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ON CONSTiÂ ANIVERSARII
• AU ÎNCEPUT LUCRĂ

RILE DE ELECTRIFICARE 
a liniei ferate Adjud—Ciceu 
și de sistematizare electro- 
dinamică a stațiilor pe acest 
traseu. Pînă acum, construc
torii au montat stîlpii de 
susținere a rețelei electrice 
între localitățile Adjud și 
Borzești și au realizat o 
parte din lucrările de redi- 
mensionare a tunelelor din 
Munții Trotușului, precum 
și unele instalații aferente 
trecerii Ia noul sistem de 
circulație feroviară.

Prin electrificarea acestui 
important tronson de cale 
ferată, capacitatea de trans

port feroviar va crește cu 
circa 20 la sută, iar viteza 
trenurilor va atinge 80—100 
km pe oră.

O OAMENII MUNCII din 
întreprinderile industriale 
ale județului Neamț sînt ho- 
tărîți să realizeze în acest 
an cel mai mare volum de 
producție, peste prevederi. 
Se apreciază că sînt posibi
lități pentru depășirea cu 
mai mult de o treime a an
gajamentelor asumate în în
trecerea socialistă. Aceasta 
înseamnă un spor de 400 
milioane lei producție peste 
prevederi.
• INTRATĂ IN PRODUC

ȚIE cu două luni și jumă
tate în urmă, fabrica de con
serve „Agrofruct" din Baia 
Mare a atins parametrii pro
iectați înainte de termen. Ca 
urmare, întreprinderea a re
alizat peste sarcinile de 
plan însemnate cantități de 
produse, printre care aproa
pe 600 tone conserve de le
gume, 367 tone siropuri, 30 
tone marmeladă și alte pro
duse. De asemenea, colecti
vul unității a lărgit gama 
produselor sale.

• CREȘTEREA ȘI DI
VERSIFICAREA producției 
românești de nave determină 
o dezvoltare corespunzătoa

re și a întreprinderilor pro
ducătoare de mecanisme, a- 
parataj, instalații și elemen
te din componența navelor. 
Astfel, Uzina mecanică na
vală Galați își va spori pro
ducția în actualul cincinal 
de aproape 4 ori. Aici sînt 
în construcție o hală cu 4 
nivele, destinată producerii 
de aparataj și echipament 
electric naval și una desti
nată construcției macarale
lor navale și a altor insta
lații. în același scop a luat 
ființă și „întreprinderea me
canică navală Constanța", 
care va realiza în prima e- 
tapă uși, ferestre, hublouri

și alte produse pentru echi
parea navelor.

• LUIND UN AVANS de 
13 zile față de planul aces
tui trimestru, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii între
prinderii de prefabricate și 
elemente de construcții din 
Brașov au livrat șantierelor, 
peste prevederi, o cantitate 
de prefabricate din care se 
pot realiza 190 de aparta
mente. Menționînd acest ritm 
de lucru, harnicul colectiv 
brașovean estimează o de
pășire. a planului anual cu 
9 milioane Iei la producția 
globală și cu circa 8 milioa
ne Iei Ia producția marfă.
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la nivelul schimbului II
La Uzina mecanică din Bu

zău se știe precis : realizarea 
planului cincinal în numai 4 
ani și jumătate presupune ca 
pină la 1 iulie 1975 să fie exe
cutate suplimentar față de 
prevederile ințiale produse în 
valoare de 378 milioane lei.

Se știe de asemenea că atin
gerea acestei cifre nu se va 
baza pe materializarea a noi 
investiții, pe intrări în func
țiune ci, în principal, pe utili
zarea mai judicioasă a capa
cităților existente, pe ridica
rea productivității muncii a

Ancheta „Scinteii tineretului"

Cuiul nepăsării
și banii de pe apa...
„Dîmboviței"

— Vedeți cuiul acesta ?
11 văd. E mai degrabă o țin- 

tișoară, lungă de vreun centi
metru și jumătate, dintre acelea 
care se găsesc pe masa oricărui 
atelier de cizmărie.

găsit poate locul într-un foileton. 
Pe parcursul documentării a ieșit 
însă la iveală că nu ne aflam în 
fața unui fapt de excepție, ci a 
unei situații tipice pentru o anu
me stare de lucruri. O mașină

cărei creștere cu numai un 
procent anual înseamnă 5 mi
lioane lei. Firească deci pre
ocuparea în această direcție, 
preocupare vizînd între alte
le întocmirea de noi programe 
de organizarea secțiilor, mări
rea indicelui de folosire a uti- 

. lajelor, creșterea coeficientu
lui de schimb. Fixîndu-ne a- 
tenția asupra dinamicii acestui 
din urmă indicator la nivelul 
uzinei remarcăm un prim ele
ment pozitiv: de la o lună la 
alta coeficientul de schimb cu
noaște mereu îmbunătățiri. E- 
voluția este evidentă : de la 
2 în ianuarie, 2,04 în martie, 
2,20 în iunie, el ajunge în au
gust 2,23. Demn de subliniat 
că în secțiile de bază, așadar 
unde se hotărăște soarta între
gii fabricații, acest proces evo
lutiv este și mai pregnant. In 
februarie, de pildă, coeficien
tul de schimb era de 2,16. în 
martie — 2,20. în aprilie — 2,32. 
2,34 în mai. în iunie 2.37. 2.41 
în iulie. în august — 2,42. Cu 
alte cuvinte la capătul a cite 
30 de zile se înregistrează un 
salt calitativ
cu implicații nemijlocite asu-
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CRONICILE
T. V. : Cum sînt, cum tră

iesc și cum gîndesc ti
nerii de azi

lesne sesizabil,

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a 11-a)
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Poate că noul atelier mecanic ca întinde o mină de ajutor, mași
nilor încremenite.* . _ ---------- ------

— Ei bine, de Ia el ni se 
trage totul — ma încredințează 
Nicolae Voitovici, șeful atelieru
lui mecanic de la întreprinderea 
de pielărie și încălțăminte „Dîm
bovița". Cuiele acestea nu merg, 
nu se potrivesc la mașina pe care 
am importat-o.

„Cuiul lui Pepelea" odihnește 
liniștit în palmă, absolut indife
rent că a condamnat la inacti
vitate ditamai mașina, adusă 
bani grei din străinătate.

Secvența de mai sus și-ar

stă din cauza cuiului, altele — 
aduse tot de peste mări și țări 
— nu pot fi folosite pentru că 
soluția autohtonă este inadecva
tă, alta se odihnește nestingherită 
în lipsa unei tehnologii adecvate. 
Acoperite cu o prelată sau ex-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Noi medalii ale 
sportivilor 
români : 
2 DE AUR, 
1 DE ARGINi, 
1 DE BRONZ 
• La Forest Hills,
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ANTITEZE IN CULTURA DE MASĂ

La Călărași, nu încap pe scenă,
la Slobozia, scena e

Există mii de oameni. de diverse profesii 
care, după ce muncesc o jumătate de zi, și-o 
petrec pe cealaltă pregătind spectacole. 
Plăcerea de a juca a amatorilor, dăruirea 
lor sînt bine cunoscute, dar toată străduința 
lor mai este oare astăzi necesară ? Răspunsul e 
pozitiv, între altele, fiindcă nu funcționează tea
tre profesioniste in fiecare județ, iar cele din 
marile centre nu ajung totdeauna pretutindeni 
sau destul de frecvent acolo unde sînt aștep
tate. In acest gol inevitabil își găsesc locul tru
pele de amatori, care-și justifică rostul chiar 
prin publicul lor, consecvent și numeros. Dar 
nu numai atît. Teatrul popular are un rol de 
prim ordin în ceea ce privește formarea spec
tatorului. în ultimii ani se ridică mereu noi 
așezări urbane, cu o populație care lucrează in 
fabrici sau uzine, provenită în mare parte de 
Ia sate și în majoritate tinără. Această popu

lație, care n-a avut prilejul să vadă spectacole 
de teatru, alcătuiește ceea ce se cheamă în so
ciologia culturii non-publicul ce nu poate fi 
neglijat, din motive educative lesne de înțeles. 
Specialiștii în acest gen de sociologie afirmă 
că rostul teatrelor populare este mai ales de a 
cîștiga publicul prezumtiv. Tot ei afirmă că 
viitorul teatrului aparține celor care nu merg 
încă la teatru, ceea ce poate să dea de gîndit 
și amatorilor dar și profesioniștilor. Deci un 
teatru de amatori cu bune rezultate se cheamă 
cel care aduce publicul într-o sală. care-I obiș
nuiește s-o frecventeze. Un foarte bun teatru 
de amatori e cel care-1 învață să urmărească 
un spectacol, la început pentru latura sa nara
tivă, apoi pentru conținutul de idei. Există, 
firește, chiar o pedagogie a teatrului popular, 
care științific sau intuitiv începe să fie prac
ticată.

Cum ne văd trei Eroi
ai Muncii
Socialiste

Am dorit sâ-i cunosc I
Am dorit asta cu atît maî mult cu cît, umblînd prin secțiile 

Uzinei de vagoane din Arad, și adresind mai multor tineri între
barea : „Ce știți despre EROII uzinei am primit drept răspuns 
și unele nevinovate și inocente ridicări din umeri. Faptul în sine 
m-a durut. Și am hotârît câ nu voi pleca din Arad pînă cînd nu 
Voi sta de vorbă cu cei trei EROI Al MUNCil SOCIALISTE, l-arn 
întîlnit. l-am cunoscut. Le-am propus un dialog pe tema muncii 
și a tinereții, O temă vastă pe care, bineînțeles, nici interlocu
torii mei ș: nici eu, nu avem pretenția că îi vom putea releva, în 
totalitate, multiplele semnificații. Am considerat însă că ei, MAI 
ALES El, sînt in măsură să discute o asemenea temă. In plus, 
m-am gîndit și la tinerii uzinei. M-am gîndit să le ofer, prilejul 
de a-și cunoaște, fie și parțial, EROII — acești minunați comu
niști care au înțeles să-și facă din MUNCĂ țelul suprem al vieții.

Tinerilor uzinei — și nu numai lor I - le oferim spre meditație 
răspunsurile interlocutorilor noștri (IN PAG. A ll-a), cu speranța 
că le vor fi folositoare și mobilizatoare în activitatea de zi cu zi

BRATA PETRU : „Toți pentru 
unul și unul pentru toți l".

Sudorii
Foto: PAVEL TINJALA

TOVARĂȘE
RECTOR ?

AZI
NE RĂSPUND

Prof. dr. doeent 
CONSTANTIN ANASTASATU, 
rectorul Institutului de medi

cină și farmacie București

Formarea unor medici 
și farmaciști 

polivalenți
Prof. dr. docent ing.

RADU PRIȘCU 
rectorul Institutului de con-

* strucții București

Un echilibru optim în 
instruirea viitorilor
ingineri constructori

Conf. univ. dr.
GHEORGHE ACHIȚEI, 

rectorul Institutului de arte 
plastice București

Să cultivăm talentul
și receptivitatea 

la cerințele realității••

pustie
Răspunsurile 

în pagina a IV-a

TEATRUL DE AMATORI - O PO- 
SIBILITATE UITATA?

Cum spuneam mai sus o ase
menea necesitate se află pe 
prim plan în orașele mici, de
părtate de marile centre, orașe 
aflate în plină transformare 
economică, socială, culturală. 
Și cu atît mai mult în orașe 
cu o populație tînărâ, caracte
rizată printr-o complexitate de 
nevoi ce țin chiar de preroga-

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

DIALOGURI DESPRE TINEREȚE 
INTR-O UZINĂ ARĂDEANĂ

NAGY IOSIF : „Tinerii trebuie să 
cunoască bine de unde am ple

cat și unde am ajuns"

BOLDAN VASILE: Jmi iubesc 
meseria ! Datorita ei m-am reali

zat ca om I"

ROMANESC
de VASILE VETIȘANU

CÎNTECUL

îl vei auzi din gură, din fluier, din frunză verde de copac 
ori din strună de cetere.ll vei asculta înfiorat, ingindurat, ui
mit ori nerăbdător să știi de unde răsare, de unde vine, cil 
va dăinui, il vei găsi tremurat sub streșini de pădure, Io 
suișul dealului, în limpezimile hotarului, la culesul viilor. Acolo 
s-a zămislit, fără început și fără sfîrșit, cîntecul românesc. In 
undele înfiorate ale acestui cîntec sînt prinse ritmurile as
cunse ale lumii, puterea de a crea șî a simți, cu pecete de 
destin. Motivele vieții se luminează la noi în cîntec, vroind 
parcă să întărească tărîmuri de suflete, să le facă părtașe 
la trecerea blinda ori viforoasă a celei mai dragi simțiri. Crn- 
tecul mlădiază lumea, sclipind ca o lumină în depărtările ei, 
venind spre noi, pînă ne prinde stăpîn.

în plasticizările lui neobișnuite, cîntecul românesc încearcă 
o personificare a lumii, o transcendere a ei, prîntr-o înain
tare către infinit : „De-ai ști bade dorul meu / Ai veni pe 
deal mereu / Pe culmița dealului / La umbrița soarelui". El 
are puteri de miracol, legîndu-se de trecut, ori împrospătînd 
dorințele în atingerea lor fulgerătoare cu gîndul pierderii 
celui drag ; „Bădiță de m-oi lăsa / Atîta te-oi blestema / Că 
și văile-or seca / Și pietrele s-or topi / Și din tine om n-o fi".

înțelesurile mari ale cîntecului nostru scapă uneori multora 
dintre noi, sensibilitatea fiindu-ne deformată de ritmurile ago
nizante împrumutate de aiurea, excesiv. Am întîlnit nu puțini 
intelectuali (fii de țărani), care plasează cîntecul românesc 
în unda colorată a folclorului, — după eî naivă și desuietâ. 
în ființa lor, strămutată pe alt meridian sufletese, ori cano
nizată într-un ermetism cețos, cîntecul românesc se pierde 
în deluviu și transhumanță, departe de cerințele prezentului. 
Să fie oare așa ? Să lăsăm să ne spună luminatul vers de 
baladă al Mioriței, neostoitul ritm prins într-o Ciuleandra, 
apoteoza frumosului răsfrînt în Balada lui Ciprian Porum- 
bescu ori în Rapsodiile lui Enescu, și vom avea mărturii ne
contestate. în aceste creații pulsează rosturi originare, pre
luate din cîntecul vechi românesc, care răsună mut în ființa 
noastră. îl auzim astăzi pe scenele lumii, cîntat la nai ori 
la cimpoi, pe strună de vioară ori în glas de doină, șî ne 
pare, oricum, zestrea noastră cea mai nepieritoare și mai 
tînărâ.

I



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 12 SEPTEMBRIE 1972

DIALOGURI DESPRE 

TINEREȚE ÎNTR-0 

UZINĂ ARĂDEANĂ

CUM NE VĂD TREI EROI 
Al MUNCII SOCIALISTE

Calendarul acțiunilor 
educative ce se vor 

organiza cu elevii în anul 
școlar 1972-1973

— Puteți să ne spuneți cite 
ceva despre ceea cc credeți 
dumneavoastră că înseamnă a 
trăi și munci în spirit comu
nist ?

— Cînd eram tînăr exista o 
vorbă : „Sărăcia ascute mintea 
omului". Asta vroia să însemne

bătătură. Ce ne-ar putea deci 
ascuți, acum, mintea, pentru că, 
este clar, avem toți nevoie — și 
vom avea întotdeauna nevoie • 
— de o minte ascuțită. După 
părerea mea, in condițiile ac
tuale, trebuie sâ ne unim for
țele și să realizăm mai repede

și unul pentru toți I"
că, datorită nevoilor, omul era 
obligat să devină mai isteț pen
tru a găsi soluții ca să supra
viețuiască. Timpurile acelea au 
rămas — slavă domnului ! — în 
urmă. Am scăpat de sărăcie. Am 
scăpat, cred eu, toți. Nu mai 
ducem grija zilei de mîine. Si
gur, avem încă un trai modest, 
dar sărăcia nu mai stă pe

și mai bine, ceea ce ne propu
nem. Pentru asta, cred eu, este 
necesar să ne ascuțim mințile...

— Oarecum, parcă ocoliți în
trebarea...

— Nu ! Vă răspund imediat ! 
Cred că este momentul sâ în
cercăm să muncim și mai mult 
pentru societate, adică, mai bine 
zis, să învățăm să îmbinăm mai

— Ce satisfacții vă oferă 
munca ?

— în primul rînd vreau să 
spun că pentru mine munca este 
o necesitate. Muncesc de 48 de 
ani. La 12 ani eram ucenic. Mai

cînd am împlinit 60 de ani, mă 
consider incă in putere și des
tul de... tinăr ca să refuz să mă 
gîndesc .la pensionare. Și dacă 
mă simt astfel asta se datorește 
muncii. Munca ține pe om in

brata petru : „ Toți pentru unul

nagy iosif : „ Ținerii trebuie să cunoască 
bine de unde am plecat și unde am ajuns “

întâi am învățat meseria de for
jor, apoi pe cea de lăcătuș și, pe 
urmă, pe cea de strungar. Dum
neata știi că mi-am forjat sin
gur primele scule ? Dumneata 
știi că doi ani am fost șomer ? 
Ny știi ! N-aveai de unde ! Nici 
nu te născuseși pe vremea a- 
ceea. Dar iți spun toate acestea 
ca să poți înțelege de ce acum,

— De cînd ați început să 
munciți, tovarășe B<Udan ?

— Am început să muncesc de 
la vîrsta de 15 ani. Sint strun
gar. O meserie foarte grea și 
frumoasă. în prezent, lucrez In 
uzină ca maistru principal.

15 ani te poți socoti capabil să 
muncești cu folos. Vreau să 
spun că poți să mergi pe pro- 
priile-ți picioare !

— Unii gîndesc altfel...
— Să nu-i judecăm pripit. Nu 

putem privi situația prin pris

— 15 ani este o virstă socotită 
ca fragedă...

-— M-am născut într-o familie 
săracă. N-aveam de cît o singu
ră soluție : să muncesc ! Să mă 
calific intr-o meserie și să-mi 
cîștîg existența. Am înțeles bine 
asta ! Cînd îți este foame, vezi 
mult mai clar lucrurile. Vrînd- 
nevrînd devii realist! Cit des
pre vîrsta , cred și acum câ la

ma anului 1934, cînd am intrat 
eu ca ucenic la Uzina „Unio** 
din Satu Mare. Astăzi, altele-s 
cerințele. îți trebuie școală 
multă ca să ajungi muncitor cu 
înaltă calificare, pentru că nu
mai de asemenea muncitori a- 
vem nevoie. Mașinile sînt mai 
complicate, deservirea lor cere 
multă pricepere și, vezi dum
neata, priceperea asta se cu

boldan vasile:,,//n/ iubesc meseria! 
Datorită ei m-am realizat ca om!"

(Urmare din pag. 1)

pra volumului de produse ob
ținute pe aceleași mașini.

— în atenția noastră — ne 
informează tovarășul Gheor- 
ghe Eremia, șeful serviciului 
organizarea muncii — este ca 
indiferent de schimb cantita
tea de repere executate la ca
pătul a 8 ore să fie egală. Or, 
acest lucru este posibil numai 
în condițiile în care ai aco
perite tqate trei turele cu for
ța de muncă adecvată, astfel 
incit utilajele să funcționeze 
la capacitatea lor maximă.

— în februarie, cînd am fost 
în uzină, notasem că la sec
ția vagoane, de pildă, între 
schimbul I și celelalte două 
decalajul era foarte mare. Di
mineața erau prezeftți un nu
măr echivalent cu totalul celor 
de după amiază și noaptea. 
După cum, la fel, în schimbul
II lucra un număr dublu de 
muncitori față de schimbul 
III.

— De atunci însă situația 
s-a schimbat. Echilibrarea 
schimburilor cu oameni califi
cați devine astfel un obiectiv 
de care nu ne mai despart 
prea mulți pași.

Afirmație întru totul adevă
rată. în secția amintită com- 
parînd cifrele cu cele din 
februarie se observă că in 
vreme ce numărul muncitori
lor din schimbul l a rămas a- 
proape constant, iar cel din 
schimbul II înregistrează a 
creștere ușoară, îrj schimbul
III au fost repartizați încă 50 
de oameni.

—• De menționat — continua 
tovarășul Gheorghe Eremia — 
că pentru a completa necesa
rul de forțe de muncă nu am 
apelat la angajări suplimen
tare cj la resursele uzinei. Alt
fel spus, o sută de muncitori 
necalifieați au fost integrați 
în cursurile de calificare cu 
pârtie’pare în producție cu o 
durată de 6 luni.

viață, munca dă tinerețe, să 
mă crezi... Am dreptate ?

— Aveți ! Ce deosebiri sint 
după părerea dv., între condi
țiile de munci din tinerețea 
dumneavoastră și cele de as
tăzi ?

— Păi cam cit distanța dintre 
cer și pămint. Dumneavoastră, 
cei tineri, care ați apucat tim

— Cred că e momentul să 
fac o precizare — intervine 
tovarășul Nicolae Șabac, teh
nician principal la serviciul 
salarizare. în operația numită 
de noi „reașezarea schimbu
rilor" am primit o viguroasă 
mină de ajutor din partea or
ganizației U.T.C. Acesteia i-a 
revenit misiunea de a atrage 
pe tinerii muncitori necalifi
cați spre meseriile de care 
aveam nevoie și tot organiza
ția U.T.C. a fost aceea care 
s-a îngrijit de latura practică 
a desfășurării cursurilor. Fie
care utecist cu experiență a 
primit în grijă un „elev" că
ruia i-a deslușit la locul de 
muncă secretele meseriei. Cțt

„Foc 
continuu" 
de bine au reușit vă puteți da 
singuri seama dacă vă spun 
că foarte mulți dintre tinerii 
noii promoții după numai trei 
luni se descurcau foarte bine 
pe mașini, ei primind în sec
ții sarcini concrete de plan, 
egale eu ale muncitorilor cu 
vechi state de serviciu.

— De fapt — ne spunea to
varășul Ilie Neacșu, secreta
rul comitetului U.T.C. pe uzi
nă — asta am și urmărit de la 
bun început : facilitarea pro
cesului de instruire astfel in
cit să reducem pe cit posibil 
intervalul de la înscrierea la 
cursuri și pînă în momentul 
cînd fiecare cursant va fi în 
stare să execute lucrări califi
cate. 

just interesele personale cu cele 
generale. Pentru că, din păcate, 
mai există oameni care nu în
țeleg că fiecare e dator să dea 
cît mai mult societății, nu sa 
se preocupe de a-și însuși cit 
mai mult de la societate și, mai 
ales, fără muncă.

