la antrenament, Carol Corbu n-a putut să se revanșeze 
asupra sovieticului Saneev și nici să aducă în tabăra noastră 
medalia în care ne puseserăm cu toții atîtea speranțe. Cu o să
ritură de 16,85 m., realizată la a doua încercare, Carol Corbu 
a ocupat locul patru după Saneev (U.R.S.S.), cu 17,35 m., Dreh- 
mel (R.D.G.), cu 17,31 m. și Prudencio (Brazilia), cu 17,05 m. 
De altfel chiar în condiții absolut normale e_ greu de presupus 
că multiplul nostru campion ar fi atins o astfel de performanță.

Dar acest merituos loc patru vine să confirme valoarea lui 
Carol Corbu. pe plan mondial, să-1 situeze definitiv printre cei 
mai buni specialiști probei.

• Intr-o declarație făcută presei înainte de a intra in con
cursul probei de 100 mg., Valeria Bufanu susținea că cel mai 
dificil moment pentru ea, moment pentru care are mari, emo
ții, il constituie întrecerile pentru calificare, din serii. O dată 
trecut acest prag îi va fi mult mai ușor. Ieri a depășit acest 
hop cu un rezultat bun : 12” 94.

• Valentina Cioltan, cu 16,85 m. realizat din prima 
se califică pentru finalele probei de greutate femei.

• Așa cum era de așteptat, după acel 1,70 m. de 
pesta, Cornelia Popescu nu emitea pretenții la unul 
rile fruntașe în clasamentul probei de înălțime. La

încercare,

la Buda- 
din locu- 

__ —_____ — ------ ,----- ------Miinchen
s-a oprit la 1,76 m. realizat, e drept, chiar din prima încercare, 
după cum sublinia comentatorul televiziunii noastre.

• După încheierea întrecerilor din cele patru grupe preli
minare ale competiției de handbal s-au fixat două grupe semi
finale. Handbaliștii români s-au calificat în grupa B alături de 
R.F. a Germaniei, Iugoslavia și Ungaria. In cealaltă grupă își 
dispută intîietatea Suedia, U.R.S.S., R.D. Germană și Ceho
slovacia.

• La volei România—Cuba : 3-0.
• La polo sîntem pe locul 8 după victoria cu 5-3 asupra 

echipei Australiei.

te posibil ca meciul dintre e- 
chipele Iugoslaviei și Porto 
Rico să fie rejucat, deoarece 
federația iugoslavă a contestat 
rezultatul înregistrat pe teren : 
79—74 în favoarea portoricani- 
lor. In cazul că meciul se va 
rejuca și echipa iugoslavă va 
obține victoria. selecționata 
Italiei nu va mai participa la 
semifinale. Conducerea echipei 
portoricane a declarat că ju
cătorul Miguel Coli, fiind ră
cit, a băut un sirop recoman
dat înainte de meci de docto
rul delegației.

• Japonezii și-au salvat re- 
pdtațjs, Joy. cfc"$xcelenți judo-

■ kanir Dupt-co» mi „scăpat-" tit- 
“TuFiT^ îa*me?(Fiile grea și se

migrea unde au terminat învin
gători Ruska (Olanda) și res
pectiv Ciocioșvili (U.R.S.S.), ei 
au obținut medaliile de aur la 
„mijlocie" cu Sekin și la „se- 
mimijlocie- cu Nomura.

• Cea mai mare surpriză de 
pînă acum a întrecerilor atle
tice a fost înregistrată în proba 
feminină de săritură în înălți
me, în care victoria a revenit,

;|n mod cu totul neașteptat, ti
nerei sportive vest-germane 
Ulrike Meyfarth. Surpriza con
stă atît în cucerirea titlului o- 
limpic de o săritoare care nu 
figura în primele 15 performere 
ale sezonului, cît și în rezulta
tul obținut! 1,92 m, cifră care 
egalează recordul mondial al 
austriecei Ilona Gusenbauer și 
îmbunătățește cu 2 cm recordul 
olimpic stabilit în 1964 la Tokio 
de atleta româncă Iolanda Ba
laș. Noua campioană olimpică 
are numai 16 ani și este elevă.

Clasamentul final al probei s 
1. Ulrike Meyfarth (R.F. a Ger
maniei) — 1,92 m — medalie-de 
aur ; 2. Iordanka Blagoeva 
(Bulgaria) — 1,88 m — medalie 
de argint ; 3. Ilona Gusenbauer 
(Austria) — medalie de bronz ; 
4. Barbara Inkpen (Anglia) — 
1.85 m ; 5. Rita Schmidt (R .D. 
Germană) — 1,85 m : 6. Sara 

. .'Simeoni (Italia) — 1,85 m.

