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MAI EFICIENT!

Cițiva dintre tinerii care iac obiectul reportajului de pe șantierul Combinatului chimic din Arad : 
VASILE COSTIN'AȘ, ing. W'ILMOS SOOS, locțiitorul secretarului Comitetului U.T.C.. ing. DORIN PO- 
RUJIU și ucenicul TEODOR JUR CAN.

• CONSTRUCTORII COMBINA
TULUI CHIMIC DIN ARAD IN 
PREAJMA UNEI STRĂLUCITE 
PERFORMANTE.

• CUM A REUȘIT ECHIPA LA- 
CATUȘULUI VASILE CIOBANII 
SA DEVINĂ RENUMITA PE 
ȘANTIERELE C. S. GALAȚI.

• UTECIȘTII DE LA FABRICA DE 
SCULE RiȘNOV CONCRETI
ZEAZĂ O NOUĂ INIȚIATIVA.

IN PAG. Ill

0 sărbătoare a tinereții
Festivalul Uibiniuin ’72 

— manifestare culturală 
de prestigiu — a devenit 
tradițională pentru locui
torii frumoaselor melea
guri sibiene. Interesul 
vrescînd pentru acest eve
niment ni se pare a fi 
motivat și de faptul că, de 
la an la an, organizatorii 
s-au străduit să lărgească 
aria tematică, să măreas
că numărul programelor și 
să atragă la realizarea 
acestora cît mai mulți ti
neri. Am solicitat un in
terviu pe această temă to
varășului NICOLAE GAI
TAN, prim-secretar al 
Comitetului județean Si
biu al U.T.C.

CIBINIUM 72
Interviul nostru 

cu tovarășul 
NICOLAE GĂITAN, 

prim secretar al Comitetului 
județean Sibiu al U.T.C.

— Tovarășe prim-secretar si- 
bienii se pregătesc intens pen
tru festivalul „Cibinium“. De 
fapt, mai bine zis, se fac ulti
mele retușuri, pentru că dumi
nică, 17 septembrie, in piața 
.,6 Martie“ din Sibiu va avea

loc deschiderea oficială a festi
valului. Ce contribuție are 
tineretul, organizația U.T.C. 
la această nouă ediție aș
teptată ?

— Vă e desigur cunoscut că 
organizăm anual acest festival 
și că pentru locuitorii județului

nostru el a devenit evenimentul 
cultural-artisfic numărul 1 al 
anului. Aceasta explică atît 
nerăbdarea cu care e așteptat 
cît și eforturile deosebite pe 
care ie fac organizatorii pentru 
a asigura o reușită deplină. De 
altfel trebuie să vă spun că ne 
preocupă în mod deosebit 
succesul acestei ediții a festiva
lului deoarece este o ediție oma
gială închinată semicentenarului 
U.T.C. și aniversării unui sfert de 
veac de la proclamarea Republi
cii. Garanții în vederea obține
rii unui succes de prestigiu a- 
vem încă de pe acum. Pe de o 
parte pregătirile asidue pe care 
le fac tinerii participanți la

Interviu consemnat de 
TEODOR POGOCEANL

(Continuare în pag. a V-a)

In Editura 
politică 

a apărut:

NICOLAI CEAUȘESCU 
„Cuvîntare 

la Consfătuirea 
de lucru care a 
avut loc la C. C.

al P.C.R."
8 septembrie 1972

CU TOATEFORȚELE LA CULES'
A început pentru agricultură o perioadă a- 

glomerată în „lucrări stringente", obișnuit 
sintetizate în noțiunea : i^mpania de toamna. 
O perioadă în care se sfîrșește un an agricol 
dar și începe un an agricol! Aceasta înseamnă 
culesul recoltei de porumb de pe aproape pa
tru milioane de hectare, înseamnă transfera
rea în silozuri a producției de floarea-soare- 
lui și sfeclă de zahăr asigurată de cele un 
milion și ceva de hectare cultivate, înseamnă 
recoltarea cartofilor, legumelor, strugurilor și 
fructelor, înseamnă depozitarea cu simț gos
podăresc a furajelor necesare pentru sectoa
rele zootehnice. înseamnă, de asemenea, așe
zarea în brazdă a recoltei anului viitor, semă
natul. O lucrare devenită complexă în con
dițiile agriculturii moderne a țării noastre, 
unde se depun eforturi sensibile pentru spo
rirea eficacității mecanizării, chimizării și iri
gațiilor.

Toate aceste activități se cer executate in
tr-un timp relativ scurt, lucru posibil numai 
în condițiile în care toate forțele satului sînt 
mobilizate și rațional organizate. Pentru reu
șita în campania agricolă, în cooperative, în
treprinderile agricole de stat și stațiunile pen
tru mecanizare, dezvoltînd o tradiție, orga
nizațiile U.T.C. se înscriu cu acțiuni de largă 
cuprindere care conduc la creșterea eficien
ței muncii tineretului. Totodată, aproximativ 
o jumătate milion de elevi și studenți vor 
lucra la strînsul și depozitarea recoltei, iar la 
sfîrșitul săptămînii, zeci de mii de tineri din 
unitățile industriale vor veni în sprijinul agri
culturilor. Vor coopera în materializarea cu 
promptitudine a angajării de participant ac
tivi, harnici și pasionați pe frontul muncii.

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a ll-a)

Plecarea președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 

in R. S. F. Iugoslavia

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, împreună cu tova
rășa Elena Maurer, a plecat, 
marți dimineața, la Belgrad, 
pentru a face o vizită priete
nească în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, la invi
tația președintelui Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia. Gemal Biedici.

în vizita sa în R.S.F. Iugo-

slavia, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România este însoțit de 
tovarășii Emil Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno- 
iugoslavâ de colaborare econo
mică. loan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, Vasile San
dru, ambasadorul României în 
R.S.F. Iugoslavia, de consilieri 
și experți.

>'< >> '■> problemele 
TINERILOR AU TRECUT 
In planul operativ

Ecouri la o „Oră. de audiență 
a Scinteii tineretului"_________

în luna mai, redacția ziaru
lui a pierit tinerilor de la 
F.M.U.A.B, prilejul unei intil- 
niri. in cadrul rubricii ..Ora de 
audiență a «Scinteii tineretu- 
lui>“. Ancheta redacțională ce a 
urmat a relevat citeva situații 
negative a căror urgentă rezol
vare cădea in seama factorilor 
de răspundere de la marea in- 
treprindere bucureșteană. Ne 
îndeplinim astăzi o plăcută în
datorire in a informa cititorii 
că o bună parte din neajunsu
rile semnalate cu acest prilej 
au fost rezolvate sau sint in 
curs de rezolvare. Fără îndoia
lă, trebuie să subliniem de Ia 
început faptul că unele fenome
ne negative dezvăluite de ti; 
neri cît și de ancheta noastră 
erau deja in atenția comitetu
lui de partid și a conducerii fa
bricii. La aceasta se adaugă, 
putem spune, și receptivitatea 
la critică. Iată, de pildă, ce ne 
declară astăzi directorul între
prinderii. tovarășul inginer Mir
cea Crețu.

— Am considerat anchetele 
publicate in ziarul dv. juste și 
binevenite. în același timp, tre
buie să mai fac o precizare : 
problema promovării tineretu
lui, a asigurării condițiilor opti
me de muncă, constituie în mod 
permanent o preocupare pentru 
noi. în această fabrică tînără 
ponderea în colectivul nostru o 
au tinerii : ei reprezintă și vor 
reprezenta în continuare princi
pala forță de muncă. Măsurile 
pe care le-am luat au fost orien
tate spre asigU”aT'ea in mod rit
mic a fron .ului de lucru pentru

toate categoriile de tineri, mă 
refer la’’categoria de calificare . 
cit și spre asigurarea asisten
ței tehnice și a sculelor. Adică 
au fost orientate spre acele 
zone nevralgice’ semnalate și in

anchetele ziarului. Pentru • asi
gurarea asistenței tehnice co-
VICTOR CON STAN TINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

ÎNSEMNĂRI

LA CATEDRĂ
Incepînd cu prime

le zile ale acestei 
luni, școlile județului 
Mureș trăiesc febra 
pegătirilor pentru a- 
nal școlar ce-și va 
deschide porțile la 15 
septembrie. Alături 
de „veterani" au luat 
startul în profesie 
peste 1000 de cadre 
didactice, noi absol
venți ai liceelor pe
dagogice și instituții
lor de învățământ su
perior care, deocam
dată, emoționați și en
tuziaști fac cunoștin
ță cu oamenii, cu 
programele școlare, 
pregătesc materialul 
didactic.

Am făcut o vizită 
tinerilor absolvenți 
care au răspuns „pre
zent" chemării școlii 
la data prevăzută. în 
repartiție în citeva 
sate în care cu mulți 
ani în urmă nu exi
stau școli, dar care 
beneficiază azi de 
specialiști cu studii 
superioare. Nima, U- 
lieș, Tușin, Comori, 
Senereuș sint citeva 
dintre acestea.

La Comori, comu
na Gurghiu, profeso
rii loan Movinescu, 
Elena Gaibăr, Miliăi- 
lă Simon, Ioana Mol

dovan erau cu toții 
în sala profesorală și 
lucrau la întocmirea 
orarului.

— Colegii ne-au 
primit bucuroși, rela
ta absolventul M i- 
hăilă Simon. Ne-au 
ajutat să ne găsim 
gazde și acum încer
căm să ne pregătim 
pentru prima zi la 
catedră. Întocmim 
planurile calendaristi
ce, pregătim mate
rialul didactic. Deși 
satul este departe de

MIRCEA BORDA

(Continuare în 
pag. a \'-a/

INSCRIPȚII LA STEMA JUDEȚULUI

COLUMNELE 
GORJULUI

IN PAGINA A II■MM

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, președintele Consiliului

de Miniștri a fost salutat de 
tovarășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, cu 
soțiile, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Petre Blajo- 
vici, Mihai Gere, Vasile Pati- 
lineț. Ion Stănescu, Mihai Ma
rinescu, de miniștri și alte per
soane oficiale.