— Sint, spre părerea noastră 
de rău, șî unii tineri care au 
această concepție...

— Nu numai unii tineri, ci și 
unii mai virstnict A privi însă 
munca prin prisma utilității ei 
pentru societate, este, după pă
rerea mea. singurul mod de a 
răsounde în chip comunist ce
rințelor actuale. La Conferința 

purile bune, nu prea plecați u- 
rechea la ce-a fost. Dumnea
voastră credeți că tot ce-i îm
prejur este de cmd lumea, a- 
dicâ vi k pare normal, firesc, 
să fie așa...

— Numai unii au această con
cepție ! Și, pentru că a venit 
vorba, ce credeți despre feno
menele de parazitism existente 
pe alocuri în societatea noastră?

— Nu-i pot înțelege pe cei care 
trăiesc pe spinarea părinților, 
pe cei care refuză să se înca
dreze in 'activitatea productivă. 
Nimănui nu-i este îngăduit sâ 

cerește mai greu, cere mai mul
te eforturi... Deci, este vorba, în 
primul rînd, de școală, și abia 
după aceea despre muncă... 
Asta nu înseamnă că sint de 
acord cu părinții care-și „mena
jează" copiii ferindu-1 de mun

că. Asemenea copii intră în 
viață pe ușa din spate și unii 
devin inapți pentru societate...

— Nenorocirea este că sînt 
părinți care consideră viața de 
neconceput pentru copiii lor, 
dacă aceștia nu absolvă o fa
cultate...

— Ca părinte, îi înțeleg. Con
sider omenească dorința lor de 
a-și vedea copiii intr-o faculta

Din cele spuse pînă acum 
se desprinde o concluzie : la 
Uzina mecanică din Buzău uti
lizarea la maximum a capa
cităților de producție din toa
te cele trei schimburi consti
tuie o problemă-'căreia i se 
acordă o atenție deosebită, a- 
tenție justificată de necesita
tea de a cîștiga 6 luni în între
cerea cu timpul. Ne-am refe
rit la preocupările existente 
în direcția completării schim
burilor cu muncitori calificați. 
Este necesar să adăugăm că 
echilibrarea schimburilor nu 
are și nu a avut în vedere nu
mai acest aspect ci — măsură 
la fel de importantă — asigu
rarea în paralel a asistentei 
tehnice corespunzătoare. Pe 
bună dreptate se pune între
barea : care este eficiența eco
nomică a acestor preocupări, 
în ce se materializează efor
turile destinate unei mai bune 
organizări a producției și a 
muneii ?

— La sfîrșitul lunii august 
— ne informează tovarășul 
Ion Sultan, șeful serviciului 
plan — a fost consemnată rea
lizarea suplimentară a 23 tone 
aparate cale, 9 288 bucăți sa
boți opritori vagoane, piese 
de schimb tractoare în valoare 
de peste 2,5 milioane lei, sub- 
ansamble și echipament de 
frină în sumă de 1.390.000 lei.

Sînt doar citeva cifre. Su
ficiente însă pentru a demon
stra că atunci cind se caută 
cu tot dinadinsul ca mașinile 
să funcționeze 24 de ore din 
24, cînd producția schimbului 
III tinde să fie egală cu cea 
a schimbului I, rezultatele nu 
întirzie. Sînt citeva cifre de la 
începutul unui drum pe par
cursul căruia colectivul de 
muncă al întreprinderii bu- 
zoiene este decis să mărească 
randamentul productiv al fie
cărei secunde, al fiecărui mi
nut, al fiecărei ore astfel in
cit să fie posibilă realizarea 
cincinalului în 4 ani și jumă
tate.

Națională a partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia cu realism : «Știu câ 
va trebui sâ depunem eforturi 
mari, dar nici un efort nu poate 
fi considerat prea mare cind 
este vorba de tritorul patriei 
socialiste, de viitorul copiilor 
no*tri“. Este sintetizat în aceste 
cuvinte memorabile răspunsul 
pe care-’ solicitați.

— Munciți de 31 de ani in a- 
ceastă uzină. Sinteți șef de 
echipă, V-au trecut prin mrini 
mu Iți elevi, i-ați pregătit in 
meseria de lăcătuș. Cum ii pu
teți caracteriza pe tineri ?

— Dragă tovarășe, eu impari 
tinerii In două categorii : una 
foarte mare, din care fac parte 
cei cărora le este drag să învețe 
meserie, - să muncească, să se 
perfecționeze si alta, mititică, 
în care intră cei ce așteaptă cu 
brațele încrucișate, sâ treacă 
timpul... Așa era și pe vremea 
cînd eram ucenic. Aveam 16 ani 
cînd am intrat ucenic. Am În

abdice de la muncă ! Principiul 
„nici muncă fără piine. nici 
piine fără muncă" este mai ac
tual decit oricind. Iată de ce in
sist eu și spun câ tinerii trebuie 
să cunoască bine de unde am 
plecat și unde am ajuns. Astfel 
ei vor putea evalua la justa 
valoare condițiile minunate de 
afirmare pe care le oferă so
cietatea noastră socialistă.

— Care sint, după părerea 
dumneavoastră, cerințele actu
ale ale muncii ?

— Am participat nu de mult 
ca delegat. la Conferința Națio
nală a partidului și m-am reîn
tors in uzină cu puternic? im
presii. Partidul ne pune in față 
sarcini de mare răspundere, 
îndeplinirea lor nu este posibilă 
decit prin muncă. în condițiile 
actuale însă munca capătă noi 
valențe. Este necesar să lucrăm 
cu mai multă răspundere, este 
necesar să drămuim cu atenție 

te. Problema se pune însă în fe
lul următor : are tînârul sau tl- 
nâra calitățile necesare pentru a 
absolvi cu succes o facultate ? 
Dacă nu le are, mai indicat este 
să-și aleagă o meserie. Astfel 
dev’ne util societății și îsi gă
sește o finalizare fericită in 
viață... Se impune insă o condi
ție • meseria nu fie privite 
ca ur. „colac de salvare", ca o_ 
ultimă și inevitabilă soluție—

— Nu înțeleg, ce vreți să 
spuneți...

— De ce nu înțelegeți? Vreau 
să spun câ astăzi, in societatea 
noastră, a fi muncitor înseamnă 
mult mai mult decit lasă sâ se 
înțeleagă o prejudecată moște
nită din trecut Titlul de mun
citor, cred eu, a căpătat di
mensiuni noi, implică exigențe 
deosebite. Muncitorul zilelor 
noastre, care deservește mașini 
complicate, are nevoie de o pre
gătire superioară, de unde și 
concluzia mea că nu este lesne, 
de fel, a deveni un bun mun
citor...

— Ce credeți că este esențial

(Urmare din vag. 1) 

puse intemperiilor, aruncate in
tr-un ungher de depozit sau 
lăsate să vegeteze Ungă peretele 
unei hale de lucru, aceste achi
ziții de peste graniță nasc — la 
nivelul celui mai elementar bun 
simț — citeva semne de între
bare. Iată-le : CINE a îmbogățit 
inventarul întreprinderii cu aces
te „cadouri" costisitoare și inu
tile, DIN CE BUZUNAR gene
ros au fost extrase sutele de mii 
de lei-valută pentru achitarea 
lor (și, mergind mai departe, din 
ce capitol bugetar continuă să 
fie plătit amortismentul acestor 
agregate-statuie), CARE AR FI 
SOLUȚIA capabilă să ofere o 
ieșire din impas ? In sfîrșit, ni 
se pare esențial să deslușim sem
nificațiile etice ale acestei situa

CUIUL NEPĂSĂRII
ții, pe care numai superficial o 
putem cataloga doar ca o pro
blemă strict economică.

Directorul Ion Toma înceardă 
un răspuns la prima dintre ne
dumeriri. „Moș Crăciunul^ mira
culos, care și-a deșertat sacul cu 
surprize în curtea întreprinderii 
este Direcția de resort din ca
drul Ministerului Industriei U- 
șoare. lată citeva exemple : pe 
poarta întreprinderii „Dîmbovița" 
au intrat, într-un interval de șase 
ani, șapte „mașini de ups cu so
luție", (paradoxală, să-i zicem 
deocamdată, aceeastă insistență 
de a achiziționa una după alta 
șapte mașini, deși chiar prima 
din ele ș-u dovedit nerentabi
lă I); tot aici au poposit patru 
„mașini de tras în părți cu la
mele", (după o „ștază" de ci
teva luni au luat drumul Timi
șoarei, unde, pare-se, și-au găsit 
un rost) și in sfîrșit celebra „ma
șină de tras călcîie" de lingă ne
mișcarea căreia au început in
vestigațiile de față.

în fața acestui robinet din care 
s-au scurs pe apa sîmbetei sute 
de mii amuțește orice explicație 
de „specialitate", se estompează 
automat toate schemele, schițele 
și calculele justificative : elemen- 

vățat greu meseria de lăcătuș. 
Dar mi-a plăcut și-am învățat-o. 
Și atunci existau un?? cărora le 
plăcea să tragă chiulul și care, 
apoi, s-au trezit fără că pălii, 
fără un rost în viață...

— Cunosc că vă preocupă 
foarte mult îmbunătățirile pro
cesului de producție. Știu câ 
«înteți autorul a peste 40 de ino
vații și raționalizări. Ce ne pu
teți spune in acest sens ?

— Pot spune că regret că nu 
posed o pregătire superioară 
pentru că aș fi adus și mai mul
te îmbunătățiri orocesului de 
producție. Vezi dumneata, mai 
sini locuri în uzină unde se 
muncește greu, cu mijloace nu 
tocmai moderne. Și pe mine 
asta mă doare. Mă gîndesc că 
trăim în 1972 și că nu este per
mis sâ lucrăm ca acum patru
zeci de ani. înțelegi ? Și-mi frâ- 
mînt mintea și mă gîndesc cum 
sâ schimb în bine unele lucruri. 
Uneori reușesc ! Alteori nu ! Și 
atunci crăp de dudă și mă mai 

umpul, să ne gospodărim mai 
bîae resursele locale, să învă
țăm mai mult și sâ înțelegem 
că numai astfel putem prospe
ra. Este nevoie, în primul rînd, 
de mai multă dăruire in tot ce 
facem ! Iată care sînt, după pă
rerea mea, cerințele actuale ale 
muncii, iată cum cred eu câ se 
poate trăi în SDirit comunist.

— Sinteți deputat în Marea 
Adunare Naționala. Lucrați în 
prezent la citeva inovații. Aveți 
și alte sarcini obștești. Cum reu
șiți să faceți față tuturor aces
tor preocupări ?

— îmi planific timpul cu 
multă atenție. Timpul ne poate 
fi și dușman și prieten. Cînd 
«tal, lenevești, timpul iți este 
dușman. Eu am învățat sâ mi-i 
fac prieten. Am învățat, incă 
de end eram ucenic, să apreciez 
valoarea timpului...

— Recent, a fost dat publici
tății proiectul „Codului Mun
cii". M-ar interesa părerea dum
neavoastră asupra articolului 7 

pentru a deveni un bun mun
citor ?

— Dragostea pentru meserie 
Poate ți se pare o banalitate. 
Eu sint insa convins, din pro
prie experiență, câ dacă nu-ți 
iubești meseria nu poți face față 
sarcinilor pe care Ie ai de în
deplinit în paranteză, vorbind 
de aceste sarcini, sâ nu uităm 
câ de la zi la zi ele sporesc și 
că le poți realiza numai printr-o 
totală dăruire. Dăruirea asta 
vine din dragostea pentru me
serie. Eu îmi iubesc mult me
seria. Datorită ei m-am realizat 
ca om ! Datorită ei am putut 
învinge greutățile ! Datorită ei, 
nici un sacrificiu. EU JB1 s-a:pă-l 
rut prea mare...- Știu -bine toate - 
acestea șt chiar dacă pentru 
unii cuvintele mele vor suna 
cam bombastic, li asigur câ ex
primă realitatea, adevărul gol- 
goluț... Fâră dragoste pentru 
meserie. nu ești apt să devii 
muncitor—

— O ultimă întrebare : ce im
presii aveți despre tinerii au- 
citori din uzină ?

tele de „clarificare"* aparțin, de 
fapt, eticii.

— L'neon ne-am trezit in 
curtea fabricii cu mașini inutile 
Bunăoară ni s-au făcut cadou 
două mașini pentru geamantane, 
deși nu confecționam așa ceva — 
remarcă Nicolae Oprișoreanu, se
cretarul Comitetului P.CJÎ. pe 
întreprindere. Dar, să fim drepți, 
de multe ori aceste achiziții fără 
rost se fac pe baza unor comenzi 
venite din partea noastră.

Reprezentanții întreprinderii ar 
putea obiecta câ au sperat in o- 
norarea comenzilor cu mașini u- 
tile fi nu cu simple obiecte de 
inventar, dat vor fi imediat con
traziși de fapte: deși au con
statat încă de la prima achiziție 
că mașina (cea de lipit cu soluție, 
să zicem) nu poate fi folosită, 
au continuat să accepte fără 

murmur achiziționarea în conti
nuare a aceluiași tip. De ce ?

Fondul de amortisment, precum 
și pierderile îngrămădite an de an, 
grație acestor mașini pensionate 
înainte de vreme se suportă din 
beneficiile oamenilor muncii din 
întreprindere, este plătit din ro
dul muncii lor.

Există vreo soluție de ieșire 
din impas ?

— în ultimul timp, am pus 
la punct un atelier mecanic, in 
cadrul căruia adaptăm o serie de 
agregate „cu probleme" — ne 
informează secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere.

Mașinile de lipit cu soluție au 
fost transformate: trei au de
venit mașini de ciocănit prin vi
brație ramă și talpă, două se fo
losesc la scămoșat ramă, iar alte 
două la aplicat ramă — comple
tează Nicolae Voitovici.

Iertați-ne sublinierea. în ulti- 
mult timp înseamnă, de fapt, ci
teva luni, iar agregatele au de
corat halele întreprinderii cîțiva 
ani buni. Cum se explică întlr- 
zierea apelului firesc la ingenio
zitatea proprie, la acțiunea efi
cientă pentru dinamizarea aces
tor obiecte de decor ? Cei între
bați ridică din umeri, povestea 

gîndesc și la altele...
— La ce anume ?
— Gîndesc la unii din tinerii 

ingineri care trec prin secție cu 
miinile în buzunare, ca în In
specție. Nu-i văd eu să-și sufle
ce mîneciie, să vină lînga tine, 
sâ te ajute, sâ schimbe și -ei 
ceva că de asta au învățat atîta 
carte pe banii statului. Nu este 
de ajuns să întrebi : „Cum stăm 
cu planul ? Se apropie sfîrșitul 
lunii! Dați-i bătaie !“. trebuie 
sâ mai pui și umărul ca treaba 
sâ meargă mai bine. Asta ține 
tot de ce întrebai dumneata lâ 
început. Pîr.ă cînd nu vom în
țelege și, mai ales, pînâ nu vom 
transpune în viață principiul 
acela/Toți pentru unul si ttnul 
pentru toți** nu vom făce pași 
mai mari înainte. Aici mi se 
pare că trebuie să acționăm, și 
tineri și bâtrîni, aici trebuie să 
luptăm, sâ facem din principiul 
ăsta o realitate și atunci vom 
deveni mai puternici. Asta-i tot, 
tovarășe dragă •

privitor la vîrsta la care un ti
năr trebuie sâ se încadreze în 
muncă.

— Vîrsta de 16 ani este o 
vârstă potrivită pentru ă activa 
într-un loc de munci, pentru a 
oresta o muncă utilă societății. 
Am amintit că la 12 ani eram 
ucenic și munceam cite 12—14 
ore pe zi in condiții extrem de 
grele. Astăzi, cind ne Sint puse 
la dispoziție condiții excelente 
de muncă, obligativitatea de a 
te încadra într-un serviri înce- 
pind cu vârsta de 16 ani este o 
măsură binevenită prin care se 
va pune capăt, sper, parazitis
mului existent pe alocuri. Cit 
despre faptul câ încadrarea în 
muncă se poate face și de la 
vîrsta de 14 ani cu încuviința
rea părinților, cred, de aseme
nea. că este o prevedere utilă 
și etic entă in ceea ce privește 
cultivarea de timpuriu la tineri 
a cultului față de muncă.

— Aș avea multe de spus. 
Mă mulțumesc să amintesc că 
în secția mea se califică anual 
cam o sută de tineri și că din
tre aceștia majoritatea ne dau 
satisfacție și ne mîndrim cu ei. 
Ne străduim să le transmitem 
tradițiile noastre muncitorești, 
ii pregătim să ne înlocuiască cu 
succes și rezultatele sint dintre 
cel$ mai bune. Desigur, exista 
și unii — puțini la număr — 
care dau bir cu fugiții. Aceștia 
sînt lașii. Sint cei care se spe
rie de muncă și. mai ales, nu-și 
iubesc meseria. Dar cum spu
neam. sint puțini... Ii numeri 
pe degete...

— Era -6ă uit, incă o 1 intre ba
re î- cum -vă simțiți ca “Erou al 
Muncii Socialiste ? __

— Greu de răspuns ! în orice 
caz, sînt conștient că acest titlu 
de prestigiu obligă și caut să-1 
onorez prin fapte...

Convorbire realizată de 
TEODOR POGOCEANU

cuiului lui Pepelea n-a fost — 
și nici nu este încă — în între
prinderea ,J>imbovita‘" — o sim- 
plă figură de stil. Investiției de 
inteligențâ a început să dea roa
de aici ceva mai tîrziu decit în 
uite întreprinderi similare. Acum 
se pot aminti deja citeva reali
zări, obținute prin această nie- 
todă infinit mai puțin costisitoare 
decit importul de agregate și, în 
același timp, incontestabil mai 
prestigioasă decit acesta : mași
na de îndoit cuțite stanță cu ac
țiune electromecanică (realizată 
de N. Voitovici), mașina de prins 
cu scoabe, (al cărei proiect a- 
parține tot șefului de atelier me
canic în colaborare cu Ludovic 
Pali și Titi Rădmescu), mașina 
de polizat interior cuțite ștanțat 
tălpi (realizați tot de Nicolae 
Voitovici).

Ne oprim la poarta întreprin
derii de pielărie și încălțăminte 
„Dîmbovița"", fără să punem inad 
punct investigației Rimine să 
atlăm — și adresăm pe această 
cale invitația de rigoare — care 
este părerea Direcției de resort 
din cadrul MJ.U. in legătură cu 
achizițiile rămase obiecte de mu
zeu, care sint autorii lor (pare-se 
că in postura de cumpărător pă
călit se intilneau cam aceleași 
nume proprii!), ce măsuri s-au 
luat (în afara controlului din pri
măvară care a inventariat mași
nile moarte) pentru rezolvare.

Calțeră, aruncată undeva in de^ 
pozit așteaptă un... cui, care să 

o pună în mișcare.

Activitatea politico-educativă 
In rîndul elevilor în anul șco
lar 1972—1973 va fi concepută 
și se va desfășura pe baza do
cumentelor Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân, precum și a Programului 
de măsuri privind organizarea 
muncii politico-ideologice și 
cultural-educative în școli, ela
borat de Ministerul Educației și 
învățămîntului, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor în anul 
școlar trecut.

Acțiunile educative organizate 
vor fi dedicate celei de a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii.

Programele activităților edu
cative, care se vor întocmi la 
nivelul județelor și școlilor, vor 
include acțiunile din prezentul 
calendar, precum și alte activi
tăți, în funcție de cerințele con
crete.

I. ACȚIUNI DF EDUCARE a 
ELEVILOR PRIN MUNCA ȘI 
PENTRU MUNCA.

1. Concursuri pe obiecte și 
olimpiade, a) Pentru elevii din 
școlile generale — clasele V—X.

Matematică (cl. V—X) : etapa 
pe școală : luna februarie 1973, 
etapa pe județ : 6 mai 1973 ;
Fizică (cl. VI—X) : etapa pe 
școală : luna februarie 1973 ;
etapa pe județ : 6 mai 1973 ;

b) Pentru elevii din licee. 
Limba și literatura română : 
etapa pe școala : 10 ianuarie —
10 februarie 1973, etapa pe ju
deț : 18 februarie 1973, etapa pe 
țară : 6—13 aprilie 1973 la Iași ; 
Limba și literatura rusă : etan a 
pe școală : 10 ianuarie — 15 fe
bruarie 1973, etapa pe județ : 
25 februarie 1973 ; Limba și lite
ratura maghiară și germană 
(pentru unitățile școlare cu 
limba de predare a naționalități
lor conlocuitoare) : etapa pe 
școală : 10 ianuarie — 15 fe
bruarie 1973, etapa pe județ : 25 
februarie 1973. etapa pe țară : 
16—19 aprilie 1973 pentru limba 
germană la Sibiu, pentru limba 
maghiară la Cluj ; Economie po
litică. Probleme actuale si? po
liticii economice a Partidului 
Comunist Român : pentru anii
11 și , III : etapa pe școală :
1 martie — 30 aprilie 1973, etapa 
pe județ: 6 mai 1973, etapa pe 
țară : în vacanța de vară în ta
băra de la Liceul pedagogic din 
Cîmpulung, județul Argeș (1—14 
iulie) ; Matematica : etapa pe 
școală : 10 ianuarie
bruarie 1973. etapa pe județ : 18 
februarie 1973, etapa pe țară : 
6—13 aprilie 1973 la Constanța ; 
Fizica : etapa pe școală : 10 ia
nuarie — 25 februarie 1973, 
etapa pe* județ : 4 martie 1973, 
etapa pe țară’ :.... 6-^13 aprilie
1973 la Craiova ; Chimie : etapa 
pe școală : 10 ianuarie — 25 fe
bruarie'1973,'etapă pe județ : 4 
martie 1973, . etapa pe țară : 
6-13 aprilie 1973 la Craiova; 
Biologie:* "etapa 'pe' școală: 
1 februarie —; 30 aprilie 1973, 
etapa pe județ: 43 mai 1973, 
etapa pe țară : în vacanța de 
vară în tabăra de la Timisoara 
(1—14 iulie) ;

c) Pentru elevii din școlile 
profesionale. Limba și litera
tura română, matematică, fizică, 
chimie : concursurile se vor des
fășura în trei etape, la datele 
prevăzute pentru elevii din. li
cee.