La Forest Hills NASTASE VICTORIOS

NEW YORK 4 (Agerpres). - La 
Forest Hills au continuat întrece
rile tradiționalului turneu interna
țional de tenis „open“, care reu
nește pe cei mai buni jucători din 
lume. în proba de dublu, perechea 
Ilie Năstase (România)—Manuel 
Orantes (Spania) a învins cu 6—7, 
7—6, 6—3, 6—3 cuplul neo-zeelandez 
Parun—Simpson. Iată celelalte re
zultate înregistrate în ,.16“-imile a- 
cestei probe: Molina, Velasco (Ve
nezuela)—Manon (India), McNair

sport), iar pentru tinerii 
s-au evidențiat în mod 
bit să acorde gratuități, 
tind integral costul 
(taberei) organizate. De aseme
nea, în vederea organizării u- 
nor excursii de scurtă durată 
în județ sau județele limitrof» 

în intervalul dintre campa
niile agricole — s-a recomandat 
unităților agricole cooperatiste 
să folosească mijloacele de tran-

ca-re 
deose- 

. supor- 
acțiunilor

Șl IN PROBA DE DUBLU
(S.U.A.) 7—6. 6-7, 7—6, 6—2; Go- 
ven, Chanfreau (Franța)—Reid, 
Rvan (S.U.A.) 4—6, 4—6. 7—5, 6—3,
6— 2; Gonzales (S.U.A.), Ulrich (Da
nemarca)— Kakulia, Korotkov
(U.R.S.S.) 2—6, 6—3. 7—8, 6—2;
Drysdale (R.S.A.), Taylor (An
glia)—Dell, Seedwagen (S.U.A.) 
3—6. 6—2. 6—7, 6—2, 6—4.

Rezultate înregistrate în proba 
de simplu masculin: Richey
(S.U.A.)—Gerken (S.U.A.) 6—3,
7— 6, 6—7, 6—4; Lutz (S.U.A.)—Scott

caracterul sezonier al produc
ției agricole.

— Ce recomandări face 
B.T.T. pentru aplicarea practi
că, pentru asigurarea unei efi- 
ciențe maxime acestor impor
tante măsuri ?

— M-aș referi, în primul 
rînd, la agențiile B.T.T. (sec 
toarele de turism) care trebuie 
să ia toate măsurile necesare 
pentru a sprijini activ acțiunile

INVITAȚII PENTRU TINERII SATELOR
rești locuri din țară : Cosținești, 
Izvorul Mureșului, Săcele, Su- 
ior (Maramureș), Orșova, O- 
glinzi, (Neamț) Sovata (Mureș) 
etc. în cadrul cărora B.T.T. a- 
sigură programe de activități 
cultural-educative și distracti
ve, simpozioane pe teme dife
rite, întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu specialiști 
și cadre de conducere din in
dustrie și agricultură etc. Tot
odată aș vrea să mai arăt că 
tinerii și ceilalți membri coo
peratori pot participa și la alte 
forme de turism dec.ît cele re
comandate mai sus, organizate

U.N.C.A.P și B.T.T.?
— In scopul cuprinderii la a- 

semenea activități a unui nu
măr cît mai mare de tineri, în 
Recomandările comune s-a 
prevăzut acordarea unor faci
lități și priorități. Astfel, Bi
roul Permanent al U.N.C.A.P. 
a recomandat unităților din sis
temul cooperatist al agriculturii 
să suporte din fondul cultural- 
sportiv și din premiile acordate 
de Uniunea Națională unități
lor fruntașe în producție agri
colă, 40—50. la sută din costul 
total al acțiunii organizate (ex
cursie, biletul de tabără și tran-

sport proprii — special ame
najate solicitînd în acest scop 
agențiilor (sectoarelor) de tu
rism județene „adeverințe de 
circulație" care pe baza H.C.M 
2 170/1968 dau dreptul mijlocu
lui de transport respectiv să se 
deplaseze în scopuri turistice. 
In aceeași ordine de idei, s-a 
convenit ca agențiile B.T.T 
(sectoarele de turism) județene 
să ofere un sistem de tarife 
preferențiale de care să benefi
cieze tinerii cooperatori și, în 
același timp, să acorde priori
tăți în organizarea excursiilor 
și taberelor, avînd în vedere

ce vor fi organizate cu tinerii 
cooperatori, prin întocmirea u- 
nor programe de excursii adec
vate scopului propus și asigu
rarea de ghizi competepți. De 
asemenea, se va avea în ve
dere stabilirea unui sistem de 
tarife preferențiale și acorda- 

• rea de priorități în organiza
rea excursiilor sau a taberelor. 
Organizațiile U.T.C. și cercu
rile de turism din unitățile a- 
gricole cooperatiste își vor a- 
duce aportul la selecționarea și 
recomandarea tinerilor care să 
participe la acțiunile inițiate, 
în special din rîndul celor din