Erau de față Bozidar Bukumi- 
ric, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.S.F. Iugoslavia în 
Republica Socialistă România,
cu soția, și membri ai Ambasa
dei.

PATRONARE
de VICTOR VIȘINESCU

O tînâră directoare de la o școală generală din București 
mi-a relatat cum, într-o zi, au apucat-o niște dureri de cap 
groaznice și era gata să plîngă. Nu stătuse într-o ședință 
interminabilă în care se fumase, pentru a o fî durut capul ; 
nici nu o jignise cineva ca să fi avut motiv să plîngă. Dacă, 
totuși, încercase această stare sufletească, motivul fusese 
ciudat. Ciuda nu de a nu fi fost înțeleasă într-o discuție, cu 
niște factori de răspundere, din conducerea unei fabrici de 
tricotaje, în patronarea căreia intră școala respectivă. Nu. 
După timp pierdut și anticamere, directoarea care venise în 
fabrica a găsit înțelegere la unele persoane, eschivare și 
evaziune sub paravanul inexistenței „circularelor scrise" la 
alte persoane, promisiuni vagi și indiferență în alte compar
timente. Venise acolo să ceară sprijinul înființării unui ate
lier pentru eleve. Plecase de acolo, pînă la urmă, cu acordul 
inginerului-șef. Dar tot de acolo plecase cu un sentiment 
de ciudă, că un maistru, șef de atelier sau tehnician ară
tase prea puțind receptivitate față de destinul profesional ai 
cîtorva sute de tineri. Poate, printre ei, copii ai unor salo- 
riați de ia întreprinderea respectivă.

Firește, faptul povestit poate fi singular ca psihologie, dar . 
de aceea am ținut să-l relev, pentru că în supărarea direc-" 
toarei se vede o mare grijă omenească și pedagogică și, la 
antipodul ei, indiferența și optica unor persoane din pro
ducție datorită cărora nu de puține ori activitatea tehnico- 
productivă a elevilor a păcătuit prin ' formalism cras. De 
aceea, luînd episodul ca simplu pretext.de discuție, revenim 
la una dintre cele mai acute probleme ale procesului edu
cativ din școli. Pregătirea tinerei generații pentru viață, pen-

' ......... ' ‘ cu producția,
filelor ge-

tru muncă, prin colaborarea învățămîntului 
care trebuie să-și conjuge activitățile asemenea 
mene de carte.

Desigur, greutăți există, nu toate utilajele sau locurile de 
muncă sînt disponibile, nu toți instructorii pot spune că bu 
mult timp liber. S-au preconizat însă măsuri, s-au receptat 
la nivel de conducere de întreprinderi, s-au acceptat princi
pial de toată lumea. Și, totuși, la confruntarea școală—unitate 
productivă mai apar, fie și izolat, optici birocratice, lipsă de 
solicitudine. Intr-un cuvînt, neînțelegerea faptului că patro
narea nu este ceva nici efemer, nici formal. Că devine vita
litate, coloană vertebrală a organismului viu, invățămîntul 
modern, prin care fiecare copil al țârii trebuie sâ deprindă 
o dată cu limbajul literar, matematic sau artistic și limbajul 
muncii, al oricărei profesiuni, în cele din urma.

Să excludem, deci, din noțiunea de patronare acele tră
sături care ar putea sugera atitudini contrare scopului 
propus.

pretext.de
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ZIUA LAUDA SPIRITULUI
POMPIERILOR DE DĂRUIRE

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Devenită tradițională, 
pompierilor se constituie într-un 
minunat prilej de a aduce res
pectuosul omagiu al generației 
tinere eroilor ostași care, sub co
manda viteazului căpitan Zăgă- 
nescu și-au jertfit viața în lupta 
împotriva cotropitorilor țării. A 
fost prima manifestare a armatei 
române modeme, prima acțiune 
militară în ca/e armata română 
a primit botezul focului, lăsînd 
pe cîmpul de bătălie — într-c 
luptă inegală cu forțe superioa
re numericește — morți și ră
niți, înscriind în eartea de onoa
re a neamului o strălucită pagină 
de glorie și vitejie. Ziua pompie
rilor se constituie într-un optim 

• prilej de a cinsti memoria mili
tarilor pompieri căzuți de-a lun
gul timpurilor la datorie.

In sfîrșit, în această zi se face, 
an de an, bilanțul muncii de
puse, al rezultatelor și realizări
lor obținute în lupta pentru a- 
pararea avutului obștesc și bu
nurilor cetățenilor, de ravagiile 
distrugătoare ale focului. Se face 
bilanțul pregătirii politice și de 
luptă a ostașilor pompieri. Și, 
spre bucuria noastră a tuturor, 
acest bilanț capătă de fiecare 
dată calificativul maxim. „Este 
un fapt vizibil — remarca, în- 
tr-o discuție recentă- căpitanul 
Emil Marinescu, comandantul u-

neia dintre subunitățile Capitalei 
— că, de la un ciclu de pregă
tire la altul se realizează o creș
tere substanțială a nivelului pre
gătirii politice și de luptă a mi
litarilor noștri. Fiecare contin
gent își încheie pregătirea cu re
zultate superioare celui care l-a 
precedat. Este urmarea unei pre
ocupări mai susținute a organe
lor de partid și U.T.C., a coman
danților. Este urmarea îmbună
tățirii Continue a dotării cu teh
nică de luptă corespunzătoare, 
dotare căreia i se acordă o grijă 
permanentă. Este urmarea matu
rității fi conștiinciozității cu care 
tinerii militari își însușesc tainele 
meseriei, învață sa mînuiască 
tehnica din dotare, își formează 
deprinderile necesare activității 
cotidiene a pompierilor militari".

înconjurați cu grijă, înzestrări 
cu tehnică modernă, pompierii 
militari nu precupețesc nici un 
efort pentru a-și desăvîrși mă
iestria. pentru a-și forma acele 
deprinderi necesare unor inter
venții prompt^ și eficiente,-pen
tru a salva de la distrugere bu
nuri realizate cu strădanie și su
doare. O mărturie a acestei afir
mații o constituie numeroasele 
lor acte de eroism, multele scri
sori de mulțumire și felicitare tri
mise de întreprinderi și cetățeni, 
noile recorduri stabilite în recen-

tul concurs profesional al loturi
lor de pompieri militari. Iată de 
ce, atunci cînd solicitam unor co
mandanți numele celor mai buni 
ostași, ale celor fruntași, ale celor 
evidențiați, lista era lungă și cu
prindea aproape întregul efectiv 
al subunității. .Am întîlnit astfel 
de cazuri la Sibiu și Miercurea 
Ciuc, la Arad și Ilfov, la Tirgu 
Mureș și Bistrița, în toate jude
țele țării. Semn că nivelul gene
ral al pregătiiii este foarte bun 
și cuprinde întreaga masă a ti
nerilor militari și a comandanți
lor lor. Și dacă, așa cum spu
neam, lista militarilor fruntași 
este atît de cuprinzătoare. nu 
cred că s-ar simți nedreptățit ci
neva dacă am cita totuși câte' a 
nume : locotenent Radu btxati, 
sergent Horst Ștrek. fruntași Io- 
sif Silve, Ioan Nagy, Vasile A*la- 
siu, Laurian Nemeș de la Cru
pul de pompieri al județului Mu
reș, sau sergent Augustin Scu- 
rihin și caporalii Vasile Cazacu 
și Dumitru Ciobaxra din subuni
tatea căpitanului Emil Marines
cu pe care l-am amintit mai sus. 
Transcriem aceste nume ca semn 
de prețuire a strădaniilor lor «i 
a tuturor mintalilor pompieri, ca 
laudă și îndemn pentru spiritul 
de sacrificiu și dăruire, pentru 
conștiința cu care veghează in 
nobila și eroica lor misiune. Este 
și acesta un fel de a omagia 
memoria înaintașilor, de a ne în
regimenta efortului constructiv 
al întregului popor. Și tradiția 
pompierilor militari nu se dez
minte.

PATRU CAVALERI RĂTĂ
CITORI își plimbau alene pașii 
pe una din străzile Capitalei. 
Trecuse de miezul nopții. Trei 
femei, muncitoare la o uzină 
bucureșteană, abia ieșite din 
schimb, se îndreptau grăbite spre 
stația mașinii. Fără să șovăie 
în fața obrazului pe care sta 
întipărită oboseala unei 
de muncă, fără sâ se po
ticnească la gîndul ca fiecare 
dintre „obiectele** interesului pu
tea fi foarte bine o mamă cu 
băieți de vîrstă lor, Don Juan-ii 
nocturni s-au dedat la o verita
bili demonstrație de huliganism. 
curmata, din fericire, de inter
venția unui milițian.

CINE SÎNT, aceștia din urmă? 
Unul este Ion Necula, în vîrstă 
de 18 ani, salariat, după cum 
declară, la o întreprindere de 
construct'd. Ceilalți trei. Stan 
Dmnitraț, 19 ani. Dumitru Vol
bură, 18 ani și Gheorghe Nistor, 
19 am, rint — după cum îi pre
zinți colegul lor de activitate 
nocturnă — paraziți. E drept nu 
se poate spune că n-au muncit 
nkâodati, car au flcut-o numai 
din dxxi In cînd, mulțumindu-$e 
să-fi împodobească cartea de 
muncă cu două-tret domicilii se
zoniere. abordate la voia întim- 
piârii și părăsite tot în funcție 
de aceasta.

— Știți cine nnt femeile pe 
care le-ați acostat ? îl întreb pe 
Ion Necula.

— Zăcem ce-» mundtcare. 
hm răspunde, fără chef, după o 
pauză.

— Chiar sînt — interline ofi
țerul de miîitie. Nu-ți vine sâ 
crezi ?

— Și ce-i cu asta ? ridică din 
umeri nrteriocutoral nostru.