Subiectele de concurs pentru 
etapa pe școală vor fi stabilite 
de către inspectoratele școlare 
județene și filialele societăților 
științifice ale cadrelor didactice, 
pentru etapele pe județ și pe 
țară de către societățile științi
fice ale cadrelor didactice și 
comisiile centrale de organizare 
a concursurilor școlare.

Olimpiade internaționale
Matematica, chimia, fizica — 

în vacanța de vară-
2. Concursuri pe meserii și 

specialități.
— Se organizează în funcție 

de profil, pentru elevii școlilor 
profesionale, ucenici și elevii li
ceelor de specialitate, etapa pe 
clasă : 12—31 ianuarie 1973, 
etapa pe școală : 15 februarie — 
10 martie 1973, etapa pe zonă : 
15—25 martie 1973, etapa pe mi
nister : 20 aprilie — 15 mai 1973, 
etapa pe țară : 25—31 mai 1973.

Etapa pe țară se organizează 
la meseriile : strungar, electri
cian (întreținere și reparații), 
lăcătuș mecanic pentru indus
tria construcțiilor de mașini.

e) Concursuri de creație teh
nică

a) ,.Minitehnicus“
— Pentru elevii din școlile 

generale : etapa pe școală : tri
mestrul III, etapa pe județ : în 
vacanța de vară, prin organiza
rea de expoziții județene ;

b) De aero-navo-racheto mo
dele, radio și carturi. — Pentru 
elevii din școlile de cultură ge
nerală : etapa pe școală : tri
mestrele I și II, etapa pe județ ; 
trimestrul III, etapa pe țară : în 
vacanța de vară (în tabără).

c) „Tehnium“
— Pentru elevii din licee, 

școli profesionale, de specializa
re postliceală și de maiștri, eta
pa pe școală ; trimestrele I și II,

IN DEZBATERE: îmbunătățirea

invâfămintului profesional liceal
Recent, Comitetul județean 

Cluj al U.T.C. a organizat o 
discuție la care au participat di
rectori ai școlilor profesionale 
și liceelor de specialitate din 
municipiul Cluj, unii conducă- 
lori de unități economice.

în cadrul dezbaterii, partici- 
panții au formulat unele suges
tii și propuneri in legătură cu 
planul de învățâmînt, programa 
școlară, structura învățămîntu
lui profesional, nomenclatorul 
de meserii, conținutul manuale
lor școlare, instruirea practică, 

etapa pe județ : în vacanța de 
vară prin organizarea de expo
ziții județene.

4) Acțiuni de muncă patrio
tică organizate cu elevii

Săptămîna muncii patriotice 
pentru pregătirea deschiderii 
anului școlar. Participă pionie
rii și elevii (7—15 septembrie) ; 
Două săptămîni de muncă pa
triotică în perioada campaniei 
agricole de toamnă, în funcție 
de necesitățile fiecărui județ. 
Participă elevii din școlile de 
cultură generală (cl. IX—X), 
din licee, școli profesionale (tri
mestrul I) ; Săptămîna primăve
rii : în vacanța de primăvară : 
Muncă patriotică la construcții 
școlare, în agricultură și silvi
cultură, fabrici, la amenajarea 
de baze sportive și alte obiective 
economice și social-culturale 
(15—20 zile). Participă elevii din 
licee și școlile generale el. 
IX—X. Școli profesionale, care 
nu efectuează practică în pro
ducție (în vacanța de vară).

II. ACȚIUNI CULTURAL-AR- 
TISTICE

1. Festivalul cultural-artistie 
„Republică, măreață vatră" :

a) Pentru elevii școlilor gene
rale '(etapa Il-a), concursul se 
organizează în etapă pe țară din 
doi în doi ani : etapa pe județ : 
în vacanța rie iarnă, etapa -pe 
țară : în vacanța de primăvara 
(pe ceritre de zone) ;

b) Pentru elevii din licee, 
școli profesionale și de specia
lizare postliceală (concursul se 
organizează din 3 în 3 ani cu 
etapă pe țară) : etapa pe școală : 
trimestrele I-1I-III.

2. Festivalul elevilor din șco
lile și liceele de artă : concursul 
se organizează cu etapă pe țară 
din 3 în 3 ani r etapa pe școală : 
trimestrul I, etapa interjude
țeană : trimestrul II, etapa pe 
țară : în vacanța de primăvară 
la București și Cluj.

3. Concursul muzical de inter
pretare instrumentală „Ciprian 
Porumbescu“ :

— Pentru elevii din școlile ge
nerale : etapa pe județ: va
canța de primăvară : etapa pe 
țară : în vacanța de vară la 
Suceava.

4. Festivalul folii »ric „Lito
ral ’73“ — august 1973 — pe li
toral.

Participă cele mai bune for
mații artistice ale pionierilor și 
elevilor („Trompeta de aur-‘ 
pentru fanfare, „Scoica de aur" 
— pentru formații folclorice, 
Tîrgul de vară).

5. Concursul de creație lite
rară „Tinere condeie", dedicat 
celei de a 25-a aniversări a Re
publicii.

Se organizează pentru pionieri 
și elevi.t gțapa pe. șgoală : tri
mestrul I ;: etapa pe județ : in 
vacanța de' primăvară ; etapa 
pe țară: în • luna mai. _.

Lucrările selecționate la etapa 
pe județ vor fi trimise, pînă la 
dala ..de M ..Con
siliul ..Națipnah-ad—Organizației 
Pion feri îor- șl C e n t r a 1
al Uniunii ’ Tiiieremtllt' Qomu- 
nist. 1 ■ - ■ *+-. ..... .

6. Concursul și expoziția da 
artă plastică, dedicată aniversă
ri! Republicii.

Se organizează pentru "toți 
elevii și pentru copiii preșco
lari : etapa pe școală : în vacan
ța de iarnă ; etapa pe județ : în 
vacanța de primăvară ; etapa pe 
țară : 1 iunie 1973 -* expoziție.

Se vor organiză expoziții la 
nivelul grădinițelor, școlilor și 
județelor. Lucrările selecționate 
vor fi trimise la Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor, între 16—20 aprilie 1973.

7. Festivalul cinecluburilor
Se organizează pentru toți e- 

levii : etapa pe țară : în vacan
ța de vară, în tabără la Sibiu.

8. Expoziția de filatelie a 
„Cravate Iar roșii".

Expoziție republicană : în tri
mestrul III (ziua pionierilor) la 
Baia Mare.

III. ALTE ACȚIUNI EDUCA
TIVE, ORGANIZATE CU ELE
VII ÎN VACANȚELE ȘCO
LARE.

1. Tabere centrale de odihnă, 
de instruire pe profile și inte
rese, de perfecționare sportivă 
(pentru pionieri și elevi),

2. Tabere de odihnă și in
struire pentru activele U.T.C. ți 
pionierești din școli.

3. Tabere de odihnă șî in
struire pentru elevii coman
danți ai formațijloi' de pregăti-, 
re pentru apărarea patriei.

4. Tabere internaționale pen
tru pionieri și elevi.

5. Excursii locale, județene și 
interjudețene.

6. Concursul patrulelor școla
re de circulație.

— Pentru elevii școlilor gene
rale : etapa pe școală : în va
canța de iarnă ; etapa pe județ : 
în vacanța de primăvară : etapa 
republicană : în vacanța de 
vară.

7. Concursul cercurilor „Prie
tenii pompier; Hr"

— Pentru elevii școlilor gene
rale : etapa pe școală ; în va
canța de iarnă ; etapa pe județ : 
în vacanța de primăvară ; eta
pa republicană : în Vacanța de 
vară (in tabere).

pregătirea muncitorilor prin 
școli profesionale.

S-au făcut unele obser-' 
vații și propuneri cu privire la 
autofinanțarea atelierelor de 
producție, aprovizionarea tehni- 
co-rnaterială si desfacerea pro
duselor, asigurarea cu cadre de 
specialitate etc.

în finalul discuției a fost 
abordat stadiul pregătirilor In 
vederea deschiderii anului șco
lar și contribuția organizafi'or 
U.T.C. Ia realizarea investițiilor 
în învățâmînt.

IONEL ANDRAȘONI
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— Aveți o tradiție frumoasă, cu care pe bună dreptate vă 
puteți mîndri, i-am spus la un moment dat, mai la începutul 
cunoștinței, secretarului U.T.C. al rafinăriei Teleajen din Plo
iești. Aflasem deja că actualul director al rafinăriei făcuse 
parte, prin ’957, din comitetul U.T.C. al întreprinderii, că și 
secretarul de partid avusese, în urmă cu vreo 26 de ani, 
funcții de răspundere în același organism, ca secretarul comi
tetului U.T.C. din anii 1952—58 lucrează și astăzi în rafinărie. 
Erau cîteva argumente convingătoare ale” unei continuități de 
mare persistență în timp și, totodată, cîteva dovezi ale unei 
realități incontestabile : aceea că mulți din actualii factori de 
conducere ai unor organisme politice și economice au dobîn- 
dit primele elemente ale științei conducerii Ia școala» organi
zației U.T.C., punînd la baza viitoarei lor experiențe munca 
cu tinerii, alături de ei. Aceste atît de vii exemple ale trecu
tului mă îndemnaseră să-i spun secretarului U.T.C. de astăzi 
al rafinăriei :

—• Aveți o tradiție frumoasă. Vă puteți mîndri cu ea, dar 
vă și obligă. Oamenii aceștia știu desigur să vă pună întrebări 
exacte, la obiect.

—• Dar știu să ne și arate și să ne îndrume atunci cînd noi 
ezităm sau ne simțim depășiți de cite o situație, mi-a răspuns 
prompt Mărgărit Filip.

Cele două replici aveau sa constituie de fa.pt punctul de 
plecare al anchetei noastre, stimulîndu-ne dorința de a-i cu
noaște mai întîi pe tinerii anilor trecuți.

ra din organizațiile sale. Ideea 
de a se constițui „schimburi ale 
cinstei și hărniciei" datează și 
ea de cităva vreme. Mai exact, 
din luna mai. S-a întocmit, în
că de atunci, și un regulament 
de funcționare, care prevedea 
obiectivele aflate în urmărire, 
acordarea unor fanioane schim
burilor fruntașe — și așa mai 
departe. „Mai departe" însă 
este un fel de a spune fiindcă 
de fapt n-a mai urmat nimic. 
Din cauza unor dificultăți în
tr-adevăr obiective ridicate de

Exemplul acesta evidențiază 
faptul că numai momentul ela
borării și adoptării unei botă- 
riri nu este, el singur, sufi
cient. El trebuie, fără îndoia
lă, însoțit, așa cum am văzut, 
de o atentă studiere a condiții
lor specifice, de consultarea cit 
mai multor opinii pentru asi
gurarea unei depline concor
danțe cu realitatea dar nu se 
poate in nici un caz opri aici. 
Orice decizie este pusă în va
loare numai prin trecerea ope
rativă la acțiune, prin realiza-

„Ceea ce nu vom uita

din anii aceia..."

— Aveam 25 de ani pe atunci, 
își amintește directorul rafi
năriei. tovarășul Dumitru lor- 
ga. Abia sosisem in rafinărie, 
care era în plină acțiune de dez
voltare, fiind ‘transformată in
tr-un adevărat șantier al ti
neretului. Alegerea in comite
tul U.T.C., ca responsabil cu 
munca patriotică, tocmai în- 
tr-o asemenea etapă de mare 
avînt constructiv, a însemnat 
pentru mine nu numai primul 
contact cu activitatea de con
ducere, ci și un examen de res
ponsabilitate : trebuia să jus
tific încrederea investită în 
mine. Această trăsătură, a res
ponsabilității în acțiune, ne în
soțea fiecare hotărire luată, 
fiecare act de prezență în mij
locul tinerilor. în ședințele de 
comitet, ca și în întilnimle cu 
tinerii, se discuta întotdeauna 
foarte deschis, întotdeauna fă
ră menajamente, dar niciodată 
severitatea nu era neînteme
iată. îmi place să cred că sînt 
și astăzi foarte sincer în rela
țiile cu muncitorii. Directorul 
de atunci al rafinăriei era me
reu nelipsit de la adunările ti
neretului. tocmai datorita ca
racterului for combativ, pătruns 
de responsabilitate, și pentru cu 
în calitate de invitat afla de
seori multe lucruri care com
pletau cele știute din exercita

dorințele, la posibilitățile lor 
de a participa la muncă. Mă 
străduiesc acum să aplic și eu 
același principiu și o fac de 
cîte ori îmi stă în putință, deși 
trebuie să recunosc că aș pu
tea-o face mai des.

Secretarul comitetului de par
tid, tovarășul Alexandru Ște
fan, adaugă :

— în anii aceia, în *45-’46, nu 
exista timp liber sau timp per
sonal. Chemările organizației 
U.T.C. erau poate de altă na
tură dar și atunci trebuia să 
răspundem fără rezerve, fără 
comodități mărunte, la fieca
re sarcină ce ni se încredința. 
Au existat zile și nopți de-a 
rindul pe care le-am dăruit 
muncii, activității, uitînd de 
oboseală, de faptul că nu r.iai 
trecusem pe acasă. Aceasta este 
și recomandarea pe care aș vrea 
s-o fac tinerilor de azi : să 
nu-și drămuiască nici un mi
nut timpul și efortul, să pună 
în tot ceea ce fac pasiune, dă
ruire de sine. Numai așa se ciș»- 
tigă prestigiul și autoritatea, 
calități indispensabile celui ce 
se formează la școala condu
cerii sociale.

rea funcției sale, mai ales multe 
fapte și idei interesante cu pri
vire la oameni, la nevoile, la

— Am fost. într-adevăr. se
cretarul comitetului U.T.C. în
tre anii 1952-’5S, ne spune, teh
nicianul Constantin Pantazi, 
membru în comitetul de partid 
al rafinăriei. Sigur că da, față 
de atunci s-au schimbat mul
te lucruri în metodologia mun
cii organizației U.T.C., in pro
cedeele utilizate. Dar cred că 
apropierea de oameni, cunoaș
terea lor intimă și consultarea 
lor neîntreruptă, în așa fel in
cit să le cîștigi încrederea, ră- 
mîne un principiu întotdeauna 
valabil și necesar unui bun 
conducător. Cînd eu. de pildă, 
am fost ales, mai lirziu, secre
tar de partid la secția A.F.P., 
am înlocuit pe cineva care fă
cuse abuzuri în această calita
te. Exista deja, între oameni, o 
stare de neîncredere, o nemul
țumire ascunsă, cu care aveam 
de luptat și pe care am înlă
turat-o în cele din urmă prin- 
tr-o muncă atentă, printr-un 
efort permanent de recîștîgare 
a încrederii. Pot spune că știin
ța de a mă apropia de oameni 
mi-o însușisem în anii petre- 
cuți ca secretar U.T.C.

Un proces care începe

cu adoptarea deciziei

... Așadar responsabilitate, au- » 
toritate și prestigiu, cunoaște
rea și apropierea de oameni. 
Sînt, fără îndoială, calități in
separabile de portretul moral al 
conducătorului, al fiecăruia din
tre noi, indiferent ce loc ocu
păm pe scara valorilor sociale. 
Ele sint însă, în același timp, 
rezultatul unui proces, ciștlgul 
obținut după o muncă asiduă, 
după un apel insistent la diver
se modalități de lucru, fieca
re o etapă distinctă pe parcur
sul unui itinerar mai îndelun
gat. Am încercat de aceea să 
desprindem căile și mijloace
le de realizare a acestui pro
ces, cercetînd argumentele o- 
ferite de activitatea actuală a 
organizației U.T.C. din rafină
rie, așa cum se desfășoară la 
timpul prezent.

Așa am ajuns la Centrala e- 
lectrică de termoficare și am 
făcut cunoștință cu secretarul 
U.T.C. al secției, Ștefan Mus- 
calu.

— Spre sfîrșitul anului tre
cut, ne-a spus el, intr-un anu
mit moment, trebuia să luăm 
o hotărire foarte importantă. 
Centrala noastră se va dezvolta, 
incit în ’75 va fi de trei ori mai 
mare ca acum. Bineînțeles, tre
buie să ne gîndim de pe acum 
la pregătirea profesională a 
celor care vor lucra la noile 
instalații. Aceasta era proble
ma. Noi trebuia să luăm deci
zia. împreună cu conducerea 
secției am hotărît înființarea 
unor cursuri de perfecționare 
profesională. Dar numai atît nu 
era de ajuns. Trebuiau pregă- I 
tite niște condiții, asigurați ti
nerii, iar aceasta a căzut in sar
cina organizației U.T.C. Am 
trecut atunci pe la fiecare tî- 
năr în parte, am stat de vorbă 
cu ei. Am făcut o selecție, lă- 
sindu-i deocamdată la o parte

pe cel ce urmează liceul la se
ral. Așa am reușit să recrutăm 
un număr de lăcătuși și electri
cieni. Pe urmă am intrat îu- 
tr-o altă etapă : urmărirea 
modului cum frecventează și 
cum își însușesc cunoștințele. 
Acum pregătim o nouă serie de 
cursanți.

Exemplul acesta nu este sin
gular în activitatea organiza
ției U.T.C. a rafinăriei. La ate
lierul A.T.M. aveam să întîlnim 
un altul care, apelind la o si
tuație de alt gen, se referea la 
același moment al adoptării de
ciziei.

— Ideea nu a fost a mea, 
ne mărturisește acum secreta
rul U.T.C. al atelierului, Petre 
Barbu, dar la prima vedere co
respundea întru totul cu condi
țiile reale de muncă. în atelier 
toți sîntem tineri, toți avem 
sub 28 de ani, iar specificul ac
tivității, de a interveni opera
tiv, la fața locului, cînd se 
ivesc defecțiuni la instalații, ne 
dădea posibilitatea de a con
stitui, în cadrul organizației 
U.T.C., o echipă a tineretului 
sub conducerea mea. Am stat 
de vorbă cu cei pe care îi 
aveam în vedere, am dezbătut 
amănuntele organizatorice în- 
tr-o adunare generală și am 
pornit la treabă. Acum, după 
cîteva luni de la înființare, e- 
chipa se dovedește într-adevăr 
o acțiune reușită. Am putea să 
chemăm la întrecere și alte 
echipe.

Numai că alte echipe de a- 
celași gen nu există deocam
dată. Și nu pentru că n-ar exis
ta posibilitățile trecerii la fap
te, dimpotrivă, o altă intenție 
a comitetului U.T.C. al rafină
riei probează tocmai realitatea 
lor, dezvăluind însă în același 
timp și o mobilitate de ac
țiune mai redusă decît a uno-

Petre Barbu, împre
ună cu membrii e-
chipei sale, întot
deauna „la fața lo-

o instalație nou intrată în func
țiune, dar și a renunțării prea 
ușoare de a căuta căile de apli
care în alte secții, intenția se 
află și acum în fază... organiza
torică.

rea unei unități dialectice în
tre intenție și faptă, împletind 
cele două etape într-un singur 
proces. Celelalte două exem
ple demonstrează în chip eloc
vent și acest adevăr*

„în ultimii ani s-au luat o serie de măsuri care au dus la creșterea rolului 
Uniunii Tineretului Comunist în viața politico-socială a țării și oferă cadrul 
instituțional corespunzător pentru participarea tineretului la conducerea între
gii societăți... Aceasta constituie, totodată, pentru tînăra generație o înaltă școală a 
conducerii treburilor obștești, creînd cele mai bune condiții întregului tineret pen
tru a-și pune tot mai larg în valoare forța și capacitatea sa creatoare, dinamismul și 
entuziasmul revoluționar ce-l caracterizează în slujba progresului societății, a făuririi 
bunăstării și fericirii întregului popor".

NICOLAE CEAUSESCU

îndrumarea și controlul

lanțul răspunderilor

Ne aflam Ia sediul comite
tului U.T.C., noi și încă 5-6 
membri ai comitetului pe în
treprindere. Discutam despre 
cîteva din atribuțiile care cad, 
de data aceasta, în seama orga
nului de conducere, ca factor de 
coordonare a eforturilor tutu
ror organizațiilor, de îndruma- i

ducere, fărâ un sistem de în
drumare și control bine înche
gat, nu-și poate atinge decît 
parțial obiectivele propuse. 
Controlul îndeplinirii sarcinilor, 
una din ultimele etape ale unei 
organizări minuțioase, nu poate 
fi lăsat la voia întâmplării sau 
îndeplinit mai mult formal, prin

Răducanu Spînu, care la cei 17 
ani ai săi fusese primit abia de 
două luni în U.T.C., o lecție vie 
de experiență și maturitate ofe
rită de tovarășii săi mai vechi.

Răducanu Spînu se afla încă 
sub impresia adunării de primi
re. își amintea perfect toate 
amănuntele : cîntecul intonat de 
tineri, aducerea drapelului jubi
liar al organizației U.T.C., cu
vintele angajamentului solemn 
pe care l-a rostit el.

— M-a impresionat mai ales 
că toată festivitatea aceea era 
făcută numai pentru mine, zicea 
el. Eu singur am fost primit 
atunci și m-am simțit copleșit 
de atîta atenție.

i-ar fi utilă pentru pregătirea ei 
generală dar timpul... lipsa de 
timp... etc, etc.

— Eu nu cred că m-aș îm
păca cu așa ceva, a sărit atțlnci 
Radu. E drept, nici eu n-am 
pînă acum vreo sarcină, dar o 
aștept mereu, am nevoie de ea 
pentru a-mi învăța datoriile față 
de organizație. Intr-o bună zi 
am să mâ duc eu la secretar și 
am să-i cer ceva de făcut. Dar 
patru ani n-aș putea aștepta.