(S.U.A.) 7—6, 6—2- 6—2; Gimeno 
(Spania)—Ruffels (Australia) 5—2, 
abandon; Smith (S.U.A.)—Stone 
(S.U.A.) 6—3, 7—6, 7—5, Mayer 
(S.U.A.)—Ramirez (Mexic) 6—3, 
6—3, 6—1; Laver (Australia)—Fillol 
(Chile) 6—2. 4—6, 6—7, 6—1, 7—6; 
McMillan (R.S.A.)—Gerkin (S.U.A.) 
6—7, 6—3, 7—6, 6—7, 6—4; Ash« 
(S.U.A.)—Case (Australia) 6—4, 
6—4, 3—6 întrerupt din cauza întu
nericului.• • • • •
sectorul productiv, care lucrea
ză efectiv și își aduc contribu
ția la creșterea producției a- 
gricole.
țiunile 
tive și 
nității. 
stabilit 
jumătate _____ 
1972, pe. lîngă excursiile ce ur
mează a fi inițiate, să se or
ganizeze la Izvorul Mureșului 
și Săcele tabere la care să fie 
trimiși tineri cooperatori din 
toate județele.

Dar _ materializarea cît mai 
diversă a prevederilor cuprinse 
în Recomandările recent elabo
rate depinde în mare măsură 
de modul de înțelegere și cola
borare dintre uniunile județe
ne cooperatiste și agențiile 
(sectoarele) de turism pentru 
tineret pe de o parte și consi
liile de conducere și de admi
nistrație din unitățile agricole 
cooperatiste eu organizațiile 
U.T.C. și cercurile de turism 
din aceste unități, pe de altă 
parte. De aceea, 
necesar ca atît la nivel jude
țean cît mai ales la nivelul u- 
nităților direct productive să se 
acționeze în direcția stabilirii 
unor programe de activități 
turistice cît mai concrete, cît 
mai interesante și instructive 
de care să beneficieze, în între
gime, tinerii cooperatori din 
sectoarele hotărîtoare ale pro
ducției agricole.

jau parte activă la ac- 
politice, cultural-educa- 
sportive din cadrul u- 
U.N.C.A.P. și B.T.T. au 
ca începînd cu a doua 

a lunii septembrie

considerăm



In urma luptei de eliberare a 
poporului angolez, o mare 
parte a Angolei se afla sub 
controlul forțelor patriotice, 
lata, in fotografia noastrâ, 
aspect de la un miting desfă
șurat într-una din regiunile 

eliberate ale Angolei

COLABORAREA
ECONOMICĂ

Acțiuni ofensive ale 
patrioților sud-vietnamezi

• Atac asupra marii baze amencano-saigo- 
neze Camp Eagle • Ocuparea unor poziții 
inamice.

Formațiuni de luptă ale forțelor de eliberare din Vietna
mul de sud. au atacat, cea mai mare bază militară america- 
no-saigoneză din zona frontului septentrional. -Camp Eagle", 
situată la * km snd-vest de Hue, prorocind inamicului pier
deri în forță vie și tehnică de luptă.

ROMÂNO-POLONĂ
Luni au Început la Varșovia 

lucrările întîlnirii președinților 
celor două părți în Comisia 
guvernamentală româno-polonă 
de colaborare economică. Dele
gația guvernamentală a țării 
noastre este condusă de Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române, iar delegația gu
vernamentală poloneză de Jozef 
Tejchma, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții polone.

Obiectul convorbirilor dintre 
președinții celor două părți îl 
constituie examinarea proble
melor actuale privind dezvol
tarea în continuare a colabo
rării, cooperării și specializă
rii în producție și lărgirea 
schimburilor comerciale din
tre România și Polonia.

Declarațiile 
de externe

Luind cuvîntul în cadrul ma
nifestărilor organizate, la Os
trava în legătură Jbir aniversarea 
insurecției naționale din Slova
cia, ministrul afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek. a relevat participa
rea armată activă la insurecție a 
reprezentanților . altor popoare. 
Ministrul cehoslovac a amintit, 
în această ordine de idei, și 
participarea la insurecție a lup
tătorilor antifasciști români.

Referindu-se la politica ex
ternă a țării sale, Bohuslav 
Chnoupek a evidențiat că R. S. 
Cehoslovacă este deosebit de 
interesată în evoluția pozitivă 
a evenimentelor din Europa. 
Cehoslovacia ar dori' să-și re-

Un mare număr de vehicule 
blindate au fost distruse ori 
incendiate — relatează agenția 
UNITED PRESS INTERNA
TIONAL. Artileria forțelor pa
triotice continuă să țină sub ti
rul său pozițiile trupelor regi
mului de la Saigon din zona 
Que Song Patrioții își mențin 
controlul asupra bazei de arti
lerie „Ross*4, din această zonă, 
dejucînd încercările trupelor 
saigoneze de a redobîndi aceas
tă poziție.