CE IMPORTANTĂ ARE. Ion 
Necula ? Foarte mare ’ Nimeni 

spune că daci totimplarea

zile

v-ar fi scos în față o tripletă 
feminină „pe potrivă**, adică o 
proiecție a propriei voastre inu
tilități — cum se mai întâlnesc 
uneori în peisajul nocturn al Ca
pitalei — ați fi fost absolviți de 
răspundere. In cazul de față, 
însă, la fapta pe care o defi
nește răspicat Codul penal se a- 
daugă și o culpă morală de o 
factură destul de puțin obișnui- 

cea care ne-a făcut, de fapt,tă,

Ion Necula ? Pe tatăl lui, mun
citor la cooperativa „Prestarea", 
întrebarea îl lasă pentru o clipă 
perplex :

— Ce să știe, tovarășă ? își 
revine apoi. Eu l-am ținut ca 
pe palme. Nu i-a lipsit nimic, 
aici, acasă. N-a vrut să se țină 
de școală, treaba lui I Dar nici 
acum nu-i lipsește nimic, eu am 
cu ce ~ '
nu se

lor paterne. Este unicul

să-l întrețin. Numai că el 
mulțumește cu un cinema,

lor paterne. Este unicul sens 
pe care îl dă muncii, „luminat** 
îndeaproape de binevoitorul său 
părinte. Iar acum, în ultimul 
timp, la acesta s-a adăugat, pro
babil tot la sugestia acestuia, 
teama de miliție.

— Nu sînt parazit — se apă
ră Ion Necula și aruncă, fără să 
șoyăie vina delictului săvîrșit 
asupra celorlalți trei, care sînt. 
Să admitem că nu e parazit. Dar

Nu e parazit...
de frica miliției !

să zăbovim asupra cazului și să-l 
oferim spre reflecție cititorului.

— NUMAI CINE NU ȘTIE 
CE-I MUNCA e în stare să se 
poarte în halul ăsta — remarca 
plingînd una dintre femeile 
bmscate în plină noapte. Intr-a
devăr, cele petrecute relevă, 
chiar înainte de a afla biogra
fia profesională a agresorilor, o 
nesocotire sfruntată a omului 
care muncește, un dispreț osten
tativ față de efort, față de cei 
care îl practică fără întrerupere, 
zi și r.oapte. Cei patru se află 
deja în pragul a două decenii 
de existență, cu alte cuvinte sînt 
la vîrstă cînd aceste adevăruri 
despre muncă și respectul datorat 
omului se cuvenea a fi cu
noscute.

CE ȘTIE DESPRE MUNCA

cu o cafea. Vrea bani mai mulți. 
De asta și-a găsit servici. Nu 
zic, acum îmi pare bine să fie 
și el încadrat, pentru că știți, 
(confidențial) pe băieții ăștia 
fără servici a început să îi ia la 
ochi miliția. Dar altfel...

— Dumneavoastră la ce vîrstă 
ați început să munciți ?

— De mic copil. La 11 ani 
eram calfă. Dar eu am făcut-o 
de nevoie, nu așa ca să mă aflu 
in treabă — adaugă imediat Va- 
sile Necula. După ce-oi muri, 
are să se descurce el și singur, 
conchide părintele fără nici o 
ezitare.

Cam 
viitorul 
munci, 
obligat
secătuirii definitive a subvenții*

așa se prefigurează, deci 
lui Ion Necula. Va 

doar atunci cînd va fi 
s-o facă, adică în clipa

AL. DOBRE

Noul hotel „Nufărul" construit în stațiunea „Felix" — Oradea
Foto: EMANUEL TAN JALA

în atenția turiștilor români sau a altor persoane 
care călătoresc in străinătate cu autoturisme proprii

Pentru protejarea prin asigurare a autoinobiliștilor care au 
autovehiculele înmatriculate în R. S România, pe timpul cît 
acestea circulă în afara teritoriului țării noastre, ADAS aplică 
o asigurare auto de factură 
tativă a autovehiculelor cu 
riului K.S.R.

Această asigurare poate 
vehiculele înmatriculate în

Asigurarea se poate încheia pentru avarii sau pentru răs
pundere civilă ori — în unul și același contract — pentru am
bele categorii de riscuri.

Asigurarea se poate încheia pe o perioadă de cel puțin o lună.
Răspunderea Administrației Asigurărilor de Stat începe din 

momentul ieșirii autovehiculul de pe teritoriul R. S. România 
(dar nu mai devreme de data cînd s-au plătit organului 
ADAS primele de asigurare și s-a întocmit contractul de asi
gurare).

Răspunderea încetează la ora 24 a zilei în care expiră pe
rioada pentru care s-au plătit primele de asigurare (dar nu mai 
tîrziu de momentul intrării autovehiculul pe teritoriul 
R. S. România).

Autoturismele se asigură pentru avarii la valoarea lor, fără 
stabilirea de sume asigurate.

Asigurarea de răspundere civilă se încheie, de asemenea, fără 
stabilire de sume asigurate, în caz de pagubă acordîndu-se 
despăgubiri în conformitate cu legislația de răspundere civilă, 
din țara unde s-a produs evenimentul asigurat.

în caz de producere a evenimentului asigurat, asigurații sînt 
obligați să înștiințeze neîntârziat Centrala Administrației Asi
gurărilor de Stat, precum și :

— în caz de pagube la asigurarea pentru avarii, organizația
de asigurare, prevăzută în contractul de asigurare, din țara 
respectivă; . . .

— în caz de pagube la asigurarea de răspundere civilă, Biroul
asigurărilor de autovehicule prevăzut în documentul interna
țional de asigurare care are aplicație în țara în care s-a pro
dus accidentul. *

în caz de pagube la asigurarea pentru avarii, despăgubirile 
reprezentând costul reparațiilor necesare pentru continuarea 
călătoriei, inclusiv cheltuielile de transport la atelierul de re
parații cel mai apropiat de locul accidentului care poate face 
reparația sau locul cel mai apropiat de adăpostire a autovehi
culul (dacă acesta nu se poate deplasa prin forță proprie), se 
plătesc în străinătate, prin organizația de asigurare din țara 
respectivă, care efectuează aceste operațiuni din însărcinarea

specială, și anume asigurarea facul- 
valabilitate numai în afara terito-

fi încheiată numai pentru auto- 
R. S. România.

Administrației Asigurărilor de Stat, iar restul, dacă este cazul, 
in R. S. România.

In cazul în care călătoria nu poate fi continuată cu auto
vehiculul avariat, persoanelor care au efectuat voiajul ca pa
sageri li se plătesc, in străinătate, și cheltuielile de transport 
pe calea ferată (clasa a H-â), de la locul producerii evenimen
tului asigurat pină la domiciliul asiguratului

Prin persoane care au efectuat voiajul cu pasageri în auto
vehiculul asigurat, se înțeleg : asiguratul, celălalt soț și per
soane care se află în întreținerea asiguratului.

La asigurarea pentru avarii, primele de asigurare se stabilesc 
în funcție de felul autovehiculul și de capacitatea cilindrică a 
acestuia, iar la asigurarea de răspundere civilă — pentru o 
perioadă de o lună — primele de asigurare sînt de : 170 
de Iei pentru statele socialiste (în afară de R.S.F. Iugoslavia și 
Cuba) și de 430 lei pentru celelalte state.

In asigurare pot fi cuprinse și pagubele produse în legătuiă 
cu utilizarea autovehiculelor la concursuri, întreceri sau antre
namente pentru acestea, precum și cazurile cînd autovehiculul 
este condus de alte persoane decît asiguratul, plătindu-se prime 
de asigurare suplimentare.

In cazul asigurării de răspundere civilă, despăgubirile plătite 
de ADAS se recuperează de la persoana răspunzătoare de 
producerea pagubei, respectiv conducătorul auto asigurat, nu
mai în următoarele cazuri :

— cînd accidentul a fost produs cu intenție ;
— cînd accidentul a fost produs în timpul comiterii unor 

fapte incriminate de dispozițiile legale privind circulația pe 
drumurile publice ca infracțiuni săvîrșite cu intenție (chiar 
dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri) sau in 
timpul comiterii altor infracțiuni săvîrșite cu intenție ;

— cînd accidentul a fost produs în timp ce autorul infrac
țiunii săvîrșite cu intenție încerca să se sustragă de la urmărire:

— cînd persoana răspunzătoare de producerea pagubei 
condus autovehiculul fără consimțămîntul asiguratului.

••••••••••••••••

e cu adevărat om al muncii? Ru
șinosul acostaj nocturn are o ex
plicație foarte clară, aceea pe care 
femeia cu părul cărunt, jignita 
pîna la lacrimi, o formula în bi
roul circumscripției de miliție : 
„Numai cine nu știe ce-i mun
ca...". Intr-adevăr, nici Ion Ne
cala, nici ceilalfi amatori de a- 
venturi nocturne nu știu ce este, 
chiar dacă o practică, din cînd 
în cînd. Sau știu despre ea nu
mai ceea ce au fost tnvățați: că 
e un mijloc de a-și suplimenta 
venitul zilnic și un adăpost pen
tru a scăpa de sîcîielile miliției. 
In brigada din care face parte Ion 
Necula lucrează încă șase tineri 
de aceeași vîrstă. Stăm de vor
bă cu unul din ei, Viorel Turcu, 
absolvent al Școlii profesionale 
de construcții, elev în anul doi

la liceul seral. Ii povestim ce a 
făcut colegul lui de brigadă.

— Mi-am închipuit ca așa are 
să se întîmple, de cind l-am vă
zut cum lucrează. Ăștia nu vin 
că le place munca. De asta nici 
nu rămîn mai mult de o lună- 
două. Ori fac vreo prostie, ori 
pleacă așa, pur și simplu, că s-au 
plictisit.

-r- Ce crezi că ar trebui făcut 
în asemenea cazuri ?

— Să fie puși în situația de a nu 
avea alți bani decît cei pe care 
îi cîștigă prin muncă. Ia să se 
trezească deodată că n-au un 
ban în buzunar, că n-au o că
mașă să pună pe ei, să vedeți 
cum se apucă de treabă ! Și pe 
urmă, încet, încet ajung să și iu
bească munca, să nu poată trăi 
fără ea.

— Pe tine cine țe-a învățat 
să iubești munca ?

— Nu știu cine m-a învățat. 
M-am uitat în jurul meu și 
mi-am spus: cine-s ce-i mai sti
mați oameni ? Cei care fac ceva! 
Trebuie să fiu și eu tn rind cu 
lumea. Restul vine de la sine.