— O asemenea atitudine este 
de bun augur, înseamnă că or
ganizația n-a greșit primindu-1, 
era de părere, ceva mai tirziu. 
inginerul Mihai Popescu, șeful 
termocentralei, cel care are în
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Anchetă realizată de D. MATALĂ și O. PLECAN

Participarea tuturor de-a

lungul întregului traseu

„Voi sînteți membri în birou, 
deci voi trebuie să faceți acti
vitate. De aceea v-am ales, ca 
să munciți". Acestea au fost 
cuvintele pe care ni le-a spus, 
la adresa celorlalți uteciști, 
Maria Olaru, locțiitoarea secre
tarei U.T.C. a organizației de 
la laborator. Cuvinte care ne-au 
fost confirmate și de alți mem
bri ai biroului. Ele trădau, pe 
lingă nemulțumirea firească in 
fața unei asemenea situații, și 
un fenomen cu adevărat îngri
jorător în eforturile unei orga
nizații. Fără doar și poate, rea
lizarea oricărei activități im
pune. imediat după formula
rea deciziei, o antrenare larg 
colectivă, democratică, a ute- 
ciștilor la actul de înfăptuire 
a ei ; aceasta este singura mo
dalitate de educare a respon
sabilității colective față de pro
priile proiecte, a unei partici
pări active, capabile să stimu
leze sentimentul de autor, de
pășind calitatea de simplu exe
cutant al unor îndatoriri mai 
mult sau mai puțin exterioare 
preocupărilor intime. Afirmația 
făcută înregistra deja o distan
țare intervenită între birou și 
..restul" organizației, o anumi
tă limitare a activității, consi
derată ca o datorie nu a în
tregii organizații, ci numai a 
celor cîțiva reprezentanți aleși, 
ceea ce începea să se facă sim
țit în sărăcirea registrului 
activități în întregul său.

Față de această situație, 
roul a acționat cum nu se
tea mai bine, cel puțin pînă la 
un punct, adoptind o soluție în
tru totul 
rea unui 
nimic de 
strument
starea de lucruri, 
treptat, dar riguros organizat 
atragerea fiecărui tînăr la via
ța de organizație, exersîndu-i

de

bi~ 
pu-

apreciabilă : înființa- 
caiet de sarcini. Era, 
zis, poate singurul in

capabil să modifice 
imprimind

spiritul de responsabilitate prin 
repartizarea unor sarcini con
crete fiecăruia. Am intîlnit, în 
paginile acestui caiet, chiar 
niște încercări de caracterizare 
a unui tînăr sau altuia, schițe 
de portrete încurajatoare prin 
realismul și exigența lor. „Are 
o slabă preocupare pentru or
ganizație și nu- 1 interesează 
activitatea ei ; citeodată vine 
la adunările generale dar nu 
prea e disciplinat" — se spu
nea, de pildă, în una din ele. 
„Face parte din organizație nu
mai cu numele ; nu vine ia 
adunările generale și mai face 
și greutăți producției lipsind 
nemotivat. Nici nu se poate sta 
de vorbă cu dînsa că te sfi
dează" — glâsuia o alta.

Așa stînd lucrurile, interven
ția se impunea fără discuție cu 
atît mai mult. Dar, din păcate, 
de aici încolo filele caietului 
rămîn albe. Exact în clipa cînd 
te-ai fi așteptat să afli măsu
rile, sarcinile cele mai potrivi
te caracterizărilor făcute, caie
tul se oprește brusc. Și, de fapt 
nici aceste scurte x 
peniță" n-au fost 
noștința celorlalți 
organizației, așa 
simple subiecte de 
pentru birou. Caietul de sarcini, 
spuneam, este într-adevăr un 
instrument util dar numai dacă 
este completat pînă la capăt. Bi
roul organizației U.T.C. de la 
laborator a făcut un prim pas 
în direcția aceasta dar s-a oprit 
mult mai devreme de țintă. O 
țintă pe care nu o poate atinge 
decît dacă este el mai întîi con
vins că fără participarea în
tregului colectiv de-a lungul 
întregului traseu, de la con
ceperea unor hotărîri pînă la 
înfăptuirea lor, nu-și poate c- 
feri nici lui însuși satisfacțiile 
datoriei împlinite.

re și control a îndeplinirii sar
cinilor. Cei prezenți erau, unii, 
responsabilii de comisii, alții, 
secretari de organizații, iar al
ții, și una și alta.

— Cum se desfășoară, în ca
zul acesta, munca de îndrumare 
și control ?, am întrebat noi.

Aparent, totul era bine organi
zat, totul bine pus la punct, deci 
nimic mai simplu : fiecare 
membru al comitetului, respon
sabil sau nu de comisie, secre
tar sau nu de organizație, are 
în răspunderea sa „nemijlocită" 
cîte o organizație, pe care o în
drumă, o controlează. Sistemul 
este, desigur, cel puțin teoretic, 
verificat, cu atît mai mult, cu 
cit este aplicat în cele mai multe 
locuri. în practică însă lucrurile 
încep să se încurce.

Și iată de ce : uneori, respon
sabilul de comisie care este și 
secretar de organizație răspun
de, din partea comitetului, chiar 
de organizația sa, ceea ce este o 
întîmplare fericită fiindcă de or
ganizația sa răspunde oricum. 
Alteori însă, poate de cele mai 
multe ori, se întîmplă ca și în

cîteva vizite care nu au de fapt 
nici o eficiență. Alături de în
drumare, împreună 
trebuie să acționeze : 
realizind o legătură 
organizația pe care 
rectă răspundere.

Una din cauzele 
fost scurt și cuprinzător formu
lată chiar de secretarul comite
tului : „Din cei 15 membri, ciți 
sîntem în comitet, a spus el, 
numai vreo șase, adică respon
sabilii de comisii, activează cu 
adevărat. Ceilalți...". De unde 
rezultă că mai mult de jumătate 
din membrii comitetului, care 
au, bineînțeles, și ei cîte o orga
nizație de care răspund, nu se 
achită nici măcar de această 
îndatorire. Așadar, ceea ce are 
de rezolvat în primul rînd comi
tetul este fuheția sa de organ 
colectiv, deoarece principiul 
conducerii colective nu se de
clară mulțumit numai cu antre
narea unei părți, pe seama că
reia se aglomerează răspunderile, 
ci cu obligativitatea tuturor de 
a se achita de mandatul încre
dințat. Poate sensul

cu ea. el 
neîntrerupt, 
intimă cu 

o ai în di-
situației a

emoția firească a 
începutului, a adăugat apoi la
boranta Florica rană, a doua 
invitată la discuție. Deși au tre
cut vreo patru ani de cind am 
pătruns eu în organizație, îmi 
aduc aminte încă de acel mo
ment. între timp însă i-am mai 
alăturat și alte întâmplări. Am 
participat la temele invățămin- 
tului politic, la întâlniri cu vechi 
militanți. Ia acțiuni^ de muncă 
patriotică. Chiar dacă n-am fost 
prezentă la toate, mi-au fost utile toate la care am participat. 
Erau prilejuri de maturizare 
politică, de orientare a drumului 
în viață. îmi consolidam in 
același timp sentimentul respon
sabilității față de colectiv. de 
acțiunile sale.

în legătură cu acest ultim sen
timent i-am pus însă Floricăi 
Pană o întrebare : dacă are in 
acest moment vreo sarcină de 
organizație. întrebarea nu era 
deloc întîmplătoare și, într-ade
văr, ne-a confirmat încă o dată 
fenomenul pe care îl întîlnisem 
la laborator : nu avea, nici nu 
avusese vreodată ; sigur că da,

spatele său 16 ani de stagiu la 
U.T.C. In anii aceștia, organi
zația U.T.C. a fost pentru mine 
o ambianță stimulatorie, un în
demn în formarea mea politică 
și profesională. Am avut, și am 
încă, munci de răspundere in 
cadrul ei, care m-au ajutat să 
înțeleg mai bine fenomenele so
ciale pe care le parcurgem, ca 
si mecanismul organizatoric al 
vieții noastre de organizație. Un 
singur lucru aș vrea să-i spun 
lui Radu : dacă vrea să se °- 
firme, să învețe ceva* și văd 
vrea într-adevăr, are nevoie 
multă inițiativă. De asta nu 
poate în nici un caz lipsi.

— Înțeleg mai bine acum, 
mărturisea Radu în încheiere, 
că nu este deloc suficient să ai 
un carnet ca să poți spune că 
ești utecist. Cred că ar trebui 
mai multe întilniri de felul a- 
cesta. Noi, cei mai tineri, ne 
simțim în preajma celor mai 
maturi la o adevărată școală a 
experienței.

Ne-am despărțit cu convinge
rea fermă că încă un tînăr se 
așezase cu seriozitate în băncile 
acestei școli.

Reprezentant

că 
de 
se

„portrete în 
aduse la 

membri 
îneît râmîn 

delectare

Moment de lucru pentru membrii comitetului U.T.C.

lui U.T.C. de la la
borator i-am între-

Pe membrii birou-

■» £ k*~ sL*
1 lirrr

■

g 1. Ia rupt cîteva clipe din 
muncă pentru a dis

cuta despre sarcina 
de organizație

cazul nostru : responsabilul co
misiei culturale, membru în bi
roul unei organizații, răspunde 
din partea comitetului de altă 
organizație ; responsabilul co
misiei sport-turism, secretar al 
unei organizații, răspunde și el 
de o altă organizație — și tot 
așa, într-un adevărat lanț al 
răspunderilor, în care se înlăn
țuie, de fapt, neputința de a le 
acoperi pe toate ca lumea.

— Obiecțiile acestea ne-au 
mai fost făcute odată. Tn iarnă, 
cînd ne-a controlat o brigadă a 
C.C. al U.T.C., a găsit aceleași 
neajunsuri, s-a afirmat la un 
moment dat, ceea ce înseamnă 
că de mai multe luni de zile si
tuația se perpetua neschimbată, 
fără să dea nici un semn de îm
bunătățire. Pe de altă parte, e 
limpede că activitatea de con-

acesta, o soluție ar fi ca repar
tizarea răspunderilor pe orga
nizații să se facă numai între 
această categorie de membri, 
pentru a le dezvolta sentimentul 
responsabilității. Totodată, în 
cursul discuțiilor a răsărit pro
punerea ca, din rîndul acestor 
simpli membri ai comitetelor 
sau al unor tineri cu înclinații, 
să fie alcătuită, alături de cele
lalte comisii existente pe lingă 
comitetele U.T.C. ale întreprin
derilor și comunelor, și o comi
sie organizatorică, ai cărei 
membri să fie de fapt instruc
torii comitetului U.T.C. respec
tiv și să aibă pe primul plan al 
muncii lor activitatea de îndru
mare și control. Credem că în 
felul acesta nu s-ar realiza nu
mai o comisie în plus”, ci și o 
antrenare mai largă a tinerilor.

Trei tineri trei trepte

ale experienței

Am încercat să refacem acel 
itinerariu al experienței, parcurs 
la început printre factorii de 
conducere ai întreprinderii, 
reluîndu-1 în alte condiții și cu 
alte mijloace. Am căutat trei 
tineri situați pe diferite trepte

de „vechime" în organizație, de 
la care am vrut să aflăm ce ele
mente de comportare și ce nor
me de muncă și viață și-au 
însușit în anii stagiului lor. Am 
dorit totodată să-i oferim celui 
mai tînăr din ei, strungarului

— N-aș vrea să credeți 
flatez, ne spunea directorul ra
finăriei. Prezența lui Filip 
Mărgărit in comitetul oamenilor 
muncii este un act de reală re
prezentare a tinerilor. Este me
reu activ, ridică probleme con
crete, poate cam dificile uneori 
dar tocmai acesta e argumentul 
care ne obligă să le rezolvăm. 
In ședințele comitetului ia cu- 
vintul de fiecare dată, indiferent 
ce probleme se află Ia ordinea 
de zi, deci nu numai atunci cînd 
are de susținut interesele tineri
lor...

Nu ne-am îndoit nici o clipă 
că afirmațiile tovarășului di
rector sînt cit se poate de exac
te. Noi ne întîlnisem deja, pe 
parcursul vizitei in întreprinde
re, cu argumentele care le sus
țineau elocvent Aflasem deja 
că, atunci cînd a fost nevoie 
de reparații la căminul tineri
lor nefamiliști, în ciuda unor 
păreri circumspecte privind lip
sa de fonduri, s-a zbătut a a- 
lergat. a discutat deschis în șe
dințele comitetului oamenilor 
muncii și, bineînțeles, a reușit 
Mai aflasem că, dacă mai apă
rea tendința de a se acorda trep
te de salarizare numai muncito
rilor mai virstnici și cu expe
riență, în dauna unor tineri la 
fel de merituoși, el îi chema pe 
secretarii U.T.C. din secții și le 
cerea să-și impună punctul de 
vedere în conducerea secției, el 
însuși făcînd același lucru în 
comitetul al cărui membru 
este. Ma! știam, de aseme
nea, că prezența sa a Seven it 
tot atît de firească și la ședin
țele comitetului operativ de 
conducere : că, după o astfel de 
ședință, cînd s-a ridicat proble
ma găsirii unor procedee cit 
mai eficiente în protecția mun
cii, pentru înlăturarea noxelor, 
el a difuzat în rîndul tinerilor 
ideea de a participa cu cit mai 
multe inovații, a lansat chiar un 
concurs de inovații, iar unele 
din ele se aplică de cîțva timp.

Aflasem deci de existența u- 
nor asemenea întîmplari și a 
altora, de același gen sau nu. 
Cuvintele tovarășului director 
nu erau decît concluzia firească 
așezată în josul unor fapte cu
noscute deja.

Și pentru câ tot sîntem la ca
pitolul „concluzii", n-am vrea 
să încheiem aceste rînduri fără 
a încerca să întregim portretul 
secretarului măcar cu cîteva din 
opiniile sale, tot atâtea principii 
care îi călăuzesc ferm activita
tea.

— ...Mi se mai întîmplă și 
mie să primesc un sprijin care 
se limitează doar la alcătuirea 
sau realcătuirea unor planuri și 
referate pe care le întocmisem 
eu o dată. Aș zice că principiul

muncii colective nu cere deloc 
ca doi oameni să se ocupe de a- 
celași lucru, împiedieîndu-se 
unul pe altul. Dimpotrivă, cred 
că, în raza unei sfere comune 
de probleme, fiecare activist 
trebuie să coordoneze un sector 
bine delimitat, pentru ca fieca
re să simtă întreaga responsa
bilitate în ceea ce face.

— ...Bineînțeles, pregătirea și
adoptarea unei decizii este 
cea mai mare importanță 
procesul conducerii. Dar __
puțin tot atît de important este 
momentul cînd anume e pusă 
în aplicare. Eu unul îmi amin
tesc că, o dată* dacă aș fi luat 
o hotărire de a sancționa sever 
un tînăr care făcuse, într-ade
văr, o mare greșeală, dar dacă 
aș fi hotărît sancționarea lui 
înainte de a fi discutat cu el, 
cred că aș fi avut ce regreta și 
acum.

— ...E-adevărat, munca cu ti
nerii te învață multe lucruri, te 
pregătește pentru viață, pentru 
a intra stăpin pe tine în circui
tul activității sociale, mai tîr- 
ziu. Dar am senzația că lucrul 
acesta nu se face în mod foarte 
organizat, pentru a se ajunge 
deliberat și programat la acest 
scop. Nu se gîndește, cu alte 
cuvinte, procesul formării unui 
tînăr intr-o perspectivă mai lar
gă, Eu, unul, poate n-o să mă 
credeți, chiar dacă mai am câți
va ani buni pînă la vîrsta ieși
rii din U.T.C., am început să mâ 
gîndesc de pe acum la cineva 
care să-mi ia locul. Fără în
doială. asta n-o vor putea hotărî 
decît tinerii, atunci cind va sosi 
momentul alegerii ; dar eu am 
pus totuși ochii pe un băiat ve
nit de curînd in rafinărie, care 
mi se pare că va putea dobîndi 
toate calitățile necesare, dacă 
nu ale unui secretar U.T.C., 
în orice caz ale unui bun 
conducător.

...Așadar, pe porțile larg des
chise ale școlii la care se pre
dă știința conducerii sociale pă
șește acum încă un tînăr.

de 
în 

cel

i
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Cu fafa spre noul an universitar

CE VĂ PREOCUPĂ,
TOVARĂȘE RECTOR ?

Prof, dr, docent
CONSTANTIN ANASTASATU, 
rectorul Institutului de medi

cină și farmacie București

Formarea unor mediei 
și farmacișli 
polivalenți

— în lumina documentelor 
Conferinței Naționale a partidu
lui ne revine sarcina să cultivăm 
în continuare cu și mai mare ho- 
tărire unele preocupări existen
te in institutul nostru pentru in
struirea și educarea multilatera^- 
lă a viitorilor medici și farma
ciști. în acest sens, am procedat 
la restructurarea planurilor de 
învățâmint, in cadrul cărora este 
frinată tendința de a extinde 
predarea unor discipline cu pro
fil ing-ust, in favoarea discipli
nelor fundamentale, care să in
corporeze cunoștințe de specia
litate indispensabile. Pentru a- 
ceasta, am pornit de la necesi
tatea socială ca absolvenții 
noștri să reușească o imediată și 
efectivă încadrare în asistenta 
medicală a populației, speciali
zarea urmind să înceapă pentru 
unii prin forma de internat sau 
după încheierea stagiului în pro
ducție. în legătură directă cu a- 
ceste aspecte se află și necesita
tea reactualizării programelor, a 
conținutului prelegerilor și a 
manualelor. Pe parcursul primu
lui semestru urmează să fie re
văzute cursurile și manualele 
pentru recuperarea oricăror în- 
tîrzieri în predarea lor în ve
derea multiplicării sau editării. 
Este o exigență la adresa tutu
ror catedrelor și cadrelor noas
tre didactice, în special de la 
disciplinele recent introduse, 
firecum și de la disciplinele 
a care au intervenit în ul

tima vreme achiziții importan
te pe plan național și mondial. 
Insistențele noastre vor fi pre
zente și pentru tirajele cursuri
lor de bază, așa încît studenții 
să și le poată procura și păstra 
pentru totdeauna. Datorită a- 
cestor îmbunătățiri, ponderea 
activității practice a crescut la 
72 Ia sută din totalul orelor de 
învățămînt, 28 la sută rămînînd 
disponibile cursurilor și dezba
terilor teoretice.

în procesul de formare multi
laterală a studenților noștri, un 
rol recunoscut îl are practica sub 
forma externatului generalizat, 
proprie pentru anii IV, V. VI. 
Este pozitiv faptul eă s-a reușit 
să se imprime externatului un 
conținut activ, dinamic, de pă
trundere organică în procesele 
practice în care vor fi implicați 
cu toată răspunderea după ab
solvire. Astfel, studenții sînt an
trenați efectiv în procesul de în
grijire a bolnavilor. Asistați de 
cadre de specialitate ei efectuea
ză nemijlocit toate examinările 
și manevrele legate.de d;agnos
ticul și tratamentul cazurilor în
credințate. Acesta este sensul în 
care vom continua să perfecțio
năm externatul. O asemenea in
tegrare în practică po-ate fi rea
lizată și oentru studenții Facul
tății de farmacie, care vor lucra 
în rețeaua și industria farma
ceutică. Dorim să dăm un con
ținut adecvat și practicii de vară 
și de producție a studenților din 
anii I—II—III. prin încadrarea 
efectivă a acestora în procesul 
de asistență profilactică și cura
tivă din unitățild de practică. 
Realizările din ultimul an consti
tuie o experiență ne care avem 
datoria s-o dezvoltăm în conti
nuare. Desigur, acestui obiectiv 
central — formarea unor medici 
și farmaciști polivalenți — se 
subordonează și alte preocupări 
de îmbunătățire și perfecționare 
a învățămîntului de medicină. 
Astfel, pe de o parte avem în 
vedere traducerea în practică a 
unei politici corespunzătoare de 
recrutare și pregătire a cadrelor 

(Urmare din pag. I) 

tivele integrării. Cum ar fi Slo
bozia, de pildă, orășelul altă
dată cu o populație de 5 000 de 
oameni, acum capitală de ju
deț : actualul centru al Ialomi- 
ței are astăzi peste 20 000 de 
locuitori, tineri în proporție de 
60 la sută, muncitorii uni ățil'»r 
ei industriale avînd o medie de 
vîrstă sub 22 de ani. în Slobo
zia activează 6 000 uteciști și 
învață peste 1 000 de elevi ; 
necesitățile . spirituale ale 
tinerei generații sînt justifi
cate, comandamentele educa
tive implicite. Pînă nu de mult 
viața culturală a orașului se 
ducea doar la casa de cultură, 
sediul deloc atrăgător n-o prea 
tăcea frecventată de tineret 
deși aici s au realizat și cîteva 
lucruri consemnabile. Din apri
lie, însă, printre bl-'(•urile noi 
ile Sloboziei s-a ridicat o clă
dire modernă, Clubul tineretu
lui (care a costat cam trei mi
lioane lei), unde se pot desfă
șura orice fel de activități cul
turale, de fapt orice inițiative 
destinate formării spirituale a 
tinerilor. Aici, în acest punct, 
s-ar nutea încheia nesfîrșitole 
plimbări pe stradă ale tineri
lor care nu știu cum să-și pe
treacă bine timpul. Clubul e 
dotat pentru toate, dar tinerii 
continuă să se plimbe în gru
puri mari și compacte pe stra
dă, să alerge doar la cite un 
..mare-concert-mare“ de muzică 
ușoară. în schimb turneul co
rului Ma-drigal a avut un nu
măr infim de spectatori, 
la fel turneele teatrelor 
profesioniste din orașe mari 
ale țării sau la cele ale a- 
nv-’torilor. Tinerii Sloboziei, ve- 
niți în majoritate din satele 
din jur ca să muncească în fa
brici, sînt ori navetiști ori n-au 
deprins încă abitudini cu un

didactice. Pentru aceasta, condu
cerea institutului a prezentat o 
serie de propuneri. Principala 
solicitudine este îndreptată spre 
recrutarea de cadre tinere de a- 
sistenți stagiari, domeniu in care 
se intimpină dificultăți din cau
za repartizării pentru acest scop 
a unui număr insuficient de ab
solvenți și a existenței unui nu
măr redus de posturi pentru 
scoaterea la concurs in raport cu 
posturile vacante existente.