Pe de altă parte, forțele de 
eliberare au desfășurat opera
țiuni ofensive împotriva poziți
ilor inamicului de la Tien 
Phuoc, la 61 km sud de Da 
Nang, care constituie cel de-al 
treilea- punct al triunghiului de 
poziții strategice din această re
giune ; ele au ocupat deja po
zițiile de la Diep Duc și Que 
Son. Agențiile internaționale de 
presă semnalează, de asemenea, 

ministrului 
cehoslovac

glementeze relațiile cu Austria 
și să obții)â normalizarea rela
țiilor cu Republica Federală a 
Germaniei, a declarat el. Con
ducătorii partidului și guvernu
lui R. S. C. au relevat, în mai 
multe rînduri. că sînt gata pen
tru o reglementare cu R.F.G. pe 
calea semnării unui tratat, in 
condițiile recunoașterii acordu
lui de lâ Miinchen ca nevalabil 
de la început. B. Chnoupek a 
dat o apreciere pozitivă poli
ticii internaționale realiste a 
guvernului Brandt și și-a ex
primat speranța că ea se va 
manifesta și în rezolvarea pro
blemei privind reglementarea 
relațiilor dintre R.F.G. și R.S.C.

atacuri ale patrioților Ia 64 km 
nord de Saigon, pe șoseaua nr. 
13.

Garnizoana saigor.ezâ a eva
cuat luni baza Le Minh, situată 
la 35 km vest de Pleiku. in re
giunea Platourilor înalte, _ a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al armatei saigor.eze. El a pre
cizat că militari în fugă ai gar
nizoanei. supusă de patru zile 
bombardamentelor și atacurilor, 
au fost reperați de un avion de 
observație.

Forțele de eliberare și-au spo
rit în mod considerabil, presiu
nile în regiunea Platourilor 
înalte. în afară de baza Le 
Minh, ele au bombardat baza 
Piei Me și trupele saigoneze 
încartiruite în satul Thanh An.

Agenția de presă „Eliberarea- 
anunță că, în zilele de 1 și 2 
septembrie, forțele armate 
populare de eliberare din pro
vincia sud-vietnameză Quang 
Tri au scos din luptă 450 de 
parașutiști și infanteriști saigo- 
nezi, in urma luptelor care s-au 
desfășurat la Truong Phuoe, 
Thuong Ngusen. Long Hung, 
Thach Han și Tram Ly. Pe de 
altă parte, patrioții au distrus 
4 tancuri și blindate ale inami
cului, au doborit 2 elicoptere, 
și un avion, au anihilat 6 bate
rii de artilerie.

Delegație japoneză 
la Pekin

Agenția China Nouă trans
mite că* ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Ci 
Ptn-feî, a primit delegația ja
poneză, condusă de Hiroshi 
Hashimoto, șeful secției pentru 
problemele Chinei în Ministe
rul Afacerilor Externe, care se 
află la Pekin pentru a începe 
pregătirile în vederea vizitei în 
China a primului ministru al 
Japoniei, Kaguei Tanaka.

Pescuit cu
complicații 
diplomatice

■eel

E. O.

Chile

Ripostă fermă reacțiunii
• Avertismentul dat forțelor de dreapta de 

Centrala unică a muncitorilor din Chile • De
clarația comună a Partidului Comunist și Parti
dului Socialist.

Centrala unică a muncitorilor 
din Chile (C.U.T.) a anunțat că 
va proceda la declanșarea unei 
greve generale, cil ocuparea u-’ 
rinelor, a exploatărilor agricole 
și birourilor, dacă forțele de 
dreapta nu pun capăt manevre
lor lor sedițioase. Declarația a 
fost făcută de către președin
tele Centralei. Luis Figueroa, 
care a denunțat existența unui 
complot al cercurilor de dreapta 
pentru răsturnarea președinte
lui Allende. „Am luat măsuri 
pentru frînarea unor asemenea 
activități, a spus Luis Figueroa. 
C.U.T. se găsește. în momentul 
de față, în stare de alertă*4.

Inițiativa centralei muncito
rești a fost aprobată de către 
Comitetul Executiv Național al 
Unității Populare, intr-un co
municat comun al tuturor parti
delor care alcătuiesc coaliția gu
vernamentală.