Ion Necula, Stan______ ,,
Dumitru Volbură și Gheorghe 
Nistor au de la cine 
această primă lecție 
acum cînd încă nu e prea tîrziu.

Este tocmai lecția pe care 
primii lor dascăli, cei care le-au 
dat viață, au „omis" să le-o pre
dea sau le-au servit-o în wrne 
eronate. Pentru „incidentul** la
mentabil consumat în miez de 
noapte, vor răspunde pe bună 
dreptate, autorii lui. Dar sînt 
numai ei oare, vinovați de cele 
întîmplate ? Și, mergtad puțin 
mai departe, fără să pierdem 
însă din vedere geneza cazului 
de care ne-am ocupat, e sufi
cient un simplu angajament în 
producție ca să fii considerat, 
fără rezerve, un adevărat om al 
muncii? Așteptăm, în legătură 
cu toate acestea, opinia dum
neavoastră, a cititorilor.

Dumitras,

să învețe 
de viață,

SOFIA SCORȚARU

(Urmare din pag. I)
respunzătoare s-a trecut la re
partizarea cu caracter perma
nent a tinerilor pe lingă mai
ștri, normatori și reglori. De 
fapt, aceasta este o răspunde
re mai veche a maiștrilor care 
a fost reactivizată acum în 
sensul că salarizarea lor este 
strîns legată de realizările de 
plan ale tinerilor pe care îi au 
în atenție. In ceea ce privește 
aprovizionarea cu scule, aceasta 
este o treabă -care se rezolvă 
deja la nivelul atelierelor.

— Intr-un fel sau altul ase
menea măsuri au mai fost luate 
și la începutul acestui an de 
muncă. Ce garanții aveți că 
acum ele vor da roade ? Exista 
oameni care știu ce trebuie să 
facă, cum trebuie să facă, dar 
neglijează aceste îndatoriri a- 
cordind in același timp atenție 
unor treburi mai mărunte, par
ticulare.

— Este adevărat că in lanțul 
decizie-indeplinire există gi- 
tuiri care țin foarte adesea de 
condiția etică a individului 
In cauză. Noi am avui în ve
dere că nu putem repeta la ne- 
sfîrșit niște sarcini, că neinde- 
plinirea lor aduce prejudicii 
întregului colectiv și am trecut 
la unele măsuri mai aspre. As-

LA CULES
(Urmare din pag. 1)

Cum insă campania de toam
nă este considerată, pe drept 
cuvânt, perioada cu cele mai 
multe, urgențe, firesc, de către 
fiecare tinăr se impune cunoaș
terea precisă, detaliată a câmpu
lui de acțiune. în dreptul cifre
lor infățișlnd suprafețele culti
vate cu porumb, cu floarea-soa- 
relui, cu cartofi, cu legume, vii 
sau pomi, se impun așezate cele 
redind necesarul forței de mun
că, volumul transporturilor, pe
rioada în care se cere realizată 
lucrarea. Cu alte cuvinte se cere 
realizat graficul campaniei agri
cole pentru că. numai o cunoaș
tere exactă a sarcinilor ce reali
zat va permite organizațiilor 
U.T.C. o analiză competentă a 
posibilităților de a sprijini multi
lateral activitatea din această 
toamnă, va da posibilitatea cu
noașterii punctelor de lucru defi
citare, va înlesni o judicioasă în
drumare a tinerilor către aceste 
lucrări. în fiecare unitate agri
colă și sat. organizația U.T.C. va 
trebui să acționeze astfel încât 
toți tinerii, indiferent că sînt 
cooperatori in fermele de cimp, 
la atelierele mecanice, m zooteh
nie, mu că sînt elevi, cadre di
dactice, că lucrează în rețeaua

comercială sau oriunde în alt loc 
de muncă, să-și aducă o contri
buție maximă la executarea lu
crărilor din această toamnă. Ca 
și în anii trecuți apare nevoia 
creării echipelor de șoc ale tine
rilor. In unitățile mari produ
cătoare, cum sînt Insula Mare a 
Brăilei, alte întreprinderi agricole 
de stat și cooperative din jude
țele Teleorman, Ilfov, Ialomița, 
Timiș, Dolj și în podgoriile Mur- 
fatlarului. Cotnari lor, Drăgășani- 
lor, Jidveiului si la Valea Călu
gărească, se immine organizarea 
șantierelor muncii patriotice după 
principiul șantierelor existente în 
irigații și desecări.

Nici un utecist, mei un elev 
sau student nu trebuie să rămînă 
în afara efortului impus de strân
gerea fără pierderi a rodului bo
gat al acestei toamne — este 
chemarea căreia toți trebuie să-i 
răspundem prin fapte. Pentru că 
zilele acestea
pentru bogăția hambarelor și 
pentru recolta viitoare. De a- 
ceea se și așteaptă ca în fiecare 
dintre zilele acestei toamne în
tregul tineret al satului, și ală
turi de el circa o jumătate milion 
de elevi și* studenți, se află la 
muncile câmpului, contribuind cu 
toate forțele la înmagazinarea 
fără pierderi a recoltei.

sînt hotăritoare

TIMPUL O V. LIBER

PROBLEMELE
TINERILOR

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII*, 
rulează la Patria (orele 10; 12,30; 
15,30* 38; 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; 13,30; 16 
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 (ora 
19.30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Lumina (orele 9; 
12,30: 16; 19,30); Cotroceni ' '
14; 16.45; 19,30); Cringași 
15.30; 19).

TORA ! TORA ? TORA ! : 
ză la Sala Palatului (ora 
Scala (orele 8,45; 11,30;
17,30; 20,30); București (orele a,15;

rulează la

rulează la

(orele 
(orele

rulea-
18,15);
14.30;

11,15; 14,15; 17.15; 20.15); Favorit (o- 
rele 9.30; 12,30; 16,30: 19,30); Gră- 
dina Select (ora

pescărușul: 
zești (orele 15,30; 
zești (ora 20).

MESAGERUL : . .
pitol (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 : 
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-

16,30; 19,30); < 
19,30).

: rulează la 
; 18); Grădina

rulează la

Bu- 
Bu-

Ca-

dern (ora 19); Modem (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Floreasca (orele 15,50; 
18; 20,30); Moșilor (orele 15.30; 
17,45).

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

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Dacia (orele 9; 1145: 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

FELIX SI OTTLIA : rulează La 
Munca (orele 16: 19).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Bucegi (orele 15.45; 18): Au
rora (orele 9; 11.15: 13J0; 13.45; 18; 
20,15); Grădina Bucegi (ora 20); 
Grădina Aurora (ora 19.15).

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

NAUFRAGIAT! ÎN SPAȚIU : ru
lează la Unirea (ora 16); Grădina 
Unirea (ora 19.30).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : r-iează la Dramul Sării (o-
rele 15J8; 17.45; 20).

Teatrul ,.C. Tănase“ (la Grădina 
Boema): TRASNITUL MEU DRAG 
— ora 20; A.R.I.A. (Ia Teatrul de 
vară ..Herăstrău1): SPECTACOL 
PREZENTAT DE ANSAMBLUL 
CUBANEZ „DIRECTO DE CUBA"

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 

9.05 Teleglob : Ciad. 9,25 O viață

pentru o. idee.: Edison (III). 10,00 
Curs de limba rusă. Lecția a 16-a. 
10.30 Telecinemateca pentru tine
ret : „Cum stăm tinere ?“ — pro
ducție a studiourilor din R. P. 
Ungară. Medalion Bert Hanstraa, 
documentarist olandez. 12.00 Telex 
tehnico-științific. 12,10 Telejurnal. 
16,00 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Fotbal : Universita
tea Cluj—Levski Spartak Sofia 
(Cupa U.E.F.A.). Transmisiune di-, 
rectă de la Cluj. Comentează 
Radu Urziceanu. 17,45 Curs de 
limba germană. Lecția a 16-a. 18,15 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18.40. Tragerea Prono- 
expres. 18,50 Timp și anotimp în 
agricultură. 19,20 1001 de seri : Si
luete în alb și negru : „Calul fer
mecat". 19,30 Telejurnal. Marea 
întrecere socialistă la zi. .20,10 
Retrospectivă Walt Disney. 21.00 
Fotbal ; Rapid—Landskrona Boys 
(Cupa Cupelor). Repriza a Il-a.

Transmisiur.e directă de la Stadio
nul „23 August-. Comentează Efti- 
mie Ionescu. 21,45 Reportaj TV : 
siune de Timotei Ursii. 22.05 Con
cert în Muzeul Inescu. Valentin și 
Ștefan Gheorghiu interpretează 
Sonata nr. 3 în la minor în carac
ter românesc de George Enescu. 
Emisiune de Marianii Banu și 
Radu Gheciu. 22,35 „24 de ore *.

PROGRAMUL II

20.00 România în lume. 20,30 Tea
tru liric TV. Opera „Alexandru 
Lăpușneanu" de Alex. Zirra.’ 
Adaptare pentru micul ecran de 
Constanța Anghelescu-Drobotă și 
Anghel Ionescu-Arbore. Distribu
ția : Mugur Bogdan, Mariana Stoi
ca, Ion Stoian, Gheorgne Crăsna- 
ru, Martha Kessler, Antonius 
Nicolescu, Adrian Ștefănescu, 
Aida Săvescu. Regia : I. Ionescu- 
Arbore. 21,40 Agenda. 21,50 Arta 
plastică : Muzeul din Timișoara. 
Comentează Marius Tătaru. 22,05 
Roman foileton „Rațiune și sensi
bilitate1*. Reluarea episodului II : 
,,O despărțire și o călătorie".

pre, dar necesare în acest con
text al actului general de 
conștientizare. La H.M.R. noi 
am înlocuit un inginer și anu
me șeful secției, precum și 
cițiva maiștri. Alți maiștri ne- 
corespunzători profesional sau 
care cultivau în muncă relații 
subterane, au fost schimbați și 
1^ secția uzinaj ușor. Exigența 
față de noi înșine impune și a- 
semenea măsuri. Impune și un 
control riguros al îndeplinirii 
noilor prevederi. Inginerul sef, 
directorul adjunct și subsemna
tul controlăm și răspundem 
personal, prin rotație, de înde
plinirea celor stabilite în toate 
cele trei schimburi de muncă. 
In cadrul acestui control care 
se execută în atelier, direct, 
cerem tinerilor să ne semnale
ze ceea ce le stingherește efor
tul de a se încadra in ritmul 
unanim.