Pe de altă parte, urmârun noi 
posibilități de ameliorare a re
crutării viitorilor candidați și a 
criteriilor de apreciere a pregă
tirii acestora. Anul acesta vom 
lua pe o bază mai largă in pa
tronaj clasele speciale de biolo
gie de la liceele din Capitală ; 
de asemenea, vom încerca apli
carea in licee a unor teste de ap
titudini. Preocupările noastre 
vor fi consacrate in egală mă
sură educării comuniste a stu
denților noștri, dezvoltării lor in 
spiritul eticii și deontologiei me
dicale socialiste, creșterii mili
tantismului lor politic și social

Prof. dr. docent ing. 
RADU PRIȘCU, 

rectorul Institutului de con
strucții București

Un echilibru optim in 
instruirea viitorilor 
ingineri constructori

După cum se știe, institutul 
nostru pregătește ingineri in do
meniile construcțiilor civile și 
industriale, căilor ferate, dru
muri și poduri, hidrotehnicii, in
stalațiilor și utilajelor pentru 
construcții. în scopul instruirii 
unor specialiști capabili să abor
deze in producție o arie largă
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de probleme, in prezent senatul 
institutului și consiliile profeso
rale concep un nou profil ai pla
nului de invățămint. Ideea cen
trală este reducerea numărului 
de discipline de specialitate și 
realizarea unui plan de invăță
mint comun pentru primii 2—3 
ani ai facultăților de construcții, 
specializarea urmind să se rea
lizeze in anii finali. în același 
timp, cursurile de subingineri se 
vor specializa, vor aborda in de
taliu aspecte ale activității din 
construcții. Dar, și intr-un caz 
și în altul urmărim o armonizare 
a disciplinelor teoretice de bază 
cu disciplinele de cultură tehni
că generală și cu cele de cultură 
tehnică de specialitate. Aceasta 
va însemna o proporționare co
rectă a activităților didactice 
teoretice cu cele aplicative, unde 
este posibil, raportul urmind sâ 
fie favorabil aplicațiilor. O ase
menea, structură va favoriza re
ducerea numărului de ore la 
25—30 săptăminal. La reușita e- 
forturilcr institutului concentra
te spre o bună pregătire practică 
a studenților vor contribui in a- 
propiatul an de invățămint și 
atelierele școală. După cum se 
știe, incă de anul trecut. Insti
tutul de construcții a avut unele 
inițiative in acest sens. Atenția 
noastră se îndreaptă acum spre 
îmbunătățirea organizării atelie
relor școală proprii, care au un 
dublu scop : pe de o parte stu
denții să presteze o muncă pro
ductivă cu caracter de instruire 
practică, iar pe de altă parte ei 
să efectueze in aceste laboratoa
re o muncă tehnico-știlnțifică de 
cercetare. Construim, cu spriji
nul ministerelor tutelare, pe cir

conținut cultural. Intelectualii 
orașului nu mai izbutesc de la 
un timp nici să-i cunoască cu 
arît mai puțin să-i atragă 
în vederea colaborării : e- 
levii au îndeletniciri ar
tistice care se produc si 
se consumă exclusiv in școală, 
în felul acesta calitatea de 
spectator a unui eveniment ar
tistic în masa largă a publicului 
rămîne neformată și cu atit mai 
mult deprinderea de a parti
cipa la realizarea lui. Clubul 

La Călărași, nu încap pe scenă 
la Slobozia, scena e pustie

tineretului n-a izbutit să în
jghebeze decît o brigadă artis
tică si cîteva spectacole, iar di
rectorul lui. Aurel Radu, n-are 
deocamdată decît intenții si pla
nuri de viitor, in cadrul cărora 
înființarea unor echipe de tea
tru se află pe ultimul loc. Deși 
clubul are o sală bună, moder
nă (350 de locuri), deri există 
o bună dotare tehnică. chiar 
pentru scenă, (reflectoare, etc), 
deși Aurel Radu a obținut de 
la diferite colective artistice din 
București decoruri, recuzită, 
costume. Mai mult decît aceste 
daruri Aurel Radu a obținut 
promisiunea — care onorează 
dar și obligă — a unui mare 

ca 10 mii de m-, iar la sfîrșitul 
lunii decembrie, o serie de ate
liere vpr intra In funcțiune. Do
tarea lor va E realizată și prin 
rezolvarea prin forțele institutu
lui (cadre didactice și student i) 
a unor teme de cercetare care 
interesează ministerele respec
tive.

Conf. uni». dr.
GHEORGHE ACHIȚB, 

rrctcru» InsfriutuluA de arte 
plastice București

Să cultivăm laltniul 
ji rercplivitaiea 

la crrÎHțrir realității
Una d.r. pirgii—le prin care ur

mărim să dezvoltăm aptitudinile 
artistice «tudeetiice «wtri și 
sâ le corelăm cu o acu-tate spo
rită fată de cerințele și exigen
țele societății noastre vor deveni 
și mai mul: in apropiatul an 
univers.ia.- — atelierele gcrylâ 
Aceste atel.ere. spre deosebire 
Je atelierele didactice, real-zează 
o serie ce produse artist_ce va- 
lortfjcab-Ie. cele de amu tree-: 
aduend un venit de peste 
200 000 lei. o parte arară 
din această ss~ă irtr.nd tn be
neficiul mstit-tu-sâ per.tru ant-o- 

"ătnarr*. 
Lucrările de dipStd la nafcl 
lor pot fi evaluate la citeva saae 
de mii de Ic. iar .-trarri* ar
tistice real~za-.e tn ateliere.e di
dactice mai ales cele ceftmate 
orașelor De; <; Medgtia au »- 
dus. la rindul lor. —i Mtiej 
f&cții. Deoarece la aprapjatar 
an universitar voaa c—ti— să 
lucrăm pe baza unor cxtiML 
avem in vedere o mai baai 
organizare a atelierelor-șma-ă, 
o mai intensă exploatare a utta- 
jelor existente. în aceias: timp, 
se impune o redistribuire a for
țelor didactice ale institutului in 
activitatea atelierelor productt- 
ve. La începutul anulu: univer
sitar expoziția obiectelor reali
zate in practica productivă, va 
prilejui, la rindu-i. noi sugestii 
și măsuri de perfecționare a ate
lierelor did care provin. O serie 
de alte expoziții vor prezenta ac
tivitatea studenților noștri, con
tribuția lor urmind să se pună 
in evidență și cu prilejui altor 
manifestări artistice la care vor 
participa (concursul de oictură 
al organizației „Musee 2000“ din 
Luxembourg, expoziția de cera
mică de ia Faenza precum si 
prin contribuția lor la onorarea 
unor contracte și protocoale în
cheiate cu ministere și instituții 
cu care și pină acum am avut o 
bună colaborare (M.I.U., Cinema
tografia. consiliile populare ale 
unor orașe). Menționăm apro
piata expoziție de pictură ame
najată intr-o hală a fabricii de 
rulmenți din Birlad. Convinge
rea noastră este că fiecare ase
menea orilej de manifestare a 
studenților noștri este un nou 
„exercițiu- pentru înțelegerea, 
trecută orin personalitatea in 
curs de cultivare, a cerințelor 
realității. Si este acesta, de ase
menea. un moment însemnat al 
actului de formare angajată a 
ti nărui ui artist. In același scop 
va fi tot mai mult indreDtat si 
procesul de instruire didactică. 
Tn momentul de față lucrăm Ia 
o redimensionare a planurilor 
de invățămint. accentul nunin- 
du-se pe evitarea specializării în
guste. Aceasta ridică exigențe 
speciale în raport cu profilul 
institutului și cu nevoia de a 
educa aptitudinile personale ale 
studenților, pregâtindu-i tot
odată să răspundă unei game 
mai largi de preocupări din do
meniul specialității.

GEORGETA RUTA

artist, Liviu Ciulei, de a ajuta 
la realizarea unor spectacole 
pase !n scenă la Clubul Tineri
lor din Slobozia. Directorul clu
bului afirmă însă că va începe 
totul prin crearea unui teatru 
folcloric, că un entuziast al ge
nului (muzeograful orașului), 
si-a manifestat această dorință 
oferindu-și sprijinul : inițiativa 
e bună, totuși crearea unei for
mații de teatru modern rămi- 
ne încă blocată de prea multe 
și nejustificate temporizări. Un 

oraș nou are cert nevoie de 
spectacole, publicul tînăr de 
aici are cert nevoie de o edu
cație artistieă : o echipă de tea
tru activă, cu un program bine 
ales ar putea împlini în bună 
măsură aceste nevoi. Alcătuirea 
ei nu este chiar imposibilă, căci 
crearea brigăzii a condus 
la descoperirea unui nucleu 
de tineri talentați, cam 1G 
la număr, gata oricînd să 
urce pe scenă nu numai pen
tru a cinta cuplete, ci a ju
ca și teatru : o profesoară de 
latină și alta de muzică, un 
profesor de istorie, un inginer 
de la C.I.O.S.. un tehnician cu 
reale aptitudini în domeniul ar
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tei plastice, (care ar putea aju
ta eventual, la scenografie) cîți- 
va tineri muncitori. Ei s-au 
gîndit de pe acum chiar și la 
un repertoriu destul de ambi
țios (printre care, de pildă, 
„Surorile Boga“ de H. Lovi- 
nescu) și nu așteaptă decît să 
înceapă repetițiile. Clubul tine
retului. însă, pare că nu se gră
bește să-i adune, directorul său 
afirmă că așteaptă toamna, con
vins fiind că vara sau chiar la 
sfîrșitul verii nu se poate rea

liza mare lucru într-o aseme
nea instituție.

CĂLĂRAȘI : TEATRUL DE AMA
TORI - O FORMULA ACTIVA

Și totuși intr-un oraș foarte 
apropiat, la Călărași adică, pre
gătirea stagiunii la Teatrul 
popular a și început, cu toată 
seriozitatea.’ Seriozitatea și con
secvența artiștilor amatori din 
acest oraș ar putea fi un exem
plu pentru animatorii culturali 
din capitala județului. Ne aflăm 
în fața unei adevărate antiteze. 
Beneficiind, e drept, de o valo
roasă tradiție, teatrul popular 
al Călărașului, vechi de 26 de

Mai mult ca probabil, emi
siunile despre și pentru 
tineret, atîtea cîte sînt, 
si nu sînt foarte multe și nici 

de fiecare dată strălucitoare sau 
cel puțin acceptabile, oscilînd 
cum bine se poate băga de 
seamă săptămînal, deloc re
confortant, între o superficia
litate moralizatoare și un sim
plism mobilizator —, țintesc 
sâ dea în cele din urmă, și 
cu totul de înțeles, o imagine 
convingătoare și cît mai com
pletă asupra tinerei generații. 
Că nici pe departe această ima
gine nu se arată a da semne 
apropiate de întregire, adică de 
cuprindere nu numai în adîn- 
cime ci și în lărgime a fenome
nului tinerețe, iată o intîrziere 
în mediocră înțelegere pe care 
cu dificultate o explic și mă 
grăbesc s-o pun mai ales pe 
seama ambiției de a nu pica in 
greșeala de neiertat (oare de 
ce ?) a adevărului adevărat, cum 
am mai spus, despre cum sînt, 
cum trăiesc, și cum gîndesc. ti
nerii de .azi atunci cînd nu li 
se pune sub ochi, ferit desigur 
de indiscreția aparatului de fil
mat, petecul de hîrtie umplut 
cu^ scrisul mare al principalu
lui* reporter. Nu mai curînd de- 
cît joia trecută; ea să aduc din 
nou dovezi limpezi asupra nu
mitei stăruințe la suprafața lu
crurilor. în ultimul reportaj al 
unui serial destul de monoton 
si convențional de altfel despre 
platforma industrială din Tîr- 
goviște (emisiunea „Tinerii des
pre ei înșiși") au fost prezentați 
cițiva ingineri din Galați care 
ceruseră să lucreze la noua u- 
zină de strunguri automate. 
Stîngăcia profesională a repor
terului compensată doar de pre
țiozitatea comentariului, se jus
tifica totuși, dacă așa ceva poate 
constitui o justificare, prin do
rința aceluiași de a nu părăsi 
nici măcar o secundă tonul inu
til patetic cu care începuse, ca 
și cum, aproape ciudat, eram 
chemați să descoperim eveni-

Horia Bernea își alege de 
astă dată un motiv — 
dealul — pe care îl reia, 
cu obstinația și migala unui 

cercetător, în diverse varian
te. Procedeul pare, pînă la 
un punct, impresionist. Nu 
urmărește, bineînțeles, „aven
tura-, metamorfoza seducă
toare a naturii, a peisajului 
real sub acțiunea luminii 
imaginile sale fiind articu

late ferm, ușor rigid chia*-, 
„respirind- un aer rarefiat, sti
clos. ciudat, același de la lu
crare la lucrare, simulind pro
iecția unei surse artificiale de 
lumină), ci „aventura" spiritului 
In surprinderea și definirea 
unui ..concept”. Comun ar fi 
poate, intre altele, nota de im
personalitate. detașarea de o- 
biect. Peisajele sale, paradoxal, 
sinL pe alocuri. Ir. ciuda ^con- 
str îngerilor* liber acceptate, fru- 

ani, și-a ciștigat un bine meri
tat prestigiu. El are acum o 
trupă de 30 de actori (aproape 
ca un teatru profesionist), din
tre care mai mult de jumătate 
sînt tineri — profesori, funcțio
nari. tehnicieni, muncitori. Sta
giunea permanentă prezintă 
anual 4—5 spectacole proprii în
tr-o sală devenită neîncăpătoare 
pentru un public care-și cu
noaște și stimează actorii pro
prii, care primește ca pe un real 
eveniment teatrele venite în

turneu. Spectatorii din Călărași 
sînt cunoscuți ca mari iubitori 
de teatru și aceasta o datorea
ză strădaniilor consecvente ale 
artiștilor amatori din orașul 
lor, conduși de un vrednic ani
mator, Bogdan Isăroiu. Acti
vitatea amplă a Teatrului 
Popular a dus chiar la necesi
tatea diversificării : înceoind 
din acest an, directorul Casei 
de cultură, Ion Coman, anunță 
aici înființarea unei noi secții 
pentru copii și tineret, unde 
vor colabora elevii liceelor din 
Călărași, care numără mulți ar
tiști amatori. Repertoriul lor, 
de anul trecut, — „Ultima oră" 
de Mihail Sebastian „Schițe", 

mentul anului și să ne bucurăm 
nemăsurat că printre tinerii 
noștri mai sînt și unii care vor 
să muncească și muncesc cu a- 
devărat. Cum însă s-a întîm- 
plat că multe din mărturisirile 
edificatoare — din punctul de 
vedere al realizatorilor — n-au 
fost înregistrate (de ce ?, mă 
întreb iarăși) s-a crezut de cu
viință că pot fi reluate în co
mentariu, evident retușate pînă 
la lozincă. Ceea ce s-a și pe
trecut. Procedeul descalifică și

cum sînt, 
CUM TRĂIESC Șl CUM 
Giiiiisi: muni ue vi

stingherește, neîndoielnic, cu
noașterea unor oameni care 
merită să fie cunoscuți. De alt
fel, cum s-a mai observat, a- 
propierea de tinerii „pozitivi" 
are cam totdeauna un aer fes
tiv și premeditat fericit, acci
dentele verbale sînt excluse, ră
tăcirile sau punctele de vedere 
prea personale escamotate — 
imaginea de ansamblu e lipsită 
de expresivitate, intențiile bune 
sînt dejucate de stereotipia ob
servației și de trunchiata înțe
legere a ceea ce numim propa
gandă.

Dar, pentru a reveni la prea 
puțin convingătoarea prezență a 
tuturor categoriilor de tineri 
In emisiunile televiziunii pen
tru și despre ei, să notez acum 

moase. Au un ton liric elegiac, 
ușor nostalgic, susținut de pa
norama largă a unghiului vi
zual. de solitudinea locului. 
Nu în acest sens ne invită, însă, 
Bernea să-i „citim" lucrările. 
Ei folosește imaginea fotografi
ca. schița aeriană de factură 
topografică, analizarea din di
verse perspective a dealului 
(prin înclinarea liniei de ori
zont și modificarea continuă a 
liniilor de forță ale acestuia).

(plastică}

ca deal, și dealul 
ca idee ')

Astfel, peisajul se modifică 
treptat (prin variante menite 
parcă mai mult să susțină o 
teză și mai puțin o viziune au
tonomă integratoare), devenind 
„astral". Pare o „vedere din a- 
vion" ori din hubloul unei ca
bine spațiale. Este vizibil că 
Horia Bernea avansează (și ilu
strează) aici ideea „deschiderii" 
față de peisaj, a lărgirii grani
țelor sale fizice și, implicit, ar
tistice, pe măsura unei reale 
dar și presupuse optici și sen
sibilități ale omului modern. 
Idee situată, să recunoaștem, 
sub zodia locului comun si a 
rezervei realizărilor plastice o- 
riginale. Altfel, peisagistul Ce
zanne, ca să luăm un exemplu, 
poate fi socotit foarte bine un 
intimist. Dimensiunile „cosmi
ce" ale unei picturi, al unui 
peisaj, nu rezidă, se știe, în su-

Continuâm, și de astă data, 
in aceste săptămînale în
semnări să prezentăm citi

torilor noștri cîteva momente ale 
noii stagiuni.

La Cluj și Sibiu „etapa inau- 

dramatizare după I.L. Caragia- 
le — i-a consacrat, atestîndu-le 
afilierea la teatrul orașului. 
Una dintre remarcabilele iniția
tive ale Casei de cultură călă- 
răsene a fost și rămîne legătu
ra strînsă cu ceilalți artiști a- 
matori din oraș : în afara ele
vilor, echipe de tineri din di
ferite întreprinderi, care joacă 
teatru, au prezentat aici spec
tacolele lor cele mai bune. La 
Clubul tineretului din Slobozia, 
există, însă, dimpotrivă, o ten
dință separatistă față de iniția
tivele manifestate în restul ora
șului : elevii, de pildă, sînt con
siderați corp separat, clubul a- 
vind ambiția să se departajeze 
de realizările artistice ale șco
lii. Ceea ce nu poate fi decît 
greșit, căci activitatea cultura
lă aflîndu-se aici la primii ei 
pași, e necesar să nu se oco
lească aportul elevilor, dacă 
s-a dovedit că au experiență și 
bune rezultate. Un colectiv for
mat din multele categorii de 
tineri, — activi, pricepuți, in
teresați — ar putea să formeze 
un tot unitar, o echipă, un a- 
devărat ansamblu uman care 
să dinamizeze viața artistică a 
orașului. Echipa condusă, bi
neînțeles. de un animator, con
diție primă a existenței orică
rei mișcări culturale : un ani
mator priceput, pasionat, auto
ritar prin rezultate. La Clubul 
tineretului din Slobozia un ast
fel de animator — în domeniul 
special al activității teatrale 
— nu există. Descoperirea lui 
ar însemna nu numai un bun 
început, ci și o garanție pentru 
viitor ; aceasta ține, însă, în 
primul rînd de preocuparea ac
tiviștilor culturali din oraș și nu 
in ultimul rînd de eforturile 
comitetului municipal U.T.C.

dezarmanta indiferență pe care 
redacțiile respectivei institu
ții de interes și importan
ță ce nu mai are nevoie de 
argumentele mele, o nutresc 
deschis, fără echivocuri, față 
de tinerii creatori — scri
itori, muzicieni, artiști plastici, 
cineaști. Nici măcar pe degetele 
unei singure mîini nu se pot 
număra acei tineri creatori care 
să fi pătruns în zona de interes 
a realizatorilor și colaboratori
lor emisiunilor despre și pen- 

tru tineret. Pentru că, să fim 
serioși, interviurile răzlețe cu 
tineri compozitori sau inter- 
preți de muzică ușoară din emi
siunea „Ritm, tinerețe, dans", 
care mai trăiește, fie spus, doar 
prin generic, restul fiind o șă
galnică flecăreală (excelează aci 
Sanda Faur prin persuasivă nă
dejde că va da un nou cod al 
manierelor elegante), nu înseam
nă chiar deloc amendarea po
menitei indiferențe, ba, dimpo
trivă. Faptul că aceeași ultimă 
emisiune „Tinerii..." a progra
mat o relatare afectată despre 
cineclubul din Lupeni, comple
tată de două realizări ale cine- 
clubistului Iosif Costinaș (mai 
curînd două glume oarecâri fil
mate în timpul liber) nu modi- 

biect. în consecință, justificarea 
n-o găsim decît în „talentul" 
pictorului, evidențiat și cu alte 
ocazii, de a-și inventa preopi- 
nenți ori idei cu care să po
lemizeze, de „a descoperi" și de 
„a pune la punct, de a da în ge
neral întregului său demers ar
tistic o notă criticistă. Cbmună 
și totodată ciudată este și calea 
pe care o*face (și nu ne refe
rim numai Ia mijloacele strict 
picturale, plasate la nivelul po- 

Dealul

sibilitâțiior oarecare, „cele mai 
la îndemînâ și mai ușor mane
vrabile" cum recunoaște însuși 
artistul în catalogul expoziției). 
El pornește de la un anume 
deal, cunoscut cîndva în satul 
Poiana Mărului de lingă Brașov 
pentru a-1 despersonaliza pas 
cu pas, pentru a-1 sustrage con- 
jucturii geografice și tempora
le, pentru a ajunge (fără a re
nunța o clipă la detalii de or
din realist) la ideea de deal, 
idee prezumțioasă, firește, idee 
ce-și asociază prestanța și ,,a- 
dîncimea" insondabilă a meta
fizicului. Avem senzația că sîn- 
tem invitați să admitem posi
bilitatea că un motiv poate fi 
citit și așa și așa, că i se poate 
asocia un sens’ sau altul, adi
că tot ceea ce se întîmplă. de 
regulă, într-o singură lucrare 
și nu „pe felii", demonstrativ, 

gurală“ a stagiunii va fi marca
tă de două festivaluri menite să 
pună în lumină evoluția forțelor 
interpretative locale.

Ediția 1972 a Festivalului 
Toarhna muzicală clujeană va 
începe la 5 ocombrie cu un con
cert al Orchestrei simfonice a Fi

la noua
larmonicii din Cluj dirijat de 
Emil Simon.

In program momente din Sim
fonia a V-a (reconstituită) de G. 
Enescu, cel de al doilea Concert 
pentru vioară de Prokofiev (so
list Mayumi Fujikava) și Orfeu 
de Stravinski.

De-a lungul a 8 zile, clujenii 
vor putea asista la derularea 
unei suite de manifestări de ma
xim interes,

O succintă trecere în revistă a 
programelor este definitorie pen
tru amplitudinea manifestărilor 
Festivalului.