Cu ocazia celei de-a doua 
aniversări a victoriei înregistra
tă în alegerile prezidențiale de 
reprezentantul Unității Popu
lar^, la Santiago de Chile a 
fost dată publicității o declara
ție comună a Partidului comu
nist și a Partidului socialist, 
anunță agenția PRENSA LATI
NA. Declarația cheamă poporul

chilian să-și exprime, cu acest 
prilej, hotărîrea de nezdrunci
nat de a apăra cu toate forțele 
sale cuceririle revoluționare 
cîștigate și să se opună mane
vrelor sedițioase ale cercurilor 
reacționare din țară, care se 
împotrivesc programului de 
reforme preconizat de guvernul 
Unității Populare. Acțiunile ini
țiate în ultima săptămînă de că
tre forțele de dreapta, se arată 
în declarație, au creat în țară o 
situație gravă, care, dacă nu i 
se pune capăt de urgență, ar 
putea duce la izbucnirea unui 
război civil. Pentru aplanarea 
acestei situații, arată declarația 
comună, Partidul Comunist și 
Partidul Socialist din Chile 
subliniază importanța imperioa
să de a-și uni. forțele și de a 
adopta o tactică comună șî uni
că, la toate nivelele, în lupta 
împotriva reacțiunii. Declarația 
subliniază, de asemenea, nece
sitatea realizării unei unități 
depline între toate partidele 
coaliției guvernamentale, pentru 
a contracara acțiunile cercurilor 
de dreapta, pentru a asigura 
apărarea cuceririlor economice, 
sociale și politice și pentru a 
permite înfăptuirea, în conti
nuare, a prctframului preconi
zat.

Evoluția 
invățămîntului 

in lume
Din inițiativa UNESCO, 

o comisie internațională a 
întreprins, timp de 14 luni, 
o anchetă asupra evoluției 
invățămîntului în lume. Con
cluziile anchetei relevă im
portanța legăturii directe a 
învățămîntului cu viața, a 
împletirii învățămîntului teo
retic cu activitățile practice, 
ca elemente esențiale ale 
formării și desăvîrșirii per
sonalității umane. Studiul 
face o serie de recomandări 
privind „strategia" sisteme
lor de educație. în perspecti
vă, un accent deosebit fiind 
pus asupra continuității în 
formarea personalității, care 
trebuie privită ca un pro
ces neîntrerupt. Documentul 
subliniază, de asemenea, 
importanța folosirii, în pro
cesul educativ, a noilor pro
cedee și metode, un loc im
portant revenind mijloacelor 
audio-vizuale, ciberneticii 
etc.

Concluziile anchetei, la ca
re au colaborat personalități 
proeminente în domeniul e- 
ducației din șapte țări ale 
lumii, sub conducerea minis
trului francez pentru proble
mele sociale, Edgar Faure, 
urmează să fie supuse spre 
dezbatere următoarelor se
siuni ale Consiliului Execu
tiv și Adunării Generale a> 
UNESCO. T

„Hemoragia" operelor de artă

• GUVERNUL REGAL DE 
UNIUNE NAȚIONALA AL 
CAMBODGIEI (G.R.U.N.C.) a 
dat publicității o declarație în 
care condamnă imperialismul 
S.U.A. pentru instigarea și spri
jinirea farsei „alegerilor legis
lative" organizate de regimul 
de la Pnom Penh, duminică, 3 
septembrie. în declarație se 
arată că, la fel ca și „referendu- 
mul“ anterior și manevrele le
gate de „alegerile ./prezidenția 
le“, noua farsă a așa-numitc- 
lor ..alegeri legislative" de la 3 
septembrie nu țintește decit să 
furnizeze o aparență de legalita
te regimului trădător de la 
Pnom Penh.

Negocierile de la 
Beit-Mery

• NEGOCIERILE CARE SE 
DESFAȘOARA IN PREZENT 
între reprezentanții statelor 
arabe limitrofe Golfului Persic 
— Qatar, Abu Dhabi, Irak. 
Kuweit, Arabia Saudită — și 
companiile petroliere occiden
tale care acționează în zonă cu 
privire la cuantumul - participă
rii la exploatări au ucantinwat 
duminică în localitatea libaneză 
Beit-Mery. La încheierea re
uniunii, ministrul petrolului al 
Arabiei Saudite, Ahmed Zaki 
Yamani, a precizat că „tratati
vele progresează", în timp ce 
purtătorul de cuvînt al compa

niilor a menționat că „discuțiile 
înaintează încet datorită com
plexității problemei".

• PRIMUL SECRETAR al 
Uniunii Socialiste Arabe din 
Republica Arabă Egipt, Sayed 
Marei, l-a primit pe Gheorghe 
Vasile, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României lâ Cairo. Au 
fost discutate, cu acest prilej, 
probleme ale dezvoltării rela
țiilor de colaborare dintre Par
tidul Comunist Român și Uniu
nea Socialistă Arabă.

• LA MINISTERUL AFACE
RILOR EXTERNE .AL IRANU
LUI a fost semnat luni progra
mul de schimburi culturale in
tre Republica Socialistă Româ
nia și Iran pentru anii 1972— 
1973. Programul prevede extin
derea schimburilor cultural-ști- 
ințifice în toate domeniile de 
activitate, organizarea reciprocă 
de expoziții, gale de filme, 
schimburi de formații artistice 
etc.