— Se ivesc încă asemenea si
tuații ?

— Trebuie să recunoaștem că 
da. Cu cei aproape 150 de ab
solvenți nou veniți în fabrică, 
colectivul de conducere, șefi de 
secție, maiștrii, au avut discu
ții în cadru organizat. Vom ține 
periodic asemenea consfătuiri, 
ele s-au dovedit a fi necesare.

...înțelegem, deci, că la 
F.M.U.A.B. s-a deschis un front 
larg împotriva nepăsării și in
dolenței. Atacul este început 
din virful piramidei, dar el nu 
poate fi susținut decît dacă, fo
losind o metaforă, toate cără
mizile bastionului sînt la locul 
lor. Am vizitat secția H.M.R. 
și am discutat cu noul ei șef, 
inginerul Dumitru Peteu.

— Măsurile luate pentru ca 
toți tinerii să aibă de lucru se 
cunosc, n-am să insist asupra 
lor. Eu controlez prin sondaj 
repartizarea comenzilor. Deca
dal, analizez cu normatoarea 
situația fiecărui muncitor și 
acolo unde constat rămîneri în 
urmă, iau măsuri. Așa s-a în- 
tlmplat * .............. “
Marcel 
acestea 
nu-și 
riul de 
atenție 
dicate de ei. Acest lucru, dinco
lo de cazul în sine, are o sem
nificație mult mai mare. Am să 
vă dau două exemple, din care 
reiese că discutînd despre mun
ca lor. tinerii ridică foarte 
adesea probleme de interes co
lectiv. Un frezor care prelucra 
niște capace din aluminiu se 
plîngea că deși le execută con
form desenului, face citeva o- 
perații greșite ; că el pierde 
vremea, iar piesele se întorc 
după un timp în secție. Așa 
era : piesele veneau prin cola
borare de la altă întreprindere 
— nu se respecta o anumită 
cotă și astfel anumite operații 
nu mai erau juste. De la noi 
plecau la magazia de piese, de 
aici la montaj și iar, după un 
timp, ajungeau înapoi. Noi nu 
știam care-i vina și credeam 
că montajul inovase ceva deo
sebit și cere o nouă prelucra
re. Băiatul ne-a deschis ochii. 
Altul, un strungar, s-a plîns ca 
n-are unde să-și țină sculele, 
în timp ce un coleg de-al lui 
mai vechi are două dulapuri. 
Am făcut un control și am re
distribuit toate dulapurile cu 
scule. Am găsit la un muncitor 
și cite trei dulapuri. „De ce 
trei dulapuri ?“ „Păi, am scule 
de rezervă". Rezervele le-am 
trimis la magazie.

La secția vecină, la uzinaj- 
ușor, l-am întîlnit mai întîi pe

în cazul tinerilor 1 
și Ion Serban. Cu 1 
mai sînt tineri 

realizează încă < 
bază. Ne aplecăm 
asupra problemelor ri-

Rusu 
toate 
care 
sala- 

i cu

frezorul Gh. Mateciuc. De data 
-aceasta, lucra.

— Avem ceva mai mult de 
lucru. In orice caz. nu mai 
pierdem ore in șir ca altădată, 
căutind un maistru sau dispe
cer pentru a primi nota de 
comandă. In plus, toți cei 16 
tineri care aveau cereri de 
schimbare a categoriei, nere
zolvate. am dat zilele trecute 
examen în fața comisiei pe fa
brică. Cred că am reușit ma
rea majoritate. O dată cu noi 
au dat examen și tineri din 
alte secții.

— Promovarea profesională a 
tinerilor merituoși, care înde
plinesc condițiile cerute de lege, 
nu mai constituie aici o pro
blemă nerezolvată — a replicat 
șeful secției, inginerul Nicolae 
Pescaru, ne care l-am vizitat 
ulterior. Este în interesul nos
tru să stimulăm munca tineri
lor ; totodată rezolvăm una 
dintre contradicțiile care există 
aici. Noi avem lucrări de cate
gorii mai mari. 2. 3 și 4, iar ma
joritatea tinerilor au încă la 
încadrare categoria 1. 2. Pe 
măsura posibilităților vom adu
ce necontenit tinerii la nivelul 
lucrărilor. S-a stabilit astfel ca 
cei nou veniți să lucreze pri
mele trei luni în regie. A- 
cest lucru ne permite să-l a- 
comodăm pe tînăr mult mai 
bine cu problematica muncii, 
fără a-i pune în față perspec
tiva neîndeplinirii normei si 
deci a scăderii din salariu. In 
afară de aceasta, mai este si o 
altă problemă ceva mai delica
tă, ^care ne-a dat și ne mai dă 
încă de furcă... .

...Sigur că da. Luîndu-se 
drept un exemplu oarecare din 
această secție. în ancheta pre
cedentă se vorbise despre cul
tivarea de către unii maiștri și 
conducători de ateliere a unor 
relații de favoritism la repar
tizarea producției pe mașini.

— As vrea să spun că nu am 
lămurit pe depb’n cazul mais
trului care ar fi procedat ne
loial. Poate că are dreptate tî- 
nărul care a sesizat acest lu
cru. poate maistrul. Am gind^t 
însă că problema în sine meri
tă atenție. Adică nu trebuie să 
ne ascundem după deget că se 
pot practica și favoritisme. Am 
dat cîteva decizii în acest sens 
dar ele nu sînt încă respectate 
în întregime. Mai avem de lup
tat cu un anume tip de relații 
viciate.

...Am putea continua această 
investigație. Desigur, s-ar putea 
aminti și despre măsurile luate 
de organizația U.T.C. (Colecti
vul „Prietenii noului angajat1* 
a început să-și manifeste exis
tenta. Există un plan de mă
suri privind grija față de ma
șini etc. Dar aceste aspecte Ie 
vom relua separat atunci cînd 
ele se vor contura mai
Desigur, am putea să ne refe
rim încă 
persistă : dar 
acum destul 
sențialul constă
Ia F.M.U.A.B. asaltul împotri
va neajunsurilor în muncă este 
înțeles ca o treabă a tuturor și 
nu numai ca o îndatorire pro
fesională. Mutațiile în concep
ție sînt în general firești, aș
teptate chiar, și nu ne îndoim 
că alături de măsurile tehnico- 
administrative vor conduce Ia 
un reviriment pe planul anga
jării cît mai eficiente a forței 
de muncă tînără astfel ca a- 
ceasta să dovedească întreaga 
ambiție profesională, hotărîrea 
de a fade cinste obligațiilor 
muncitorești.

clar).

la neajunsuri
ele se cunosc 

de bine. E- 
în aceea că

care
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In întrecerea pentru realizarea cincinalului înainte de termen

) !

A W: ■W

30 DECEMBRIE

Colectivul Întreprinderii de '
■ construcții-montaj a județului | 
1 Neamț a realizat planul pro- i 
} ducției valoric cumulat pe pri-
! mii doi ani ai cincinalului. Ei 
i au dat în folosință înainte de 

termen, în primele opt luni ale 
anului 1972, aproape 500 apar
tamente, un complex de deser
vire, un hotel, 5 hale la com
plexele de taurine din Tg. 
Neamț și piatra Neamț, o sec
ție de uscătorie pentru carton

■ dur la fabrica „Comuna din 
Paris" șj o serie de lucrări edi-

' lltare.
j Aceste succese ale construc- 
I torilor din județui Neamț au la 

bază perfecționarea continuă a 
organizării șantierelor și adop- 

| tarea celor mai noi tehnologii 
! de industrializare a construc- 
l țiilor. 86 la sută din lucrări se 
I execută industrializat, se folo

sesc pe scară largă structuri de 
rezistență din pereți interiori de 
beton monolit turnat în cofraje 
metalice.

Mobilizați de succesele obți
nute pînă acum, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii întreprin
derii de construcții-montaj a 
județului Neamț s-au angajat 
recent să îndeplinească cincina
lul în numai patru ani. Ei sint 
hotărîți ca prin folosirea cofra- 
jelor metalice plane universale 
să realizeze un bloc convențio
nal cu 40 de apartamente în 4 
luni și jumătate (in loc de 7 
luni jumătate) și să reducă 

i consumul de oțel-beton de la 
| 19,8 kg pe mp. Ia 19 kg.

—. --------------------------- ------— .. ■■

Constructorii Combinatului 
chimic din Arad in preajma 
unei strălucite performante

SARCINILE ANUALE REALIZATE
ÎN NUMAI ZECE LUNI!

La Arad, pe o suprafață de 
peste 80 ha, o mie și mai bine 
de oameni, angajați ai Trustului 
de Construcții Industriale Cluj, 
grupul de șantiere Arad, pun te
melie unui gigant al industriei 
chimice românești, unul dintre 
cele mai importante obiective a 
acestui cincinal: Combinatul chi
mic. 1n trimestrul patru al anu
lui 1974 urmează a lua sfîrșit pri
ma etapă a construcției, cu o ca
pacitate de peste 400 000 tone 
îngrășăminte. Să facem mai in- 
tîi cunoștință cu constructorii, cu 
fișa lor personală: in anii 1970 și 
1971 T.C.I. Cluj a ocupat locul 
l pe țară în ramura construcții 
industriale. în cadrul trustului, 
Grupul de șantiere Arad, autorul 
actualelor lucrări, ocupă și el lo
cul întîi încă din ultimul semes
tru al anului trecut, deci, practic, 
de cînd a fost atacată construc
ția combinatului. Și, mai depar
te, în cadrul grupului, echipa de 
dulgheri condusă de Mihai Torok 
și cea de lăcătuși aflată sub co
manda lui Ion Muștea se află și 
ele pe locul întîi. Putem spune, 
așadar, că întreaga construcție se 
află în mîinile unor campioni.