Un loc deosebit în agenda săr
bătorii muzicale clujene J1 vor 
avea concertele Orchestrei simfo
nice din Dresda în care au fost 
programate un Festival Brahms 
(dirijor Lothar Seyforth) și un 
concert cuprinzînd printre alte 
lucrări Simfonia I-a de Brahms 
și Don Juan de R. Strauss (diri
jor Giinther Herbic).

Actuala ediție a Festivalului 
clujean oferă un loc prioritar 
noii creații muzicale românești.

In concerte ale Orchestrei de 
cameră a Filarmonicii din Cluj 
(dirijor Mircea Cristescu) și ale 
formației Ars Nova au fost pro
gramate, printre alte lucrări, cî
teva prime audiții ca „Eterofo- 

fieă cu nimic situația, fiindcă 
discuția trebuie dusă din cu 
totul altă perspectivă. Aceea că, 
indiferența mai generală a te
leviziunii manifestată în legă
tură cu oamenii de ' cultură și 
cu creația artistică a prezentu
lui apare în reala și stupefianta 
ei dimensiune în cadrul emisiu
nilor despre și pentru tineret. 
Dacă cîndva, într-o formulă po
liticoasă și de îndelungată du
rată, cum s-a promis la debut 
— mă gîndesc la acele filme 
discutate în studiou de mai 
mulți invitați, printre care, în 
două rînduri, și cițiva tineri 
scriitori — se încercase reme
dierea timidă a situației, în 
vremea din urmă, în acest an 
aproape trecut, alte încercări 
cu mari șanse de supraviețuire 
nu s-au petrecut. S-ar putea 
crede fie că viața noastră cul
turală și artistică traversează 
o criză de tinere talente, fie că 
existența și creația tinerilor 
scriitori, plasticieni, cineaști, 
muzicieni, actori, regizori nu 
este demnă de ținuta și scopu
rile emisiunilor de care răspun
de redacția pentru tineret a te
leviziunii. Evident, ambele pre
supuneri sînt false. In schimb, 
adevărată este realitatea că a- 
cești tineri continuă să nu fie 
prezenți în emisiunile care pre
tind că-i reprezintă și care li 
se adresează în mod direct. 
Inutil să adaug că și prin a- 
ceastă dezarmantă indiferență, 
dorința convingătoarei și com
pletei imagini a tinerei genera
ții n-a depășit cîtuși de puțin 
starea incertă a bunelor și fru
moaselor intenții. De aceea, cum 
în această privință nu prea e- 
xistă precedente, așteptarea 
reconsiderărilor are ceva din 
spaima dulce a întîlnirilor ne
prevăzute.

CONSTANTIN STOICIU

în maniera graficelor ca în ca
zul său. Avem senzația că 
un lucru extrem de sim
plu (să zicem pictarea unui 
deal) este complicată în chip 
conștient și că în această com
plicație se și plasează substan
ța demersului său. Bernea nu 
este un pictor de reprezentare. 
Expozițiile sale anterioare, si
tuate pe linia unui expresio
nism abstract și a unui „ex
presionism matematic", cum 
l-au denumit anumiți critici, o 
dovedesc din plin. El se apro
pie acum de realitate mimînd 
toate „ticurile" artistului de ob
servație și notație realistă cu 
scopul unei demonstrații, a 
ilustrării unei atitudini artisti
ce fixate, propuse apriori. Alt
fel spus, se servește de reali
tate, așa cum se servesc copiii 
de piesele jocului „mecano“. 
De aceea imaginea figurativă 
ne și apare la el ca o capcană, 
ca un element pe care în se
cret îl ignoră, dar pe care îl 
abordează acum mai decis din 
impulsuri rămase, chiar pentru 
cei ce i-au urmărit consecvent 
expunerile, obscure. Sau, să zi
cem. dacă căutăm neapărat o 
explicație, dintr-un rafinament 
estetic. Acum, ca și în alte dăți, 
creațiile lui Bernea nu ni se im
pun prin organicitate. Poate că 
aceasta se datorează dincolo de 
ceea ce ne propun înseși lu
crările, tendinței exagerate de 
a regiza fiecare expoziție, de 
a inventa de la an la an „pro
grame", de a atrage și decon
certa totodată prin ceva neapă
rat nou, de a sugera o elevată 
și filozofică (cam exterioară 
uneori, chiar în sensul specta
colului), căutare, din care îm
părtășește publicului numai atit 
cît este nevoie și cît crede că 
o reclamă momentul.

C. R. CONSTANTINESCU

*) Expoziția „Deal" a picto
rului Horia Bernea. Galeriile 
„Simeza", B-dul Mn^heru nr. 20.

nie<f de George Draga, „Musico 
per Ars Nova" de Mihai Moldo
van, „Improvizație^ de Paul 
Vernesy, „Muzeul muzicii1 de 
Anatol Vieru, ' „Racorduri11 de 
Cornel Țăranu, „Muzică pentru 
coarde11 de Dan Voiculescu.

Noua ediție a Festivalului si- 
bian „Cibinium11 va derula la 17

Prolog
stagiune

septembrie. Ca și la edițiile trecu
te, Festivalul își propune o vastă 
gamă de manifestări de la un 
tîrg al olarilor și recitaluri de 
poezie la concerte simfonice și 
spectacole teatrale.

în sfîrșit, în suita informații
lor de azi, cîteva amănunte des
pre Opera Română.

In prezent, colectivul , primu
lui teatru muzical al țării se pre
gătește pentru un turneu peste 
hotare urmind ca începînd de la 
10 octombrie să prezinte o suită 
de spectacole cu „Giselle11 și 
„Trubadurul11 la Salonic și bale
tul lui Prokofiev „Romeo și Ju- 
lieta11 în cadrul Festivalului 
„Belgradul muzical11.

Stagiunea bucureșteană va în
cepe la 24 septembrie cu Oedip.

în ce măsură Opera Română 
va oferi în noul „an muzical11 
iubitorilor teatrului liric seria de 
lucrări de mult așteptate, în ce 
măsură vom asista în această sta
giune la împrospătările reperto
riale îndelung solicitate ? — iată 
una din întrebările la care spe
răm să dobîndim un răspuns 
elocvent, într-un interviu pe care 
directorul teatrului, scriitorul 
M. H. Simionescu, l-a promis 
ziarului nostru.

IOSIF SAVA

legate.de
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului-minis- 
tru al Finlandei. KALEVI SORSA, următoarea telegramă :

Cu ocazia învestirii Excelenței Voastre cu înalta funcție de 
prim-ministru al Finlandei, vă rog să primiți felicitările mele 
cordiale și cele mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare româno-finlandeze vor con
tinua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al păcii ' 
cooperării în Europa și în întreaga lume.

și

Ca urmare a invitației primi
te, luni dimineața, generalul de 
armată Ion Ioniță, ministrul 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, a plecat în 
Republica Socialistă Cehoslova
că pentru a asista la o aplicație 
ce se va desfășura pe teritoriul 
aceitei țări.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasca, erau prezenți generalul- 
colonel ' —
adjunct 
Armate 
Major, 
Coman, 
Forțelor Armate și secretar al 
Consiliului politic superior, ge- 
neralul-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului Forțelor 
Armate, generali și ofițeri’su
periori.

A fost de față Miroslav Su- 
îek, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la Bucu
rești.

și-a petrecut concediul 
odihnă în țara noastră.

de

în

Ion Gheorghe, prim
ai ministrului Forțelor 
și șef al Marelui Stat 
generalul-colonel Ion 
adjunct al ministrului

Luni dimineața a sosit 
Capitală delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez, 
condusă de fang Ciun-pu, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
secretar adjunct al Comitetului 
provincial Liaoning al P.C. Chi
nez, membru al Biroului Perma
nent. al Comitetului Revoluțio
nar provincial, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

Activitatea practică este prezentă și înaintea începerii noului an 
școlar (Liceul din Pătîrlagele — Buzău).

Foto: PAVEL T1NJALA

E • SPORT n SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • '
-___________________________________ -■ ______________________________________________________________________________________—___________—i_______ ■ . ........... ' - ■ H r ■

S-A ÎNCHEIAT A 20-A EDIȚIE
A OLIMPIADEI

7

★

In aceeași zi, ministrul ro
mân al forțelor armate a sosit 
la Bratislava. Pe aeroport au 
venit în întîmpinare .Josef Le- 
nart. prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Slovacia, general de 
armată Martin Dzur, ministrul 
apărării naționale a R.S. Ceho
slovace, Ondrej Klokoc, preșe
dintele Consiliului national slo
vac, alți reprezentanți ai con
ducerii de partid și de stat ai 
Slovaciei.

Luni după-amiază, la Com
binatul chimic din Craiova, a 
avut loc o adunare festivă or-A 
ganizată cu prilejul Zilei națio
nale a R.P.D. Coreene.

Au luat parte reprezentanți 
ai Comitetului județan Dolj al 
P.C.R. și ai Consiliului popular 
județean, ai organelor munici
pale de partid și de stat, chi- 
miști din cele peste 20 de uni
tăți ce compun acest complex 
al industriei craiovene.

Au fost prezenți Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Core
ene la București, și membri ai 
ambasadei.

în cadrul adunării a luat cu- 
vîntul ing. Gheorghe 
director general 
Combinatului ■ 
Kang Iăng Săp.

Gheban, 
adjunct al 

și ambasadorul

CRONICA

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Maxim 
Berghianu, a primit luni după- 
amiază pe N. N. Inozemțev. 
conducătorul delegației Comite
tului de Stat al Planificării de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S.. aflată in țara noas
tră cu prilejul convorbirilor 
care au avut loc în aceste zile 
pe linia organelor centrale de 
planificare din cele două țări.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind coor
donarea planurilor de dezvolta
re a economiilor naționale ale 
Republicii Socialiste România 
și U.R.S.S, pe perioada 1976— 
1980. adîncirea specializării și 
cooperării in producție, lărgi
rea in continuare a schimburi
lor economice reciproce.

La convorbire
Gheorghe Stroe, vicepreședinte 
al Comitetului de ’
nificării.

CRONICA
U.T.C

a participat
Stat al Pla-

Capitala, în- 
patrie Leo-

Luni, a părăsit 
dreptîndu-se spre 
nid Vasilievici Smirnov, mem
bru al C.C. al P.C.U.Ș.. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S-S., care, la 
invitația . Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România,

Ieri s-a înapoiat în ț?ră, 
venind de la Belgrad, tova
rășul Axente " ' 
șef de sector la C.C. 
U.T.C., care ' ' _ L_,.„
Uniunii Tineretului Iugoslav, 
a participat la Seminarul 
privind țările în curs de 
dezvoltare.

★
Ieri seara a sosit în Capi

tală o delegație a „Tinerilor 
Sindicaliști** (D.G.B.) din 
R.F. a Germaniei, condusă 
de Oswald Todtehberg, vi
cepreședinte al organizației, 
care va participa la un se
minar bilateral organizat de 
U.T.C., U.G.S.R., Centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului și „Tinerii Sin
dicaliști- (D.G.B.).

L.a sosire,' per aeroportul 
București-Otopeni, oaspeții 

' au fost întîmpinați de Iosif 
Walter, secretar al C. C. al 
U.T.C., de Wiserner Matei, 
membru al C. E. al Consiliu
lui Central ,'fft UXÎ.S.B,,- de 
activiști ai C.C. at-£T.TX-

DOTAREA
Județul Bistrița-Nă- 

săud. Aici vor lua fi
ință incă 45 de atelie
re școlare și se vor 
îmbunătăți dotarea ce
lor existente. Prin gri
ja organelor locale, in 
mai multe școli au fost 
întreprinse măsuri e- 
ficiente pentru conti
nua autodotare a ate
lierelor existente și 
pentru construirea u- 
nor spații destinate a- 
telierelor școlare la 
Reteag, Lunca Ilvei, 
Arieș.

Din fond central, au 
fost construite și date 
în folosință o sală de 
gimnastică îa Bistrița 
și un internat cu 200 
de locuri la Năsăud,

UN CUVINT LA ORDINEA ZILEI
Liceu! „Andrei Mure- 
șeanu“ din Bistrița iși 
va mări capacitatea cu 
8 săli de clasă care se 
află acum în construc
ție. Din cele 57 săli de 
clasă planificate să fie 
date în folosință în a- 
cest an prin contribu
ție voluntară și spri
jin din fondul central, 
31 sînt terminate sau 
în stadiu de finisare, 
10 sînt la tencuieli in
terioare și 16 la zidă
rie.' Dintre localitățile 
în care există intîr- 
zieri amintim: Sieu 
Măgheruș, Jelna, Re- 
bra. Astfel de dificul
tăți putem întîlni șl la 
reparațiile capitale — 
cum ar fi la Școala

generală nr. 2 din Bis
trița, Școala generală 
din Reteag și Ciochiș 
— deoarece lucrările 
contractate cu I.G.C.L. 
Bistrița și Năsăud se 
desfășoară într-un ritm 
prea lent.

Multe școli vor primi 
în această toamnă mo
bilier nou în valoare 
de 1130 000 lei. Mate
rialul didactic contrac
tat, în valoare de 
690 000 Iei, a fost livrat 
în proporție de 80 la 
sută, restul va fi tri
mis pe adresa școlilor 
pînă la deschiderea 
cursurilor.

I. CIMPEAN

in îmbunătățiri funciare
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

Ia Constanța s-au desfășurat 
lucrările primei sesiuni de co
municări științifice a tinerilor 
specialiști din domeniul îmbu
nătățirilor funciare, organizată 
din inițiativa Comitetului 
U.T.C. al Sistemului de irigații 
Valea Carasu. La această ma
nifestare au fost prezenți tova
rășii Ioan Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., ing. Enache Sîr- 
bu, adjunct al ministrului agri
culturii, industriei ușoare și 
apelor, șeful departamentului de 
îmbunătățiri funciare. nu
meroase cadre din învățămîntul 
superior de specialitate și cer
cetători de prestigiu.

Timp de două zile, tinerii in
gineri și tehnicieni și-au expus 
roadele studiilor și cercetărilor 
efectuate, toate avînd ca teme, 
cele mai acute probleme ce se 
cer rezolvate atît în edificarea 
sistemelor de irigații pe care le 
prevede planul cincinal, cit și, 
mai ales, în exploatarea la in
dici superiori a celor date sau

Frăsincaru,
al

la invitația

în curs de dare în folosință. De 
altfel, primele referiri făcute la 
sarcinile recente pe care parti
dul le-a pus în fața specialiști
lor care lucrează în irigații, au 
demonstrat că cei tineri sînt 
conștienți de misiunea care le 
revine, că vor trebui să se an
gajeze la o muncă susținută, cît 
mai eficientă.

După cum afirma conf. dr. 
ing. R. J. Bally de la Institutul 
de construcții București, lucră
rile prezentate au impresionat 
prin ținuta lor științifică, prin 
foarte interesantele și de actua
litate teme abordate, prin rezol
vările propuse.

în programul întîlnirii au fi
gurat și expuneri ale unor spe
cialiști, prezentarea de filme 
documentare precum și vizi
tarea unor puncte principale ale 
vastului sistem de irigații do
brogean. fapt care a permis un 
amplu și rodnic schimb de ex
periență.

OCTAVIAN MILEA

ANUL ȘCOLAR ESTELA GALAJI 
iNTlMPINAT CU PREGĂTIRILE ÎNCHEIATE

— L-am rugat pe interlocuto
rul nostru, tovarășul Gheorghe 
Spiridonescu, inspector general 
la Inspectoratul școlar al jude
țului Galați să radiografieze 
pregătirile pentru deschiderea 
noul an școlar în județul Galați.

„Ne-am străduit, desigur, și de 
astă dată să netezim drumul în 
calea desfășurării _ procesului 
instructiv-educativ. La 1 sep
tembrie au fost date în folo
sință 76 săli de clasă noi, din
tre care 48 în municipiul Galați, 
construite din fondul centrali
zat. La ‘ ‘”
bănești 
și prin 
credite ______
construite în această vară 31 de 
noi săli de clasă. Pînă la 1 oc
tombrie vflfc mai intra în folo
sință încă săli de clasă. Pe 
de altă parte, în prima zi a a- 
cestei luni reparațiile curente și 
cele capitale.' din școli au fost 
încheiate. .De remarcat că o 
bună parte din mobilierul nece
sar a fost confecționat de către 
elevi în ateliere școlare. In a- 
cest sens, aș vrea să menționez 
că elevii Liceului pentru con
strucții de mașini din Galați au 
construit nu mai puțin de 1 920 
de bănci, iar cei de la Școala 
generală nr. 5 din ' Galați au 
confecționat, în atelierele lor, 
întregul mobilier necesar în u- 
nitățile preșcolare. Dacă mai 
adăugăm și faptul că în școli 
a și fost difuzat materialul di
dactic 
planșe,

sate, prin contribuții 
din partea cetățenilor 

contribuția statului în 
rambursabile au fost

(aparate,' dispozitive, 
cărți) în valoare de a-

DE CE LA 1
____în marea majoritate a 

comunelor din județul Mureș 
școlile sînt pregătite pentru re
luarea activității, în unele, mai 
ales în acelea în care spațiile 
de școlarizare se extind prin 
construcția de noi săli de clase, 
atelierp, laboratoare, situația 
nu-i deloc mulțumitoare. Sta
diul unora dintre construcții nu 
prezintă nici o garanție că la 
15 septembrie ele își vor putea 
deschide ușile pentru a primi 
așa cum se cuvine elevii. Ast
fel, dintr-un număr de 23 săli 
de clase, planificate să intre în

Daca

ROMÂNIA-FILM prezintă

proape 1 milion lei avem o ima
gine oarecum completă a pre
gătirilor efectuate 
deschiderii noului 
bune condiții.

în plus, anul 
fost repartizați 59 — — ___
țători, 36 de educatori și 228 de 
profesori. în felul acesta, numă
rul de cadre didactice calificate 
în județul Galați este de peste 
96 la sută și tindem spre 100 la 
sută cu numeroși sorți de iz- 
bîndă.

Instruirea tehnico-productivă 
este susținută în noul an de 
142 de ateliere școlare, iar pînă 
la 31 decembrie se vor mai con
strui încă 15 ateliere. La sate 
au fost repartizate pentru lo
turi și micro-ferme o suprafață 
totală de 190 hectare. Am pri
mit un ajutor important pentru 
dotarea ' atelierelor din partea 
întreprinderilor, a celorlalte u- 
nități economice, a organizați
ilor U.T.C. din uzine și fabrici. 
Fără îndoială, va trebui să con
tinuăm și chiar să intensificăm 
această acțiune de dotare dar 
să dezvoltăm și acțiunea de au- 
todotare, căci în unele locuri se 
așteaptă totul din afară. în ce 
ne privește, vom acorda o a- 
tenție specială însușirii cunoș
tințelor și deprinderilor în a- 
ceste ateliere. Pornim deocam
dată de la cunoașterea temeinică 
de către profesorii-maiștri a 
metodicei de predare. în acest 
sens, vom iniția mai multe ac
țiuni.

în vederea 
an școlar în
acesta ne-au 
de noi învă-

I. CHIRIC

Jocurile Olimpice de la Mun
chen s-au încheiat. Semnificativ, 
soarele s-a ascuns după nori și 
ploaia care ne-a ocrotit două săp- 
tămîni, a venit. Olimpiada tutu
ror recordurilor — de participanți, 
de spectatori, de organizatori, de 
frumusețe, olimpiada tehnicii de
săvârșite s-a terminat. Au trecut 
cele 16 zile de întreceri fantasti
ce. Azi (ieri — n. n.) în ziua în
chiderii festive, olimpiada are cu 
totul alt chip. Oamenii nu se mai 
grăbesc spre Olimpia - Stadion, 
Boxhalle, Feldmoching. Bayem- 
hclle, Sporthalle. Oberschleis
sheim, spre celelalte locuri, unde 
s-au consumat atîtea bucurii ex
plosive, atîtea drame neprevăzute. 
A început febra pregătirilor de 
plecare. Se aleargă cu geamanta
nele spre agențiile de voiaj. Sa
tul olimpic e din ce în ce mai 
puțin populat. Se simte iminenta 
despărțire. Pe stadion mai arde 
flacăra adusă din Olimpia. Avem 
răgazul unei succinte retrospecti
ve asupra comportării sportivilor ' 
români. Am dobîndit 16 medalii. 
Mai mult cu una ca în Mexic. 
Dar numai 3 sînt de aur. Deci 
mai puțin cu una. Acolo am par
ticipat cu un număr restrîns de 
sportivi — 70 — acum am avut 
o delegație numeroasă — 170. 
Cele mai multe medalii, cele mai 
multe puncte le-am acumulat de 
abia în ultimele două zile de în
treceri. Performanțe excelente au 
obținut luptătorii (4 medalii : 2 
de bronz și 2 de aur) și sportivii 
care au concurat pe pistele de 
apă: 5 medalii (1 de aur, 2 de ar
gint și 2 de bronz). Admirabilă 
victoria lui Martinescu asupra so
vieticului Iakovenko. Iată că spor
tivul nostru își încheie strălucit 
cariera care și asa a fost destul 
de prestigioasă. Deci două disci
pline din 16 au adus zestrei cu
lorilor sportive ale țării noastre 
grosul medaliilor. E pentru pri
ma dată cînd caiacul, canoea și 
luptele se impun atît de catego

ric si prestigios la Olimpiadă. 
Ce-au făcut celelalte, se știe.

Jocurile au început cu multă 
veselie și exuberanță, dar se ter
mină într-o atmosferă mai sobră, 
cu o ușoară umbră de tristețe. 
Festivitatea de închidere ar fi tre
buit să semene cu uvertura Jocu
rilor. Acest lucru nu a fost posi
bil după evenimentele tragice pe
trecute săptămîna trecută în O- 
limpia-Dorf, fapt fără precedent 
în istoria J.O. De aceea organi-

OlunchfiiF/
de la trimisul nostru

zatorii au renunțat la multe punc
te de atracție din programul ini
țial. După ce în ultima probă ă 
celei de-a 20-a ediții a Jocurilor 
Olimpice „marele premiu al na
țiunilor" la călărie a fost cîștigat 
de echipa R.F. a Germaniei, a ur
mat festivitatea de închidere.