205 ZILE ÎNTR-O 
PEȘTERĂ...

Omul de știință francez 
Michel Siffre își încheie 
astăzi experimentul de cer
cetare a modului în care o- 
mul își poate desfășura acti
vitatea în condiții de izo
lare, lipsit de noțiunea 
timpului După cum s-a mai 
anunțatr Siffre trăiește de 
la 14 februarie într-o peș
teră situată lingă localitatea 
americană Del Rio (statul 
Texas), urmînd, deci, să re
vadă lumina Soarelui după 
205 zile. El va fi supus ime
diat unui examen medical, 
la Houston.

• ȘEICUL SABAH AL AH
MED AL JABER, ministrul ku- 
weitian al afacerilor externe, 
a sosit însoțit de o delegație o- 
ficială în capitala Republicii 
Democratice Populare a Yeme
nului. Vizita sa, anunța agen
țiile de presă, se înscrie în ca
drul tentativei kuweitiene de 
mediere pentru diminuarea ten
siunii dintre Republica Demo-

cratică Populară a Yemenului 
și Republica Arabă Yemen. 
După cum s-a anunțat, oficia
litățile sud-yemenite au anun
țat că acceptă medierea orică
rui stat arab.

Normalizare după 
„războiul fotbalului"
• IN CADRUL UNEI CON- 

FERINȚE DE PRESA, secreta
rul executiv al Pactului Andin, 
Javier Silva Reute, a declarat 
că Hondurasul și Salvadorul 
vor semna, in următoarele cite- 
va săptămîni, un tratat de 
pace.

Acest eveniment — a arătat 
Silva Reute — va marca înce
tarea formală a „războiului fot
balului4*, izbucnit în iulie 1969 
între cele două țări și care a 
provocat tensiune în zonă.

• CHARLIE CHAPLIN s-a 
bucurat de o primire triumfală 
la Veneția, cu prilejul închiderii 
Festivalului internațional al fil
mului din acest an. Cadrul 
omagiului adus marelui cineast, 
acum în vîrstâ de 83 de ani, l-a 
constituit celebra piață San 
Marco, unde a fost prezentat, în 
fața unei mulțimi de 10 000 de 
oameni, filmul „Luminile ora
șului*4. Pe scena Teatrului Vene
tian, i s-a înmînat apoi medalia 
cu simbolul festivalului, Leul 
de Aur.

La Londra a scsi: minisTul 
industriei constmcțiEor de 
mașini ai Republicii Socialis
te Rcmănia, loan Avram, 
care, la invitația guvernal-j 
Marii Britanii face o virilă 
oficială in această țară. Ieri 
dimineața, Ioan Avram a 
avu* convorbiri Ia Departa
mentul Comerțului Indus
triei cu Noble, mi
nistrul pentru corner;, și 
lordul Drjmalbym, ministru 
de stat. In cadrul convorbi
rilor au fost abordate pro
bleme ale dervoliării in coa- 
fînuare a cooperării eeoncmi- 
meniul omstrucțiilcr de ma
șini, precum și aspecte ale 
relațiilor comerciale intre 
cele două țâri.

• O FOSTA MEMBRA a con
ducerii ^aripii provizorii" a Ar
matei Republicane Irlandeze 
s-a desolidarizat de acțiunile li
derilor extremiști ai acestei or
ganizații, cerind încetarea ac
țiunilor violente din provincie. 
Intr-un articol publicat în presa 
londoneză de duminică, Maria 
McGuire afirmă că in condu
cerea ^aripii provizorii" a 
I.R.A. se manifestă o tot mai 
mare opoziție față de liderii săi 
extremiști, fiind tot mai nu
meroși aceia care cer trecerea 
la masa negocierilor.

Indivizi râmași necu- 
noscuți au pătruns in 
timpul nopții in biserica 
din Pieve di Cadore, lo
cul de naștere al lui Ti- 
zian. Ei au furat de a- 
colo 14 picturi ale nemu* 
ritorului artist.

Opinia publica italiană 
era incâ sub șocul puter
nic al furtului de la Fie
re di Cadore, cind, o săp- 
tăminâ mai tirziu, a ur
mat un șoc și mai puter
nic : hoții au sustras din 
basilica „Santi Giovanni 
e Pcoto*4 de la Veneția 
cinci foarte prețioase 
fresce de altar pictate de 
Bellini și Vivarini.