Secretarul comitetului de par
tid. pe grupul de șantiere, tovară
șul loan Sarafoleanu, un bărbat 

V . —

Cum a reușit echipa lăcătușului 
Vasile Ciobanii să devină 

renumită pe șantierele 
C.S. Gala ți

„Am discutat, am făcut o schiță, am iuain(at-o
maistrului, maistrul mai departe...*1

Șl PB0IECTANTI1 S-AU GRĂBIT 
SĂ LE SIRINGĂ M1NA!

Pe platforma Combinatului Si
derurgic din Galați evoluează 
spre contururi definitive Uzina 
cocsochimică, obiectiv de mare 
importanță, la înălțarea căruia își 
aduc contribuția multi tineri.

— Cea mai bună echipă s-a 
dovedit cea condusă de Nicolae 
Panait, ne declară maistrul 
Gheorghe Tudor, secretarul co
mitetului de partid de Ia șantie
rul 23 din cadrul întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați. Această echipă de lăcă
tuși a executat lucrările care-i re
veneau la stația de primire și la 
depozitul de cărbuni cu o lună 
mai devreme.

— Intr-adevăr, noi am cîștigat 
întrecerea, fapt pentru care sîn
tem socotiți acum și cea mai bună 
echipă de pe șantier, ne spune 
lăcătușul Vasile Ciobanu. Cum 
am reușit? Noi, cînd începem o 
lucrare, mai întîi ne sfătuim între

Uteciștii de la Fabrica de scule 
Rîșnov concretizează o nouă 

inițiativă

DOUĂ ZILE PE LUNĂ
CP SCULE ECONOMISITE

„Să lucrăm două zile pe luna 
cu scule economisite" — acțiu
ne inițiată de organizația U.T.C. 
a Fabricii de scule din Rîșnov 
—• se constituie într-un îndemn 
mobilizator pentru colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
de aici, catalizînd astfel și ho- 
tărîrea acestora de a-și respec
ta angajamentul luat — realiza
rea cincinalului înainte de ter
men. în cazul fabricii din Rî$- 
nov, scule economisite nu în
seamnă doar economie de timp, 
ridicarea productivității muncii 
și, deci, implicit, producție su
plimentară peste plan. Fiind 
singura întreprindere din țară 
cu un asemenea profil, cele două 
zile pe lună cu scule economi
site se repercutează favorabil, 
în primul rînd asupra necesaru
lui reclamat de beneficiari, ne
cesar vizibil crescînd de la o lu
nă la alta. Prin urmare, e-

tinăr, autoritar, ne spune: „Sîn
tem în întrecere cu colegii noș
tri de la Combinatul din Tg. Mu
reș. Față de grafic, noi sîntem în 
avans cu o lună jumătate. Cole
gii noștri din Tg. Mureș au în
ceput construcția înaintea noas
tră, acum noi sîntem înaintea lor 
pe toate fronturile. Pe primul se
mestru al acestui an am înregis
trat o depășire a producției cu 7 
milioane lei. Față de semestrul 
II 1971, productivitatea muncii 
pe primul semestru din acest an 
a crescut cu 40,5 la sută și cu 
18,3 la sută fată de cifra plani
ficată pe primul semestru'*.

Am discutat despre aceste re
zultate de față fiind și inginerul 
Wilmos Soos, locțiitorul de secre
tar al comitetului U.T.C. L-am 
rugat să ne vorbească despre 
contribuția tinerilor.

— Să-i lăsăm mai bine chiar 
pe ei să vorbească, propune tină- 
rul inginer.

Replica ne-a condus spre o pri
mă cunoștință: lăcătușul Ion Muș
tea.

— Cînd am venit aici, a fost 
mai greu. Ni s-a spus că avem 
de montat tuburile unei conduc
te prin care poate trece un bici
clist; asta ca să aveți idee de di
mensiunile conductei. în cariera 

noi: cum să procedăm, ce mă
suri să luăm, fiecare sa dea ran
damentul maxim, ca fiecare cli
pă să fie rodnică. Cu proiectul în 
față ne gîndim, discutăm deschis 
părerile fiecăruia. De pildă, la 
înălțarea acestui depozit de căr
buni, am ajuns la concluzia că 
trebuie să adoptăm o altă solu
ție decît cea indicată prin pro
iect la executarea grinzilor ine
lare, în așa fel îneît să putem re
cupera metalul din planșeul de 
beton. Am întocmit o schiță, am 
înaintat-o maistrului, maistrul 
mai departe... Procedeul nostru 
s-a dovedit mai practic, mai efi
cient. Nu numai că am terminat 
lucrai ea mai devreme cu o lună 
de zile, dar am și economisit în 
felul acesta 20 tone de metal.

— Sînteti în întrecere cu echi
pa condusă de Tănase Vasile. A- 
ceastă echipă a lucrat după ve
chiul procedeu sau...

fortul celor de la Rîșnov vine în 
întîmpinarea cerințelor stringen
te ale multor unități industria
le. Am insistat în explicație toc
mai datorită însemnătății pe 
care o are această acțiune Ia ni
vel republican, multiplelor con
secințe pe care le incumbă, dar, 
și nu în ultimul rînd. pentru ca 
angajamentul de a lucra cele 
două zile în condițiile amintite 
reprezintă un act de conștiința 
cetățenească. Afirmația se cere 
demonstrată.

Un prim argument: așa cum 
ni s-a spus, fabrica este în curs 
de dezvoltare, unele secții au 
fost, altele urmează a fi reor
ganizate. Se înțelege, în tot a- 
cest timp afectat reorganizării 
planul de producție nu este di
minuat ; dimpotrivă, după o lu
cidă analiză a posibilităților, 
după o matură chibzuință, ci
frele au crescut. 

mea de constructor nu mă mai 
întîlnisem cu așa ceva. Aici eu, 
nici tovarășii mei de muncă. 
Prin urmare, nu era chiar atit de 
simplu. In proiect este prevăzu
tă montarea a 6 tuburi pe zi. In 
luna itilie. media zilnică a fost 
10 tuburi. La sfîrșitul lunii rea
lizasem o economie de peste 1 
milion de Iei. Alte lucrări urgen
te ne-au obligat să abandonăm. 
Insă, in luna august, montarea 
conductelor la cel de-al doilea 
tronson. Dar în septembrie sîn
tem hotărîți să batem propriile 
noastre recorduri.

Luna august, aflăm, a fost de
dicată altor performanțe despre 
care Vasile Costinaș care, înciu
da celor 13 ani ui săi, are înscri
se pe cartea de vizită, Fabrica de 
armături Zalău, Fabrica de me
dicamente „Terapia* din Cluj, 
Stația de reglare a gazelor din 
Ocna-Mureș, unde echipa âin 
care face parte a executat repa
rațiile în 12 zile. Un prim record.

— Datorită raționalizărilor 
noastre, am economisit Ia insta
lațiile sanitare ale grupului social, 
500 metri de teavă cu un diame
tru mediu de 7A mm.

Pentru oamenii din echipa lui 
Gheorghe Popa, anul 1972 n-are 
decît 10 luni.

— Nu, au adoptat și ei solu
ția noastră, așa îneît și această e- 
chipă a economisit 20 tone me
tal la lucrarea respectivă.

Mai întindem citeva clipe în 
preajma tinerilor lăcătuși din e- 
chipa lui Nicolae Panait. Acum 
ei execută inelele de susținere a 
buncâreloi (pîlnii de siloz) și sînt 
fericiți că și această lucrare în
corporează și gînduri de-ale lor 
sau cum spune Vasile Ciobanu, 
„soluțiile tehnice izvorite din 
gîndirea noastră colectivă". Fiind
că și aici, pentru a fi mereu în 
frunte, ei au căutat o metodă de 
lucru nouă, preconizînd confec
ționarea acestor inele la sol și a- 
poi montarea lor la înălțime, ceea 
ce scurtează termenul de execu
ție și asigură și economisirea a 
10 tone de metal. Si iarăși ges
tul emoționant se repetă: echipa 
cu care este în întrecere preia și 
această metoda.

Un al doilea argument: o 
mare parte dintre muncitorii 
care lucrează efectiv la realiza
rea sculelor și dispozitivelor pes
te plan, au fost sau sînt în curs 
de calificare anul acesta, prin 
ucenicie Ll locul de muncă, în- 
vățămînt comasat, ciclul de 
scurtă durată. De menționat ca 
toți aceștia sînt tineri. Mai tre
buie spus, în aceeași ordine de 
idei, că media gradului de ca
lificare al muncitorilor este deo
camdată sub nivelul cerințelor.

Recapitulînd, din procentul de 
35 la sută pe care tinerii îl re
prezintă din totalul muncitoriloi 
„efectivi ai fabricii" mai mult de 
jumătate s-au calificat sau se 
vor califica în 1972. în aceste 
condiții organizația U.T.C. de 
Ia Fabrica de scule Rîșnov a ho- 
tărît, la începutul lunii aprilie, 
anul acesta să lanseze inițiativa 
„Două zile pe lună cu scule e-

— Am să vă povestesc întoc
mai cum a fost, zice lăcătușul Ti- 
pei Ioan. Vine într-o zi nea Popa 
și ne spune: „Mă băieți, ăia de 
la Ocna-Mureș n-au capacitate să 
ne execute cele 360 tone confec
ții metalice, comandate de noi. 
Fără ele nu putem glisa fabrica 
N.P.K. Le facem noi?". „Dacăa- 
vem ce ne trebuie, ce s-o mai 
lungim? Am făcut noi lucrări și 
mai delicate". „O să avem". A- 
cum sînt gata 40 la sută din con
fecții, glisarea N.P.K.-ului poate 
începe, iar noi am făcut economii 
însemnate rezultate din elimina
rea transportului, a regiei de ate
lier etc.

Isprava nu reprezintă decît o 
secvență din procentul de 20 la 
sută, depășirile pe care echipa de 
lăcătuși, condusă de Gheorghe 
Popa, le înregistrează lună de 
lună, comprimînd astfel zilele u- 
nui an la 10 luni existență.