...Stadionul olimpic e din nou 
arhiplin. Jocul clopoțeilor cu sim
fonia cărora ne-am obișnuit as- 
cultînd-o zilnic — o invenție mu
zicală ingenioasă — deschide ce
remonia. Prin poarta maratonului 
intră grupurile folclorice bavareze 
care spre deliciul celor prezenți, 
execută dansul butoiului. Apoi în 
sunetul fanfarei care intonează 
marșul olimpic, prin această poar
tă simbol intră 
sportivi care se 
semicerc în fața 
în timp ce se
Greciei — țara inițiatoare a Jocu
rilor din antichitate — al R.F. a

delegațiile de 
așează într-un 

tribunei oficiale, 
înalță steagurile

Germaniei — țara organizatoare a 
actualei ediții jubiliare— a 20-a 
♦— și al Canadei, viitoarea gazdă 
a J.O. și se aud imnurile țărilor 
respective, președintele de onoare 
al C.I.O. Avery Brundage adre
sează președintelui Heinemann, 
poporului acestei țări, orașului 
Miinchen și organizatorilor, sin
cere mulțumiri pentru modul în 
care au fost organizate Jocurile 
și face un apel către tineretul ță
rilor participante de a se pregăti 
și prezenta peste 4 ani la Olim
piada de la Montreal. „Doresc ca 
înțelegerea reciprocă, prietenia, 
buna dispoziție, cît și entuzias
mul. spiritul sportiv și victoria în 
marile întreceri să fie puse în 
slujba umanității". Pe tabela e- 
lectronică de marcaj, apar cuvin
tele: ..Montreal J.O. ’76". Intr-un 
solo de trompetă are loc stinge
rea flăcării olimpice, iar după o 
scurtă pauză, uri moment de re
culegere pentru cei care au că
zut victime atentatului de mar
țea trecută. Se aud salve de pe 
Dealul Olimpic de lîngă stadion 
— un deal construit de miinche- 
nezi din dărîmăturile și relicvele 
războiului, căruia i-au dat podoa
ba verdeții — un grup de spor
tivi germani pe un pretext al im
nului olimpic compus de Spiro 
Samara cu prilejul primei Olim
piade moderne de la Atena din 
1896 — coboară steagul olimpic. 
Are loc secvența cea mai specta
culoasă a ceremoniei de închide
re a Jocurilor: un curcubeu sem- 
nificînd culorile celor 5 cercuri 
în vreme ce luminile stadionului 
se sting si totul rade în beznă, se 
întinde din Dealul olimpic pînă 
la Forumul teatrului si luminează 
feeric împrejurimile. Nu se spun 
cuvinte, dar toți înțelegem acest 
simbol al păcii și înțelegerii între 
popoare, ideii generoase pe care 
le slujesc sportul, marile întreceri 
olimpice.

La Forest Hills

„Nastase
a jucat

fantastic"

VASILE CABULEA

PROFILE LA TREI MEDALII

Ilie Năstase a realizat una 
dintre cele mai mari per
formanțe ale strălucitei sale 
cariere sportive. Turneul 
„open“ de la Forest Hills — 
Campionatele internaționale ale 
Statelor Unite — este cel mai 
puternic turneu anual, consi
derat un veritabil campionat 
mondial. Aci și-au dat întilnire, 
ca în fiecare an de altfel, cele 
mai renumite rachete ale teni
sului profesionist și amator din 
lume. *’------ - ------ -~
tr-o i 
poate 
marea 
prestat de compatriotul nostru, 
strălucirea constantă a talentu
lui său. Finala competiției, 
spectaculoasa victorie a lui Ilie, 
a fost șj continuă să fie obiec
tul unora dintre cele mai 
elogioase comentarii ale trimi
șilor speciali ai diferitelor agen
ții de presă. Să ■“
cîteva din ele :

Corespondentul 
„France Presse" 
lui Ilie Năstase 
Arthur Ashe a fost realizată în 
decurs de două ore, t5mp in care 
peste 15 000 de spectatori au ur
mărit un meci pasionant. Per
formanța campionului român 
este, fără îndoială, deosebită, 
dacă se ține seama că s-a jucat 
pe iarbă, unde el nu este aco
modat perfect. După acest meci 
se poate afirma că Năstase a 
început să-și valorifice posibi
litățile sale recunoscute și pe 
acest tip de suprafață de joc. 
Finalist la Wimbledon și cîști- 
gător al turneului de la Forest 
Hills, Ilie Năstase a devenit cel 
mai bun jucător al sezonului și 
pe gazon**. La rindul său, co
mentatorul agenției „Associated 
Press" remarca : „Năstase a 
jucat excelent. El a impresio
nat prin varietatea loviturilor. 
Mingiile sale de retur l-au in
comodat în mod vădit pe Ashe. 
De multe ori Năstase a jucat 
fantastic, cucerind publicul 
spectator**. In sfîrșit, Arthur 
Ashe, învinsul lui Năstase din 
această finală, a trebuit să 
recunoască : „Ilie Năstase a 
meritat victoria. El a jucat 
foarte bine. Năstase s-a impus 
în momentele decisive ale 
jocului, cînd eu am fost 
crispat". După încheierea 
partidei Ilie Năstase a decla
rat : „Această victorie este cea 
mai frumoasă din viața mea. 
Sînt fericit că am reușit să în
ving un jucător de mare clasă 
cum este Arthur Ashe**,

Așadar, învîngindu-1 în fi
nală pe Arthur Ashe — cu 3—6, 
6—3, 6—7. 6—4. 6—3 — Ilie Năs
tase iși înscrie in șirul victo
riilor, cîștigarea celui mai mare 
turneu al anului, se impune 
definitiv ca specialist și al te
renurilor pe iarbă, iși consoli
dează locul de frunte în ierar
hia mondială a minuitorilor 
rachetei. După această răsună
toare victorie românul acumu
lează noi puncte prețioase in 
clasamentul Marelui premiu 
F.I.L.T. în care conduce deta
șat cu 504 puncte, urmat de 
Manuel Orantes — 395 puncte, 
Stan Smith — 317 puncte și An
dres Gimeno — 265 puncte.

Și, o dată cu această răsună
toare victorie a supercampio- 
nului român, gîndunle noastre 
se îndreaptă din nou spre 
București, la finala „Cupei 
Davis" de Ia mijlocul lunii oc
tombrie. Cu un cîștigător al 
turneului de la Forest Hills in 
echipă sintem parcă mai încre
zători, mai aproape și de reali
zarea acestui mare vis.

Și firesc, o reușită in- 
astfel de confruntare nu 

insemna decît confir
mării clase a jocului

reproducem

agenției
— „Victoria 
asupra lui

_ NICOLAE MARTINESCU, luptătorul care a adus culorilor 
țării cea de-a treia medalie de aur la Olimpiadă este un voinic 
de 1,83 m înălțime și 100 kg. greutate. Născut la 24 februarie 
1940 în comuna Vișan (Brăila) el a început să practice luptele 
în 1960 la asociația sportivă „Dunărea** din Galați sub îndru
marea antrenorului St. Babin.

Remarcate de îndată, calitățile sale deosebite au fost șlefuite 
în continuare de Ion Cernea și Dumitru Cuc, antrenori la 
Clubul ,,Dinamo“ din București unde s-a transferat în 1961. 
Tot în 1961 el obține primul titlu de campion național, per
formanță pe care avea s-o repete de 12 ori succesiv ! In țară 
Martinescu nu are rival la categoria lui. Cu o vastă experiența 
internațională, dobîndită în urma nenumăratelor concursuri la 
care a reprezentat clubul sau țara, luptătorul de greco-romanr. 
din Șoseaua Ștefan cel Mare are în vitrină trei medalii de 
bronz și două de argint la Campionatele mondiale, o medalie 
de aur și una de bronz la cele europene, un loc IV la Olim
piada de la Tokio și o medalie de bronz la cea din Mexic.

Celălalt luptător „de aur“ din reprezentativa de greco-ro- 
mane, GHEORGHE BERCEANU este mult mai tînăr. s-a 
născut la 28 decembrie 1949 în satul Cîrna-Dolj.-Cu cei 1,50 m. 
înălțime și 48 kg. greutate — Berceanu se situează în parame
trii optimi pentru un luptător de categoria semimuscă. I a 
această categorie el s-a dovedit, de altfel, în repetate rînduri. 
unul dintre cei mai valoroși sportivi din lume. De două ori 
campion mondial (1969 la Mar del Plata și 1970 la Edmonton — 
Canada), de două ori campion european (Berlin — 1970 și Ka
towice — 1972) Berceanu are în față o perspectivă strălucită, 
fapt confirmat și de aurul cucerit la Munchen. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît este foarte tînăr, iar antrenorii săi de la clubul 
„Steaua**, Vascul Popovici și Gh. Șuteu susțin că „spiridușul 
din Cîrna“ are certe resurse de evoluție. Pentru că, deși 
atît de bogat în medalii, Berceanu practică luptele abia de 
șase ani.

ION ALEXE — vicecampion 
olimpic
învinși de arbitri sau de 

neșansă, alteori de adversa
rii din ring, boxerii noștri 
au trebuit să se resemneze, 
ieșind, rînd pe rînd, din con
curs. Singurul care a reușit 
totuși o medalie este dina- 
movistul Ion Alexe. între- 
cîndu-și într-o manieră ce 
nu a lăsat nici un dubiu 
adversarii, dînd dovadă de 
o voință deosebită de a cîști- 
ga, dozîndu-și inteligent 
efortul și sesizînd la timp 
toate manevrele tehnico-tac- 
tice ale celui din fața sa, Ion 
Alexe a reușit să urce pe 
podiumul învingătorilor. Tn 
palmaresul său alături de 
titlul de campion european 
cucerit în 1969, va figura la 
loc de cinste și acest succes 
de prestigiu. Și iată că, în
cet, încet, zestrea noastră de 
medalii — încă atît de săra
că după startul pe care 
l-am crezut și dorit de bun 
augur al lui Dan Iuga — se 
îmbogățește chiar dacă nu în 
ritmul și cantitatea dorită. 
Iar dintre^ boxeri, singur lui 
Alexe i-a reușit plăcuta o- 
noare de a urca pe podium.

OCTOMBRIE ?
circuitul școlar, construite prin 
contribuție voluntar-patriotică a 
populației, abia 7 prezintă ga
ranția utilizării lor odată cu 
prima zi de școală. La Babohal- 
ma, două săli de clasă, la Hă- 
rănglab 2 săli, la Bălăușeni pa
tru săli, la Cuci două săli, la 
Livezeni două săli sînt abia în 
faza de zidărie. Situația nu este 
mai bună nici în ceea ce pri
vește atelierele școlare. Dintr-un 
număr de 21 de ateliere plani
ficate să se construiască, abia 
patru sînt date în folosință, 5 
în stadiul de finisare, 7 în faza 
de zidărie, iar la Remetea - Tg. 
Mureș, Rușii Munți, Saschiz, 
Lunca, Ungheni, Filpișul Mare 
lucrările nici n-au început încă. 
Se dau asigurări că totul va fi 
gata la 1 octombrie. Să credem 
oare că pînă atunci vor reuși să 
facă ceea ce n-au reușit să rea
lizeze toată vara ?

M. BORDA)••••••••••••••••••••• AL. DOBRE
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PROGRAMUL II
coproducție franco-italo-hispano, vestgermanâ 
Regia : Gerard Oury

MARȚI, 12 SEPTEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

rulează la 
13,30; 16;

Au-
....................,,J 18; 

Bucegi (ora 20);

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Munca (orele 16; 19).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Bucegi (orelp 15,45; 18); ' 
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45 
20,15); Grădina _
Grădina Aurora (ora 19,15).

SATUL CARF. MOARE : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18: 20,30).

NAUFRAGIAȚI IN SPAȚIU : ru
lează la Unirea (ora 16); Grădina 
Unirea (ora 19,30).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 17,45; ?0).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Giulești (orele 15,30; 19,30); Mio
rița (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

• FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

BALADA LUI GABLE HOGUE ; 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20.30); Arta (orele 
15; 17,30: 20,15); Grădina Arta (ora 
19,30),

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18; 20,30).

LUPUL NEGRU : rulează la Cos
mos (orele 15,30, 18; 20,15).

CREIERUL : rulează la Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18);
Grădina Tomis (ora 20.15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18): Grădina Vi- 
tan (era 20).

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18.15; 20,30).

ROBIN HOQD : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

FANFAN LA TULIPE • rulează 
la Grădina Moșilor (ora 20).

SFlNTA TEREZA $1 DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele 10: 12.30; 
15,30; 18; 20,30); Excelsior (orele 
8,45: 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30).

CORNUL DE CAPRA : 
Victoria (orele 9; 11,15; 
18,30; 20,45).

MANIA GRANDORII :
Luceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 21); Festival (orele 9; 11,15;

■ 13,30; 16; 18,30; 21); Grădina Doina 
(ora 19,15); Grădina Festival (ova 
19,30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Lumina (orele 9; 

(orele 
(orele

ries; 14,15; 17,15; 20,15); Favorit (o- 
rele 9,30; 12,30; 16,30; 19,30); Gră
dina Select (ora 19,30).

PESCĂRUȘUL : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18); Grădina Bu- 
zești (ora 20).

MESAGERUL : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15); Ca 
pito! (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21): Grădina Capitol (ora 21).

FUGA ; rulează la Lira (ora 16); 
Grădina Lira (ora 19,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Central (orele 10; 12>30 • 
15: 17.30; 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Timpuri Noi (orele 9,45- 
20,15 în continuare).

SATUL MEU, PATRIA MEA : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CĂLĂREȚII : rulează la Feroviar 
(orele 9.15; 11,30; 13.45: 16; 18,15; 
20,30); Gloria (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30): Grădina Mo
dern (ora 19); Modern (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30); -Moșilor (orele 15,30; 
17.45).

PROVINCIALII : rulează la Gri- 
vița (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

CORnUL de
Capră

regia: METODI ANDONOV

louis de funes și 
yves montând 

,n Mania 
QRÂNDORii

Film

producție a studiourilor bulgare 
Katia Paskaleva, Anton Goreev, Todor 
Kolev, Kliment Dencev, Ștefan Mavrodiev 
distins cu Premiul special ai juriului de 

la Karlovy Vary 1972
aventuri eroi*comice 

intr-un decor de epocă

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Muzică populară. 9,20 Căminul. 
10,00 Curs de limba engleză. 10,30 
Prim^plan — furnalistul Nicolae 
Mărculescu. 11,00 Fjlm serial : 
„Salut Germain". 11,40 Selecțiuni 
din emisiunea „Promenada dumi
nicală". 12,30 Telejurnal. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba franceză. 
18.00 Steaua polară — Ciclu de 
orientare școlară și profesională. 
Calificarea la locul de muncă.
13.30 Muzică populară din Moldova. 
18,45 Publicitate. 18,50 Arta în lu
mea contemporană. Anchetă inter
națională cu participanți la cel 
de-al 7-lea Congres internațional 
de estetică. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Marea întrecere socia
listă la zi. 20,10 Seară de teatru : 
..Torquato Tasso" de Goethe. 21,50 
Telegjob : Ciad, Reportaj filmat. 
22,10 Vedete ale muzicii ușoare.
22.30 „24 de ore“.

19.30) ; Cotroceni
19.30) ; Crîngași

TORA ! TORA ! : rulea-

12,30; 16;
14; 16,45;
15,30; 18).

TORA !
ză la Scala (orele 8.45; 11,30: 14,30; 
17,30; 20,30); București (orele 8,15;

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRĂSNITUL MEU DRAG 
— ora 20; A.R.I.A. (la Teatrul de 
vară „Herăstrău"): SPECTACOL 
PREZENTAT DE ANSAMBLUL 
CUBANEZ „DIRECT'D DE CUBA“

ora 20.

20,00 Telecinemateca pentru tine
ret. „Cum stăm tinere ?■•. 21.30 
Viata economică a Capitalei. 21,50 
Luminile rampei. 22.10 Telex tehui- 
co-științific. 22.20 Dicționar mu- 
zical-distractiv (reluare).



I

„Ziua
României"
la Tîrgul

de la Alger
ALGER 11 —■ Corespondentul 

Agerpres, Constantin Benga, 
transmite : Cu prilejul Zilei Ro
mâniei la Tîrgul internațional 
de la Alger, directorul pavilionu
lui românesc, Barbu Rădulescu, 
a oferit o recepție.

Au luat parte Layachi Yaker, 
ministrul algerian al comerțului, 
Mohamed Farah, directorul ge
neral al tîrgurilor și expozițiilor 
din Algeria, funcționari superiori 
ai ministerelor economice alge
riene, reprezentanți ai Societății 
naționale de hidrocarburi — So- 
natrach, ai Societății naționale de 
cercetări și exploatări miniere — 
Sonarem și ai altor instituții eco
nomice și comerciale algeriene, 
directori ai pavilioanelor țărilor 
participante la Tîrgul internațio
nal de Ia Alger, oameni de afa
ceri, membri ai corpului diplo
matic.

Au fost prezeriți Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului 
exterior, aflat în vizită oficială în 
Algeria, precum și Ștefan Mihai, 
ambasadorul României la Alger.

• TOVARĂȘUL ION PAȚAN, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Comerțului 
Exterior al României, a avut, 
luni, întrevederi cu ministrul 
algerian al industriei și ener
giei, Belaid Abdessalam. In a- 
ceeași zi, el a avut o nouă în
trevedere cu Layachi Yaker, 
ministrul algerian al comerțu
lui. Au fost examinate proble
me privind cooperarea econo
mică șl schimburile comerciale 
dintre România și Algeria.

La întrevedere a luat parte 
Ștefan Mihai, ambasadorul Ro
mâniei la Alger.

9 ani intr-un „bidonville“
@ IO OOO OOO muncitori străini — săracii săracilor

»■

® Dramele existenței în cocioabele de la periferiile 
marilor orașe vest-europene

Proptite cu lăzi și 
butuci să nu cadă, 
acoperite la întim- 
plare cu tablă și 
anvelope recupe
rate de la gunoaie, 

fără ochiuri pentru lumină, 
doar cu o gură strîmbă drept 
intrare, amenajările acestea sfi
dează orice noțiune de locuință 
omenească. Pentru cei din afa
ră, sutele și miile de magher
nițe se numesc „improvizații" 
și formează „bidonville“-uri, a- 
dică orașe de... conserve, pentru 
cei dinăuntru ele poartă nume
re ca orice casă dintr-un oraș 
adevărat și le sînt ziua, noap
tea, luni și ani locuințe. Fumul 
iese dc la sobele de gătit, se 
întind frînghii pentru rufe, co- 

Mizeria, realitatea cruda a „bidonville -urilor

piii sînt trimiși la joaca (nu în 
parcuri, ci pc maidanele de 
gunoaie, vecine cu scursorile de 
lături), oamenii pleacă și vin la 
ore fixe dc la slujbe, cîți le au, 
viața amărîtă a oamenilor^ amă- 
rîți se scurge oricum. Pînă apar 
buldozerele trimise de edilii o- 
rașului care nu pot să sufere 
priveliștea dărăpănăturilor măr
ginind blocurile zvelte. Atunci 
încep văicărelile, blestemele, 
adunatul lucrurilor, deoarece 
oricît de jalnice sînt așezările, 
ele capătă identitatea unei fa
milii. Mii și mii de oameni 
trăiesc astfel de drame aproape 
cotidian, adună din nou alte 
ambalaje și tinichele ea să-și 
încropească la cîțiva zeci de 
metri mai departe alte adăpos
turi. Sînd imigranți în căutare 
de lucru în țările industrializate 
vest-europene care prin munca 
lor contribuie la bugetele națio
nale, dar în schimb nu primesc 
aproape nimic în afara de 
„dreptul" dc a îndeplini muncile 
cele mai grele și mai prost re
munerate pe care nu le dorește 
nimeni. Proporțiile dramei sînt 
cu atît mai mari cu cit este 
vorba de... 10 milioane de mun
citori imigranți — săracii săra
cilor — din țările Pieței co
mune.

Investigațiile pe care le-a în
treprins revista britanică „OB
SERVER" scot la iveală aspec
te noi ale unei realități mai

R. P. POLONA. - Mino carboniferă Moszczenica

• IN CURSUL UNEI AC
ȚIUNI DE PATRULARE, 
efectuată duminică noaptea 
într-o regiune situată la 56 
kilometri la vest de Belfast, 
un vehicul blindat de tipul 
„Saracen", care transporta 
militari britanici, a fost 
aruncat în aer de o mină in
stalată de teroriști — infor
mează agențiile internaționa
le de presă.

Explozia a provocat moar
tea a trei militari britanici și 
rănirea gravă a altor trei. 
Potrivit primelor cercetări, 
încărcătura explozivă a mi
nei a fost dc peste 230 kilo
grame.

vechi. La ora actuală in K-F.G. 
se găsesc 3 milioane de mănă
tori străini, în Franța 3 milioa
ne jumătate, și în Marea Brita- 
nie 1 800 000. In R.L.G. ei sînt 
numiți „Gastarbeiter", munci
tori oaspeți pentru o scurtă pe
rioadă de timp, cărora li se o- 
feră privilegiul de a lucra. Au
toritățile locale se conduc după 
principiul că importarea miinii 
de lucru străine este necesară 
in perioada de „boom" indus
trial și reexportarea ei in tim
pul recesiunii. De la an la an 
numărul lor crește, totuși pen
tru că de muncitori necâlificați
— nu de tehnicieni și ingineri
— se simte o nevoie acută.