A
cestea sânt doar 
două foarte recen
te episoade dintr-o 
lungă și intermina
bilă suită de fur
turi de opere de 

artă. Această veritabilă p!agă 
care face ravagii in muzeele și 
colecțiile particulare ale Italiei 
— țara europeană cea mai bo
gată in ooere de artă - a luat 
proportii îngrijorătoare. Numă
rul operelor ce artă furate, înre
gistrat de organele polițienești 
(tr _ te csem.enea furturi nu sînt 
-registre te. din diferite motive, 

de politie), s-a ridicat de la 
1 283 in onul 1967 la 5 760 in 
1971. Așadar, in cursul anului 
Uecut cj căzut zilnic pradă ho
ților. în medie, 16 ope-e ce crtâ 
(picturi, sculpturi, țesături sau o- 
b'-ecte ce gi-vae-gerie). Furtu
rile cele mei numeroase sînt co
mise in biserici. Astfel, din cele 
281 furturi înregistrate onul tre
cut. 138 s-au comis în edificii 
religioase, 41 în muzee, iar res
tul la particulari, posesori de 
importante colecții de artă.

Numai aproximativ o pătrime 
din operele de artă furate sînt 
recuperate de organele poliție
nești. Grosul „dispare" în străi
nătate, sărăcind astfel în fiecare 
an Italia, în medie, cu comori 
artistice evaluate la zece milioa
ne de dolari (ca să nu mai 
vorbim de inestimabile lor va
loare spirituală, imposibilă a fi 
înlocuită cu ceva în universul 
artistic al Italiei).

Boomul pe piața mondială a 
ortei, tendința multor milionari 
de a investi în asemenea „va
lori sigure44 ca operele de artă,

• Mari valori artistice din Italia 
pradă unei „Mafii" cu ramificații 
internaționale • 5 760 opere de 
artă furate într-un singur an

• Dilema... paznicilor

a impulsionat dezvoltarea unei 
veritabile „mafii internaționale*4 
a hoților de comori artistice, 
„mafie44 cu o ramificație specia
lă in Italia.

Șansele de a recupera din o- 
perele de artă furate și scoase 
în afara granițelor italiene sînt 
practic nule. Rodolfo Siviero, în-

Picturi de Bellini sustrase din ba
silica „Santi Giovanni e Paolo'4 
din Veneția : 16 opere de artă 

furate in fiecare zi.

sărcihat special ol guvernului 
italian pentru recuperarea valo
rilor artistice, releva recent : 
„Ne luptăm cu morile de vint. 
în Statele Unite și in cele mai 
multe țări europene dreptul de 
a se cere restituirea unei opere 
de artă furate cade după numai 
3—4 ani. E extrem de greu ca 
intr-un asemenea interval să 
depistezi ceva precis. Și apoi, 
dacă cumpărătorul afirmă că a 
achiziționat cu bună credință 
respectiva operă de artă, el nu 
poate fi obligat la restituire", 
înaltul funcționar amintit a nu

mit în acest sens o serie de o- 
pere de arta furate din Italia 
și care îmbogățesc acum diferi
te colecții publice sau particu
lare în Statele Unite sau în Eu
ropa occidentală. Remarcăm 
astfel : o pictură de Tizian la 
muzeul de artă clasică din Bos
ton, o „madona cu copilul" de 
Francesco di Giorgio în galeria 
familiei Thyssen la Lugano, două 
picturi de Rafael în colecția 
particulară Borewscki din Basel 
fresce din Evul Mediu în colec-? 
ția particulară Oppenheimer la 
Johannesburg. „Singura șansă de 
a nu vedea comorile noastre ar
tistice dispârînd în colecții străi
ne — conchide în deplină cu
noștință de cauză Rodolfo Sivie
ro — este să asigurăm real și 
eficace paza acestor comori. Să 
furi acum dintr-o biserică un ta
blou de Tizian e aproape un joc 
de copil".

Tocmai aici e punctul nevral
gic al „hemoragiei" de opere 
de artă. Cei 4 000 de paznici ‘ai 
muzeelor italiene nu asigură nici 
pe departe o supraveghere a- 
decvată. Potrivit unor aprecieri, 
or trebui încă cel puțin 9 000 de 
paznici pentru a realiza un mi
nimum de securitate în locurile 
unde se află valori artistice deo
sebite. Se preconizează acum 
chemarea prin rotație a cîte 
3 000 de rezerviști din corpul de 
carabinieri pentru a asigura 
paza lăcașurilor cu opere de 
artă valoroase, în special a nu
meroaselor biserici.

...O firmă turistică americană 
face reclamă călătoriilor în Ita
lia, îndemnîndu-și clienții : 
„Grăbiți-vă să vizitați Italia atîta 
timp cît comorile artistice nu 
*-au fost furate". Aserțiunea esto 
excesivă și oarecum cinică. Ea 
are, din păcate, bună contin
gență cu o tristă realitate.

EM. RUCAR
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SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele 10; 12,33; 
15,30; 18; 20,30); Gloria (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15: 20,30).

SATUL MEU. PATRIA MEA : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30).

MESAGERUL : rulează la Gră
dina Capitol (ora 19.15).

FATA DE PE MUNTELE DE 
DIAMANT : rulează Ia Capitol 
(orele 9,30; 12; 14,30: 17,15; 20).