Ajutorul acordat de lăcătușii 
din atelierul de confecții metali
ce reprezintă prologul discuției 
purtate cu beneficiarii propriu- 
ziși ai inițiativei lor. Pe inginerul 
Dorin Poruțiu, doar de un an ab
solvent al Facultății de construc
ții din Cluj, îl surprindem pe drum 
pornit în rezolvarea unei proble
me curente. Este șeful schimbu

Facem cițiva pași și ajungem 
la locul de muncă a altor doua 
echipe aflate în întrecere. Sînt 
echipele conduse de Simion Gu- 
șatu și Constantin Asaftei, de la 
șantierul 81. Formate aproape 
numai din tineri, ambele au ob
ținut rezultate cu totul meritorii 
în montarea pîlniilor de siloz de 
Ia depozitul de cărbuni. Și aici 
ni s-a prezentat diept fruct al 
gîndirii colective o soluție tehni
că nouă, mult avantajoasă fața de 
cea inițială.

— Conform proiectului, noi 
trebuia să ridicăm succesiv viro- 
lele și să Ie montăm la înălțime, 
în condiții de periculozitate spo
rită, ne spune maistrul Ion Pro
fir. Dar tinerii noștri sînt oameni 
practici. Au luaf în considerare 
în primul rînd dificultatea, peri
colul si căutînd să le înlăture au 
ajuns la o soluție care ne-a surîs 
din prima clipă. Față de pîlnia 

conomisite". Ideea au avut-o u- 
teciștii din secțiile strunguri și 
freze, secții de bază ale fabri
cii. „în uzinele și fabricile ță
rii, au discutat ei în cadrul u- 
nor adunări generale, toată ga
ma de mașini, aparate, unelte se 
realizează, lucra știut, și cu ,.se- 
deveuri". Comenzile pe care be
neficiarii le fac întrec cu mult 
ceea ce realizăm noi acum. 
Dacă reușim să lucrăm doua zile 
cu scule economisite vom spori 
beneficiile fabricii, în același 
timp sporind și cîștigul nostru. 
Dar, au spus ei, cu sculele eco
nomisite noi producem alte scu
le, ajutînd și alte unități să-și 
îndeplinească și depășească pla
nul.

Sigur, avînd în vedere argu
mentele amintite la începutul 
acestor rînduri: reorganizarea 
secțiilor, gradul de calificare al 
forței de muncă, ce-i peste 650 

lui unu. Străbatem împreună cîți- 
va zeci de metri.

— Vă aflați la baza corpttlui 
principal al fabricii N.P.K., ne 
spune inginerul Poruțiu. Este o 
lucrare fără precedent în istoria 
construcțiilor românești. Peste 50 
m înălțime, în întregime realiza
tă prin glisare. Ei bine, înălțarea 
va fi gata „înainte" de a începe.

— Cum vine asta?
— In faza pregătitoare, noi am 

operat citeva modificări în proiect 
care, adăugate hărniciei și price
perii echipei de dulgheri condu
să de Mihai Torok, ne-a procu
rat o lună de zile avans. Proiec
tantul a venit cu modificările a- 
mintite după ce noi le-am reali
zat deja. Viteza zilnica de glisa
re va fi, pe cele 2 schimburi, de 
circa 2,5--3 metri (un consum de 
200 mc. beton la metru linear). 
Asta înseamnă că în 20 de zile o 
dăm gata. Deci, din timpul eco
nomisit pînă acum, am realizat, 
piactic, 2 asemenea hale, una 
reală și alta virtuală, rămînîn- 
du-ne o economie de încă 10 
zile. Adăugate la cele 30 deja 
existente, la sfîrșitul lunii sep
tembrie, vom avea 40 zile avans 
care pînă la sfîrșitul anului mai 
pot fi încă sporite.

ION DANCEA

J

Șantierul natal din Ttilcea. 
Fotografia: VASILE RANGA

S' COLUMNELE
GORJULUI

siloz, montată conform proiectu
lui, timpul de execuție prin noua 
metodă a fost scurtat cu 10 zile. 
Și cum avem 24 de pîlnii de e- 
xecutat și montat, rezultă 240 de 
zile economisite pentru o echipă. 
Aceasta reprezintă, fără îndoială, 
o mare victorie a echipei de ti
neri, condusă de Simion Gușatu.

Cine sînt acești tineri? Ștefan 
Florea, Aurel Popa. Nicolae Du- 
mitrică, sînt doar trei dintre ei, 
în dreptul căruia maistrul Ion 
Profil trece de fiecare dată cali
ficativul maxim. Curajoși (lucrea
ză în majoritatea timpului la 28 
metri înălțime), cu o gîndire pro
fundă și robustă, plini de iniția
tivă, ei formează o echipă care, 
ca și cea condusă de Nicolae Pa
nait, se numără în rîndul frunta
șilor în marea întrecere socialistă.

ION CHIRIC

de tineri cae învață acum a.b.c.- 
ul meseriei de sculer, avînd în 
vedere, deci, aceste condiții o- 
biective rezultatele de pînă a- 
cum par a fi modeste. Și totuși, 
numărul celor care activează cu 
scule economisite este, la a- 
ceastă dată, de ordinul sutelor. 
Gîțiva dintre fruntașii „acțiunii": 
frezorul Boțea Aurel, reglorii 
Edec loan și Văidăhăzan Ale
xandra, strungarul Mușteanu 
loan, rectificatorul Armăsar loan 
sînt dintre aceia care dau măsu
ra posibilităților existente în me
seriile respective. „Sîntem con
vinși — reproducem afirmația 
secretarului comitetului U.T.C. 
al fabricii, Crivăț Vasile — că 
în primele luni ale anului viitor 
marea majoritate a muncitorilor 
vor avea Ia activul lor cele două 
zile pe lună.

NICOLAE ADAM

Nicolae Iorga numește Gorjul : „...unul dintre 
cele mai interesante ținuturi ale țării". Investit 
cu demnitatea administrativă de județ încă din 
primele decenii ale secolului al XIV-lea — sub 
denumirea de Jaleș —, Gorjul are văzduhul vi
brat de poruncile lui Dan I și ale lui Mircea cel 
Bătrîn. Dar înscrierea lui în eternitatea româ
nească vine și mai de demult, de la daci, de la 
davele lor, peste care romanii aveau să înalțe 
caste (de pildă la Bumbești). și să deschidă dra
mul spre Sarmizegetusele transilvane, ori spre 
Drobeta, la trecerea către Rîm peste podul lui 
Apolodor. Desigur, altfel de dramuri decît cele 
ale transhumanței, cum este cel de peste zarea 

•Novacilor, zonă unde țîșnirea neobosită a vorbirii 
‘oltenești se așază dulce în untul graiului arde
lenesc, semn că acest nord al Valahiei Mici este 

;și un loc de interferență a vechilor „țări"... Și 
mai sînt, la Gorj, Tismana lui Nicodim, ctitorul 
de cultură, Vladimirii și Padeșul Domnului Tu
dor, căsuța Cătălinei Teodoroiu, eroina din pri
mul război mondial, urma lagărului unde au stat 
închiși comuniștii în timpul celui de-al doilea 
război — și sînt, de asemenea, aulitele fără pe
reche, unduite în paralel cu relieful, și el fără 
pereche, cusăturile împramutînd culoarea și mo
tiv din flora exuberantă a zonei, crestăturile în 
lemn reproducînd ridurile din obrazul bătrînilor 
frumoși ai locurilor, apoi sutele, miile de vioriști, 
fluierași, cîntăreți din frunză — toți și toate ro- 

: tunjind aura spirituală specifică în virtutea că
reia un ținut poate fi numit „țară".

Dar ceea ce definește cel mai bine Gorjul, u- 
nind toate elementele de istorie, psihologie, artă 
— este Columna, semn al statorniciei în solul 
strămoșesc și al năzuinței spre înalt, spre viitor. 

' Stîlpii de casă, fagii și stejarii fără cusur în ver
ticalitatea lor, sulițele fîntînilor, ca și statura ne
încovoiată a oamenilor mărturisesc existența unui 
teritoriu plantat cu columne-Brâncuși, genialul 
fiu al Gorjului a transcris demiurgic acest adevăr 
scriind pe văzduhul Gorjului, cu dalta, o columnă 

1 care le cuprinde pe toate cîte sînt columne în 
i acest ținut și care are darul de a vorbi limpede 
i și cuprinzător — ca un semn de exclamare — 
i despre noul timp al Gorjului. De unde și potri
vita includere a columnei brâncușiene în noua

stemă a acestui județ, alături de semnele indus
triei, ale bunăstării, ale frumosului.

Gorjul contemporan, Gorjul timpului socialist 
al României este o vastă scenă pe care se des
fășoară un tulburător dialog de Columne. Stîlpul 
brâncușian primește, din toate punctele cardinale, 
replicile columnelor moderne, tăiate-n metal și 
beton de strănepoții vechilor plugari și păstori, 
dimieri și vioriști, lemnari și vînători ai Gorjului,

Sînt, de pildă, stîlpii sondelor petrolifere de la 
Bîlteni și Țicleni aducînd la lumină hidrocarburi 
cărora abia în anii noștri li s-a dibuit valoarea 
și rostul. Sînt, apoi, columnele puțurilor miniere I 
de la Motru — Horăști, Ploștina, Leorda și sînl 
brațele ca niște săgeți țîșnite oblic ale mariloi 
mașini care recoltează cărbunele de suprafață de 
la Rovinari. Este, columna fabricii de la Bîrseșt: 

ea însăși simbol al construcției specifice nou- 
Iui timp — și clădirea cea mai înaltă a aceste: 
fabrici poartă humele de- „turnul creioanelor", ca 
o metaforă a vântoaselor vremi istorice, cumințite 
de mîna omului și convertite în forță folositoare 
Iui. Și este, mai presus de toate grupul de pilaștri 
de pe Șantierul Ferma Centralei de la Rogojelu 
unde se ridică cea mai înaltă construcție indus
trială a României anului 1972.

Din creștetul ei tinerii brigadieri care pun inc] 
de inel pentru a o ridica pînă la peste 200 metri, 
văd la 30 km depărtare columna brâncușiană și 
construcția lor, pur tehnică, intră astfel în dialog 
cu eternitatea artei.