Economiști, industriași, poli
ticieni sînt unanimi in a recu- 

noaste contribuția lor la dez
voltarea economică a Europei 
occidentale. „In toate felurile 
muncitorii străini ne ajută să 
ne cîștigăm piinea zilnică" — 
declara cancelarul Willy Brandt. 
Unele previziuni indică chiar 
permanentizarea „fenomenului 
temporar al muncitorilor-oas- 
peți", așa încit spre sfirșitui a- 
cestei decade s-ar putea ca cel 
puțin în R.F.G. jumătate din 
numărul „gulerelor - albastre" 
(muncitorii) să fie originari din 
alte țări. Problema are impli
cații multiple și oricare ar fi 
unghiul de tratare cîteva între
bări fără răspuns stăruie : cind 
se va asigura o legislație anti- 
discriminatorie, permisiunea de 
a-și aduce familiile, construirea 
de locuințe, servicii sociale și 
salarii mai omenești pentru cele 
10 milioane pe ale căror spinări 
se clădește o anume prosperita- 
te ? Numai italienii au permi
siunea de a se stabili cu fami
liile deoarece țara lor este 
membră a Pieței comune. Cei
lalți nu au acest drept, în a- 
fara Cazului în care pot dovedi 
că locuiesc în condiții normale, 
lucru de altfel greu de dovedit. 
Restricția respectivă operează 
deoarece autoritățile nu vor ca 
„bidonville“-urile să se extindă 
ca în Franța. Cam acestea sînt 
componentele unui adevărat 
cerc vicios. Există și variante 
la această situație generală. Vi

LUCRĂRILE COMITETULUI O.N.U
PENTRU FOLOSIREA PAȘNICA

A SPAȚIULUI EXTRAATMOSFERIC
Cuvintul șefului»

NEW YORK 11 Agenres*.- 
In aceste zile, La New York îs 
desfășoară lucrările Com_tetu 
O.N.U. pentru folosirea în so 
puri pașnice a spațiului extzaat 

nele companii ca Mercedn 
Benz, Bcsch. Vnlkswagen an 
construit pentru muncitorii Wr 
străini niște barăci lungi, for
mate din camere de 2 4 m, lo
cuite in parte d- cite trei oa
meni și pentru care fiecare plă
tește 30 de mărci pe șăptăminâ. 
Iată deci investiții rentabile 
pentru companiile investitoare, 
care toturi nu le permit rezi- 
droților lor sâ-ri țină geaman
tanele in cameră, ci la un ghi
șeu special, pentru a nu ocupa 
prea mult loc. împotriva oemnl- 
țumiților se iau măsuri discri
mina lorii. Un italian de la fir
ma Mercedes care ajutase la 
organizarea unei greve relata 
că a fo*t imediat mutat in par
tea cea mai izolată a fabricii.

la furnal, unde este atît de cald 
incit nici nu mai poți vorbi.

In Olanda alocațiile de stat 
destinate atenuării greutăților 
muncitorilor străini au fost 
simțitor reduse în anii ’60. Pro
iectul orășelului-satelit al Am
sterdamului, Bylmereer. a fost 
în parte realizat, el adăpostește 
18 000 de oameni din 100 000 cit 
fuseseră prevâzuți să se mute 
aici. Chiriile sînt. însă, atît de 
ridicate incit intr-un aparta
ment locuiesc 2—3 familii, și în 
astfel de condiții transformarea 
orășelului intr-un „slumM rămî- 
ne un pericol pentru viitor.

în jurul Parisului se găsesc 
cele mai urîte „bidonvi!le“-uri 
din lume ; aici tabla de conser
ve a devenit un material de 
construcție de lux, în schimb se 
folosesc cartoanele. Răspunzind 
la niște întrebări ale revistei 
..OBSERVER" o portugheză 
descrie succint situația familiei 
ei :

— „Locuiesc de 9 ani aici, so
țul meu este măturător".

— „Poate fi ceva mai rău" ?
— „In Portugalia nu aveam 

pămint, nici o șansă, nimic...".
Cu cele două camere din 

cartoane, portugheza este din
tre cei „înstăriți" în comuni
tate ; canalizare nu există, spă
lătorul este de fapt un șanț cu 
apă murdară care șiroiește 
printre maghernițe...

DOINA TOPOR 

delegației române
uxsferic. In cadrul dezbateri
lor a luat cuvintul șeful delega
ției române, ambasadorul Ion 
Datau care, amintind poziția 
consecventă a României în fa- 
\oarea definirii, prin instrumente 
juridice internaționale, a dreptu
rilor și obligațiilor statelor în 
ceea ce privește spațiul extraat- 
rKJsferic. a declarat câ țara 
noastră sprijină activitățile Co
mitetului în această direcție. In 
context, reprezentantul român 
s-a pronunțat in favoarea con
tinuării eforturilor pentru defi-
nirea proiectului de tratai asu
pra Lunii, astfel incit acesta să 
jxxită fi supus aprobării Adună
rii Generale a O.N.V. la apro
piata sesiune. $i a relevat utL- 
Litea unei convenții internațio
nale, aflate în curs de rxamrn«re

Delegatul român a arătat câ a- 
ccst organism de specialitate al 
O.N.U. trebuie sâ se orienteze 
mai mult spre activități care să 
-sigure tuturor statelor, indife
rent de mărimea teritoriului sau 
de potențialul lor economic, ac
cesul la utilizarea tehnicilor spa
țiale. în vederea dezvoltării lor 
economice și sociale, a creșterii
bunăstării popoarelor, asindu-se 
in vedere. în primul rind. nece
sitățile țărilor ia curs de dezvol
tare.

• INTR-UN INTERVIU 
acordat postului de radio 
..Portales" din Santiago de 
Chile, și reluat de agenția 
Prensa Latina, președintele 
Republicii Chile. Salvador 
Allende, a condamnat recen
tele tulburări puse Ia cale 
de elemente de dreapta și 
a avertizat asupra pericole
lor unei asemenea orientări. 
EI a salutat declarațiile 
unor personalități din rindul 
Partidului Democrat-Creștin. 
de opoziție, in sprijinul rea
lizării unui climat de înțele
gere națională.

Președintele a criticat ho- 
tărirea întreprinderii cupri
fere nord-americane ..Ken- 
necotu* ale cărei bunuri din 
Chile au fost naționalizate, 
de a nu recunoaște decizia 
Tribunalului specia! chilian 
al cuprului in problema in
demnizațiilor și a denunțat 
amenințările acesteia Ia a- 
dresa statului chilian. ..în
treaga țară va trebui să ac
ționeze cu fermitate în 
fața amenințărilor companiei 
nord-americane de a institui 
embargoul asupra cuprului 
chilian" — a spus președin
tele Allende.

H. Kissinger 
la Moscova

• LA MOSCOVA a sosit 
Henry Kissinger, consilierul spe
cial al președintelui S.L’.A. pen
tru problemele securității națio
nale. El este însoțit de James 
Leann, ministrul adjunct al co
merțului al S.U.A., și de colabo
ratori ai Casei Albe — relatea
ză agenția TASS.

Ședința Consiliului 
de Securitate

• DUMINICA SEARA, Consi- 
liul de Securitate și-a reluat 
dezbaterile, convocate la cererea 
Siriei și a Libanului, în legătură 
cu atacurile lansate la 8 și 9 
septembrie de către aviația is- 
raeliană asupra teritoriilor a- 
cestor țări. Ședința de duminică 
dimineața fusese întreruptă, 
temporar, întrucît delegațiile a 
șase state au invocat necesitatea 
consultării cu guvernele respec
tive.

După ce rezoluția prezentată

în legătură cu stabilirea 
păcii in Vietnam

Declarația G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud

Agenția V.N.A. anunță că „la 11 septembrie, Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud a dat publi
cității o declarație importantă în legătură cu stabilirea păcii în 
Vietnam".

în acest document, relevă 
V.N.A., G.R.P. declară că, pen
tru rezolvarea corectă a proble
mei vietnameze și asigurarea u- 
nei păci durabile în Vietnam, 
S.U.A. trebuie să respecte inde
pendența poporului vietnamez, 
dreptul la autodeterminare al 
populației sud-vietnameze, să 
pună capăt bombardamentelor, 
D-inarii și blocării porturilor Re
publicii Populare Vietnam, să 
înceteze complet activitățile mi
litare în Vietnamul de sud și 
sâ-și retragă rapid toate trupele, 
consilierii și materialul de război.

Declarația subliniază că „o so- 
l-ționare a problemei interne a 
Vietnamului de sud trebuie să 
pornească de la situația reală a 
existenței în Vietnamul de sud a 
două administrații, doua armate 
și a altor forțe politice. Este ne
cesar să se realizeze unitatea na
țională. Părțile trebuie să se u- 
ncască pe baza egalității, res
pectului reciproc și neeliminării 
reciproce, iar populației trebuie 
sâ i se garanteze libertățile de
mocratice. In acest scop, este ne
cesar ca în Vietnamul de sud 
să se formeze un guvern provi
zoriu de uniune națională cu trei 
componente egale, care să-și a- 
sume sarcina rezolvării treburilor 
țării. în perioada de tranziție 
pisă la organizarea de alegeri 
zeoerale cu adevărat libere și 
dmocratice".

Cu alte cuvinte — subliniază 
declarația — G.R.P. este gata 
s< accepte un guvern provizo
riu de uniune națională care 
sâ nu fie dominat de nici una 
cmtre cele două grupări antago

TINERETUL. LUMII

laxe și nemulțumiri
Revendicările studenților australieni

Studenti australieni au hotârit, la invitația colegilor lor de 
la Politehnica din Melbourne, sâ marcheze in mod neobișnuit, 
rac on to universitară prin continuarea unor ample acțiuni re
vendicative care ou punctat desfășurarea anului de învăță- 
mint încheiat Cerințele studenților se articulează in 
principal pe revendicarea reducerii sensibile a taxelor, taxe 
care au atins un nivel împovărător, mai ales ca urmare a spo
rurilor succesive operate in ultimii cițiva ani.

. taprejurarea care 
i ■ a declanșat această 
| ■ neobișnuită mișca- 
I re revendicativă în 

|1 timpul vacanței 
I *t_ studențești o cons- 

•.ituie hotărîrea a- 
doptată săptămîna trecută dc 
autoritățile din șase state aus
traliene de a spori taxele în u- 
niversități și în alte instituții de 
învățâmint superior. In urma a- 
cestui fapt, fiecare student va 
trebui sâ plătească pentru ob
ținerea unei diplome cu circa 
700 de dolari mai mult decit 
în trecut. Comentînd hotărîrea, 
președintele Uniunii studenților 
australieni, Newcombe, a decla
rat că mii de studenți vor tre
bui să renunțe la învățătură, 
iar învățămintu] superior „va 
deveni in și mai mare măsură 
un apanaj al celor puțini".

Problema taxelor, devenită a- 
cută, afectează un mare număr 
de tineri care studiază în dife
rite universități și colegii aus
traliene. Ziarul SIDNEY STAR 
publica recent rezultatele unei 
anchete organizate de centrul 
australian de statistică socială 
în legătură cu condițiile de via

dc unele țări africane și Iugo
slavia a fost respinsă, reprezen
tantul Libanului și-a anunțat 
intenția de a solicita noi instruc
țiuni din partea guvernului său. 
Ulterior, s-a anunțat că ședința 
Consiliului de Securitate s-a 
amîriat sine die.

Succesele 
cîntăreților români 
la Hertogenbosch

• LA CEL DE-AL 19-LEA 
CONCURS internațional de 
canto, desfășurat între 2 și 9 
septembrie a.c., la Hertogen
bosch (Olanda), concurenții ro
mâni au repurtat un frumos 
succes. Soprana Gerda Spireanu 
a obținut premiul întîi, din. 33 
de concurente, iar Gheorghe 
Crăsnaru — bas și Eduard Tu- 
mageanian — bariton, premiul 
al doilea.

• LA 10 SEPTEMBRIE s-a în
cheiat la Tbilisi cea de-a 11-a 
Consfătuire a organismelor de 
propagandă din cadrul organi
zațiilor de turism din unele țări 

niste. Pentru aceasta, „Guvernul 
Revoluționar Provizoriu și. admi
nistrația de la Saigon, fără 
Nguyen Van Thieu, își vor numi 
fiecare reprezentanții săi pentru 
a participa la guvernul de uniu
ne națională. Desemnarea per
soanelor aparținînd celui de-al 
treilea grup se va face prin con
sultări". Declarația afirmă că ce
le trei componente ale guvernu
lui provizoriu de unîuiie națio
nală vor fi egale în ceea ce pri
vește numărul membrilor și sta
tutul lor.

LE DUC THO 
LA PARIS

PARIS 11 (Agerpres). — Sosit 
în Capitala Franței după o șe
dere de trei săptămîni la Hanoi, 
Le Duc Tho, consilier special al 
șefului delegației R. D. Vietnam 
la conferința cvadripartită în 
problema Vietnamului, a decla
rat ziariștilor, pe aeroport, că a 
revenit la Paris pentru „a con
tinua convorbirile cu Statele 
Unite în vederea reglementării 
pașnice a problemei vietname
ze". Delegația R. D. Vietnam, a 
subliniat Le Duc Tho, se si
tuează pe o poziție serioasă și 
de bunăvoință Ia această confe
rință. „Dacă partea americană 
va adopta o poziție similară, a 
menționat el, sînt convins că 
problema va putea fi soluțio
nată și pacea restabilită grabnic 
în Vietnam-.

ță ale studenților. Una din con
statările anchetei e aceea că din 
1965 taxele universitare au 
crescut în medie cu 150 la sută. 
Statistica amintită relevă și _aH 
amănunt semnificativ, nu fără 
legătură cu povara taxelor și 
dificultăților întreținerii (numă
rul burselor e foarte mic, circa 
14 la sută din totalul studenți
lor).

Lupta revendicativă a studen
ților australieni, dincolo de miș
carea pentru reducerea taxelor 
universitare, vizează și un alt 
aspect, nu mai puțin important. 
Pentru mulți tineri care-și în
cheie studiile se ridică proble
ma dificilă a găsirii unui loc 
de muncă adecvat pregătirii lor. 
Un sondaj privind posibilitățile 
de angajare a actualei promoții 
de absolvenți relevă că fiecare 
al treilea specialist nu va putea 
găsi de lucru în domeniul pen
tru care s-a pregătit.

Frămîntările studențești din 
Australia, ilustrate prin „vacan
ța revendicativă" reflectează a- 
cumularea unor nemulțumiri în 
rindul studenților de pe cel 
de-al cincilea continent.

P. NICOARA

socialiste. Cu acest prilej a avut 
Ioc și un concurs de filme și de 
afișe turistice. Juriul concursu
lui de filme a acordat premiul I 
filmului „București" (regizor

Eugenia Sudu), iar filmului 
„Veniți cu noi la sfîrșit de săp- 
tămînă" (regizor Eugen Popiță) 
premiul II. în același timp, fil
mul „București" a primit și pre
miul pentru aranjament muzical. 
Ambele filme sînt producții ale 
studioului „Alexandru Sabia".

„Mi-a făcut mare plăcere 
să-i cunosc pe tinerii 

români-
DECLARAȚIILE FĂCUTE „SCÎNTEII TINERE
TULUI" DE REPREZENTANȚII TINERETULUI 

REVOLUȚIONAR RWAGASORE DIN 
BURUNDI

fața 
țara 
im- 
po-

Înainte de a părăsi Bucureștiul reprezentanții Tineretului 
Revoluționar Rwagasore din Burundi au împărtășit impresiile 
lor despre vizita întreprinsă în România la invitația C.C. ol 
U.T.C. LEONIDAS NTIBAHEZWA, membru al Comitetului Cen
tral al J.R.R., a relatat redactorului nostru :

M. RAMURA

„Sînt fericit că am avut 
posibilitatea să vizitez Româ
nia, țară pe care mi-am do
rit, de mult, s-o cunosc. La 
capătul călătoriei pe care 
am întreprins-o la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist 
trebuie să vă mărturisesc 
deplina mea satisfacție 
de cele văzute. Părăsesc 
dumneavoastră puternic 
presionat de realizările 
porului român, de contribu
ția generației tinere la a- 
ceste succese. In mod deose
bit s-a impus atenției noas
tre progresul industrial al 
României, ritmurile rapide ale 
dezvoltării sale. Am fost oas
pete al unor întreprinderi 
moderne, bine utilate, cu co
lective harnice. Pretutindeni, 
am constatat participarea 
activă a tineretului la reali
zarea obiectivelor propuse. 
Mi-a făcut mare plăcere să-i 
cunosc pe tinerii români, pe 
activiștii Uniunii Tineretului 
Comunist. Eu reprezint o or
ganizație tînără în ceea ce 
privește anii de existență și

Cu vin tarea președintelui Tito
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
Taniug, luînd cuvintul la Prije- 
dor, cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a eroicelor lupte ale 
partizanilor iugoslavi desfășurate 
pe muntele Kozara, din Bosnia, 
pentru alungarea cotropitorilor 
hitleriști, președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, a sub
liniat ca bătălia de la Kozara 
este una din epopeele luptei de 
eliberare a poporului iugoslav în 
care au fost limpede oglindite 
frăția și unitatea popoarelor Iu
goslaviei. El a relevat. în con
tinuare. că frăția și unitatea con
stituie condica de bază a exis
tentei Iugoslaviei socialiste, sub
liniind, totodată, câ în comuni

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale II. LO.

ROMA 11 (Agerpres). — O 
reuniune a miniștrilor de externe 
din țările membre ale Uniunii 
Europei occidentale (cele șase 
țări membre ale C.E.E. plus 
Marea Britanie) a avut loc luni, 
la Roma. în cadrul întrunirii au 
fost evocate, printre altele, pro
bleme privind relațiile cu țările 
socialiste din Europa, conflictul 
din Orientul Apropiat, relevă a- 
genția United Press Internatio
nal.

Marți, cei șapte miniștri de 
externe, cărora li se vor alătura 
și cei ai Danemarcei, Norvegiei 
și Irlandei — trei din cele patru 
tari care au solicitat aderarea la 
C.E.E. — se vor întîlni Ia Fras
cati, o localitate situată la 30 ki
lometri de Roma, pentru a lua 
în discuție problema organizării, 
la 19 octombrie, Ia Paris, a reu
niunii la nivel înalt a țărilor 
membre ale Pieței comune lăr
gite.

în cursul după-amiezii de 
marți, reuniunea se va desfășura 
cu participarea miniștrilor de 
finanțe ai C.E.E. lărgite, urmînd 
să se treacă în revistă o serie de 
probleme economice și monetare. 
Cea mai importantă dintre aces
tea va fi, fără îndoială, chestiu
nea instituirii unei uniuni mone

închiderea Tîrgului 
de la Leipzig

• LA EDIȚIA DIN ACEST 
AN a Tîrgului international de 
toamnă de la Leipzig, organi
zată între 3 și 10 septembrie, 
au participat 6 500 de expozanți 
din 51 de țări ale lumii, pe o 
suprafață de expunere de 270 790 
metri patrati, a anunțat într-o 
conferință de presă un purtător 
de cuvînt al Ministerului pentru 
relații economice externe al 
R. D. Germane. El a relevat, cu 
acest prilej, marea ofertă de 
produse tehnice și bunuri de 
consum, participarea considera
bilă a unor firme importante 
din lumea întreagă și desfășu
rarea cu succes a tranzacțiilor 
în cadrul tîrgului.

Cutremur în Pakistan
• PESTE O SUTA DE PER- 

SOANE și-au pierdut viața și 
aproximativ o mie de locuințe 
au fost distruse de cutremurul 
de pâmînt care s-a produs, la 
patru septembrie, în regiunea 

pot să afirm că cele cunoscute 
did în România constituie o 
prețioasă experiență pentru 
noi. întreaga vizită s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și mulțumesc 
gazdelor pentru ospitalitatea 
lor".

SIMEON SIMENYA, mem
bru -al comitetului director al 
comisiei studențești a J.R.R. 
și membru al Comitetului 
Central al J.R.R. a adăugat :

„Schimburile de păreri pe 
care le-am avut la București 
se vor dovedi, fără îndoială, 
utile pentru dezvoltarea în 
continuare a legăturilor or
ganizației noastre cu Uniu
nea Tineretului Comunist. A- 
cordăm o importanță deose
bită legăturilor cu tineretul 
român și cu organizația sa. 
Am convingerea că acest 
contact va favoriza amplifi
carea relațiilor dintre noi. 
Reîntorcîndu-ne in Burundi 
vom relata despre cele vă
zute în România, despre pri
mirea care ne-a fost făcută".

tatea iugoslavă toate popoarele 
sînt acum egale, ele au toate 
drbpturile.

Președintele Tito a vorbit, de 
asemenea, despre politica externă 
a Iugoslaviei. Facem parte, a 
declarat el, din rîndurile țărilor 
neangajate și în curs de dezvol
tare, din rîndurile tuturor țărilor 
mici și mijlocii care accepta 
principiile conferințelor de la 
Belgrad, Cairo și Lusaka. Aces
tea, a continuat președintele 
Tito. sînt principiile întregii o- 
meniri progresiste, care au fost 
limpede formulate și pun mai 
presus de toate lupta pentru pace, 
pentru egalitate între popoare 
si pentru decolonizarea unor for
tărețe ale colonialismului.

tare și economice vest-europene 
—• principala problemă de pe a- 
genda de lucru a preconizatei 
reuniuni la nivel înalt de la Pa
ris.

Delegația 
consiliilor populare 

din România 
în S.U.A.

• DUMINICA SEARA, a so- 
sit Ia Washington o delegație 
de președinți ai consiliilor 
populare din țara noastră. Din 
delegație, condusă de Gheorghe 
Cioară, președintele Consiliului 
Popular al Municipiului Bucu
rești, fac parte Aurel Duca, 
președintele Consiliului popu
lar județean Cluj, Gheorghe Pa
loș, președintele Consiliului 
popular județean Gorj, și 
Gheorghe Roșu, președintele 
Consiliului popular județean 
Bacău. Delegația va face o vi
zită în Statele Unite la invita
ția Consiliului guvernatorilor a- 
mericani. La aeroport, oaspeții 
români au fost întîmpinați de 
Richard Davies, adjunct al a- 
sistentului Secretarului de stat 
pentru Europa, și alte persoane 
oficiale americane, precum și 
de Corneliu Bogdan, ambasado
rul României în Statele Uilite» 

pakistaneză Gilgit, situată în a- 
propierea graniței cu India, a 
anunțat duminică postul de ra
dio Rawalpindi, reluat de agen
ția France Presse.

Postul de radio a precizat că 
acest bilanț a putut fi cunoscut 
abia în momentul cînd autori
tățile districtuale au ajuns în 
satul de munte Batarat, distrus 
aproape în întregime de seism. 
Aceeași sursă a informat că pre
ședintele Zulfikar Aii Bhutto a 
ordonat imediat alocarea sumei 
de 200 000 de rupii (aproximativ 
20 000 de dolari) pentru ajuto
rarea populației sinistrate.

Delegație japoneza 
primită 

de Kim Ir Sen
• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 

AGENȚIA A.C.T.C., Kim Ir Sen, 
șeful statului, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a primit o delegație a 
membrilor socialiști ai Camerei 
Consilierilor (Camera superioa
ră) a Parlamentului japonez, 
care se află in vizită la 
Phenian.
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