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la București (orele 8,15; 11,15; 
14,15; 17,15; 20.15): Grădina Doina 
(ora 19), Grădina Festival (ora
19.15).  „ ,

CĂLĂREȚII : rulează la Scala 

(orele 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30: 21); 
Grădina Select (ora 19,30); Favo
rit (orele 9.15: 11,30: 13,45: 16; 18,15;
20,30):  Melodia (orele 8,45, 11,15; 
13.45; 16; 18.30; 20,45).

SATUL CARE MOARE : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

PROVINCIALII : rulează la Lu
ceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.30: 21); Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; ÎS; 18.15 : 20.30): Grădina Mo
dern (ora 19,30).

CREIERUL : rulează Ia Victoria 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45); Excelsior (orele 8,45; 11: 
13.15: 15,45: 18.15 : 20.30): Aurora 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15):  Grădina Aurora (ora 19.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Ferentari (orele 
15.30; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează Ia Flamura (orele 9; 11,30; 
15: 17,30; 20).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Doina (orele 11,15: 
13.30: 16; 18,15: 20.30 — *.a ora 10 
program de desene animate pen
tru copii).

PENTRU TIMPUL D V. LIBER
NIKOLETINA BURS AC : rulează 

la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).
PROCESUL UNEI STELE : rulea

ză la Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30); Tomis (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15); Grădina To- 
mis (ora 20).

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

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
13 în continuare): Program de do
cumentare (ora 20.15).

DESPRE DRAGOSTE : rulează Ia 
Unirea (orele 15,30: 18).

BINECUVÎNTATI ANIMALELE 
SI COPIII : rulează la Grivița Ic
rele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.30).

DACA E MARȚI. E BELGIA : 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18);

Volga^ (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 28.38): Arta (orele 15,30, 18;
20,15);  Grădina Bucegi (ora 20,15); 
Grădina Ana (ora 19,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 19).

ROBIN HOOD : rulează Ia Bu- 
zești (orele 15.30; 18); Grădina Bu- 
zești (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Dacia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) ; Grădina Lira (ora 19,30); 
Lira (ora 15,30).

NAUFRAGIATI îN SPAȚIU : ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
18); Miorița (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză Ia Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18: 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Central (orele 10; 12,30; 
15: 17.30 : 20).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează ia Cringași (orele 15,30; 18;
20,15); Popular (orele 15,30; 18;
20.30) .

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Flcreasca (orele 15,30; 18; 20.30).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză Ia Moșilor (orele 15,30; 18);
Grădina Moșilor (ora 20,15).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Viitorul (orele 16; 18; 20). 

CASA DE SUB ARBORI : rulea. 
ză la Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) ; Grădina Unirea (ora 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

KING KONG EVADEAZA : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20).
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Teatrul ,,C. Tănase” (la Grădina 
Boema): TRĂSNITUL MEU DRAG 
— ora 20.

PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,05 O floare din 
Bihor. (Cîntece populare). 9,20 
Film serial : „Salut Germain". 
10,00 Curs de limba engleză. 10,20 
Jocurile Olimpice, de vară — 1972. 
(Rezumatul filmat al zilei ante
rioare — scrimă, natație, box). 
12,00 Telejurnal 15,00 Jocurile 
Olimpice de vară — 1972. Călărie 
— Marele premiu de dresaj pe 
echipe și Box — turul 3. 18,00
Căminul. 18,40 Un buchet de cîn
tece oltenești cu Ionela Prodan. 
18,50 Dezbateri — Confruntări : 
Diviziunea internațională a mun
cii și dezvoltarea economico-socia- 
lă a națiunilor. (Emisiune de conf. 

Vladimir Trebici) 19,15 Avanpre
miera. 19,20 1001 de seri : „Lolek 
și Bolek". 19,30 Telejurnal. Marea 
întrecere socialistă la zi. 20,00 
„Carte frumoasă, cinste cui te-a 

. scris..." (Versuri de Tudor Arghezi 
‘și Lucian Blaga). 20,15 Seară de 
teatru : „Mincinosul" de Carlo 
Goldoni. Interpretează un colechv 
al Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra". 22,05 Telec’ob : U.R.S.S. 
— Uzbekistan. 22,23 „24 de ore". 
22,45 Jocurile Olimpice de vară — 
1972 : Haltere — categoria super- 
grea, Box — turul 3. (Transmisiuni 
directe de la Miinchen).

PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru 
copii „Prințesa tristă" — o pro
ducție a studiourilor cehoslovace. 
21,30 Viața economică a Capitalei. 
21,50 Tineri interpreți : violonce
listul Mirel Iancovici Soprana 
Stelian Calos. 22,25 Telex tehnico- 
științific. 22,35 Dicționar muzical- 
distractiv.
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