Cine vine astăzi la Gorj. ca turist din țară sau 
străinătate, pregătit să întîlnească un teritoriu 
arhaic, exotic,^ îl va găsi astfel în frumusețea lui 
naturală dar îl va afla cu atît mai insolit cu cîj 
frumusețile străvechi, frustre — de piatră s 
lemn, de pînză aspră și dimie groasă, de sunej 
elementar și culoare primordială — se îngemă
nează cu frumusețile de ultimă oră ale civiliza
ție1 tehnice. La Motru s-a ridicat din temelii. îi 
P!îna. c”țPie# goală un întreg oraș mineresc. Țicle- 
nu și Bîltenii, două cătune mărunte, au devenit 
in mai puțin de două decenii, orașe. Lemnul par
chetelor de pe culmile Tismanei se valorifică în
tr-un combinat cu dotare tehnică „de anul 2 000" 
La Rogojelu, bătrinul Jiu a fost mutat din albie 
cu ajutora! tehnicii celei mai avansate cum a] 
muta un pîrîu cu săpăliga. Și tot aici întreaga a? 
paratura care va face din termocentrala gorjană 
o producătoare de energie egală cu partea româ
nească a Porților de Fier este desprinsă din arse
nalul clipei celei mai recente a energeticii.

Dialog de Columne. Ca. toate județele țării 
Gorjul își etalează. în preajma celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamării Republicii — sfert d< 
veac în care s-a făcut saltul de la vârsta arhaica 
la efervescenta tinerețe industrială — tezauru 
devenirii, încercînd să-1 cuprindă în semnele unei 
steme. O stemă vorbind despre realități greu de 
cuprins în numai citeva simboluri, dar pe cart 
semnul columnei le cuprinde și le explică in mo- 
ciul cel mai expresiv.

Ar mai fi de adăugat că pe vechea stemă a 
Gorjului era înscris un singur element — cerbii
— semn al singurei bogății materiale cu care st 
puteau mîndri aceste locuri. De la cerbul singu
lar și arhaic din trecut și pînă ia aglomerareai. 
modernă de astăzi este un drum pe care numa: 
gîndul de recunoștință față de forța conducătoare 
a acestor împliniri — Partidul Comunist Român
— îl poate cuprinde deplin.

PETRE DRAGU
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DEZBATEREA îmbunătățirea predării științelor social?.

NOASTRĂ | EXPERIENȚE «OBSERVAȚII • PROPtjaERn

Disciplinelor economice — 
un statut adecvat

invătămlntului de construcții
7

în ultimii ani, catedra noas
tră a depus și continuă să se 
mențină pe linia unor eforturi 
susținute de înlăturare a ru
tinei și inerției, de împrospăta
re și regîndire a modului de 
pregătire ideologică și econo
mică a studenților Institutului 
de construcții.

în obiectiv s-au aflat și se 
mențin preocupările ridicării 
conținutului științific și me- 
todic-didactic al predării E- 
conomiei politice, legării de spe
cificul profilelor inginerești 
pentru care se pregătesc stu
denții, orientării activității ști
ințifice spre soluționarea unor 
probleme economice majore ale 
activității de construcții-mon- 
taj, stabilirii de legături mai 
strînse a cadrelor didactice cu 
studenții pe linia activității di
dactice și politico-educative în 
cadrul relației profesor-stu- 
dent.

în această idee a fost îm
bunătățită programa analitică 
a cursului, acordîndu-se mai 
mare atenție problemelor ac
tuale ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
revoluției științifice - tehnice 
contemporane și implicațiilor 
social-economice ale acestui 
fenomen mondial, abordării te
zelor fundamentale ale eco
nomiei marxiste în lumina po
liticii partidului și statului 
nostru, a practicii construcției 
socialiste. De asemenea, •» mai 
amplă tratare este rezervată fe
nomenelor noi ale capitalismu
lui contemporan și combaterii 
teoriilor și concepțiilor social- 
economice burgheze și anti
marxiste contemporane.

Strădaniile în direcțiile amin
tite s-au concretizat în ridica
rea nivelului prelegerilor, in 
ci eșterea interesului studenți
lor pentru audierea lor, în in
troducerea pregătirii constante 
pe întreg parcursul aritilui, îm
bunătățirea activității ‘ în semi- 
narii, stimularea dialogului, spo
rirea aportului conducătorilor 
de seminarii în elucidarea unor 
probleme netratate la curs, pen
tru însușirea corectă a noțiuni
lor de bază și formarea deprin
derii de a opera cu ele, diversi
ficarea formelor de seminariza
re, organizarea unor seminarii 
pe baza documentării prealabile 
a studenților în întreprinderi de 
construcții-mentaj de profilul 
specialității pentru care aceș
tia se pregătesc și desfășurarea 
lor în prezența și cu aportul 
specialiștilor din întreprinderile 
respective.

Un moment nu mai puțin im
portant l-a marcat înființarea 
în anul universitar ce s-a în
cheiat a cercurilor studențești 
de Economie politică, care au 
fost frecventate de peste 130 de 
studenți. Activitatea cercurilor 
a dovedit existența unor impor
tante resurse de interes și preo
cupare în rîndurile studenților 
institutului nostru pentru stu
diul Economiei politice, ceea 
ce ne încurajează și ne obligă 
să acordăm și mai mare atenție 
acestei noi forme de lucru. 
Avînd în vedere succesul 
acestei acțiuni, catedra noa
stră, de comun acord cu a- 
sociația studenților și cu mem
brii cercurilor, a hotărît ca ce
le mai bune referate să fie pre
zentate în cadrul sesiunii pe 
Institut a cercurilor studențești, 
care se va organiza în cinstea 
cllei de a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii.

Existența cabinetului de E- 
conomle politică, deși de daiă 
recentă, a adus în atenția noas
tră preocuparea de a introdu
ce procedee grafico-vizuale în 
activitatea didactică, filme cu 
caracter didactic, diafilme și 
diapozitive etc. Aș menționa în 
aedastă privință realizarea sub 
egida Direcției generale a pre
dării științelor sociale, pe baza 
temei și scenariului subsem
natului a filmului „Soluția op
timă" In lucrări de construcții

Preocupare comună:
ELECTROTEHNICA

• CÎTEVA PRECIZĂRI • ELECTROMOBIL DA, DAR NU PERPE- 
TUUM MOBILE • ULTRASUNETELE Șl POLUAREA • UN FAR 

PENTRU... BĂRBIERIT

înainte de a începe dialogul 
'cu cîteva din scrisorile sosite pe 
adresa Clubului ingenioșilor, 
vrem să facem cîteva precizări. 
Primim în ultimul timp tot mai 
multe scrisori prin care sîntem 
solicitați să-i sprijinim pe tinerii 
constructori de aparate și dispo
zitive să-și procure unele piese 
sau accesorii ce nu se găsesc în 
comerț. Precizam că redacția nu 
are asemenea posibilitate după 
cum nu poate expedia cititorilor 
nici cărți și tratate de speciali
tate, scheme și prospecte. Pe de 
altă parte, mulți colaboratori, la 
puțin timp după ce ne-au trimis 
o propunere, revin cu o nouă 
scrisoare în care-și manifestă în
grijorarea pentru că nu au pri
mit răspuns. îi asigurăm pe toți 
cei care ne scriu că fiecare scri
soare va primi răspuns în coloa

Prof. univ. ing. dr. 
MIRON BELEA, 

șeful catedrei 
de Economie politică 

din Institutul de construcții 

montaj, care exemplifica moda
litatea de folosire a metodei ca- 
zurilor pe exemplul lucrărilor 
de tencuieli, demonstrând cum. 
prin buna organizare a locului 
de muncă, se poate obține creș
terea indicelui de folosire a 
utilajelor de mică mecanizare, 
utilizarea mai deplină a
timpului de lucru, reduce
rea consumului de mano
peră și, în consecință, creșterea 
productivității muncii forma
ției care execută lucrarea. Me
toda cazurilor am mai aplica- 
t-o pentru punerea în eviden
tă a posibilităților de creștere 
a productivității muncii la e- 
xecutarea lucrărilor de ram- 
bleuri (terasamente) și pe ma
sa de lucru se află în prezent 
și alte cazuri privitoare la redu
cerea consumului de materiale, 
a cheltuielilor indirecte, care 
după cum se cunoaște, au o pon
dere mare în costul lucrărilor 
de construcții.

Pentru înfăptuirea ginduri- 
lor care ne animă spre a tra
duce în viață indicațiile „Pro
gramului de măsuri pentru îm
bunătățirea activității politi- 
co-ideologice, de educare mar
xist leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii" și realizarea joncțiu
nii învățamînt — cercetare — 
producție și în cazul discipli
nei noastre, apare necesară în 
institutele tehnice, după năre- 
rea noastră. realizarea unei

0 formulă de lucru care 
să ajute studenții să iasă 

din ,,litera“ manualului
P

relegerea în dialog cu sala 
este o formulă folosită de 
o serie de cadre didactice. 

Uneori aceasta nu este ușor de 
realizat. Cîteva sugestii ne-a 

prezentat conf. univ. dr. Ovidiu 
Bădina, directorul Centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului, care a predat cursul 
de Sociologia educației la anii 
IV ai facultăților de Chimie, 
Biologie și Geografie și anul V 
Chimie de la Universitatea din 
București. Insistînd asupra ne
voii de a se realiza o bună pre
gătire a studenților prin cursu
rile anterioare de Filozofie, 
Economie politică și Socialism 
științific, pentru ca aceștia sâ 
pătrundă semnificația unor pro
bleme prezente în cursurile la 
alegere, tov. Ovidiu Bădina arăta 
că, Ia cursul și dezbaterile de So
ciologia educației s-au pus în 
evidentă carențe de pregătire 
tocmai pentru că în anii ante
riori Ia științele sociale nu a 
existat suficientă preocupare de 
a învăța pe studenți să gîndeas- 
că, de a-i ajuta să înțeleagă, iar 
nu să memoreze. Este nevoie de 
formule de lucru care să ajute 
studenții să iasă din „litera4* 
manualului, să le cultive intere
sul permanent pentru problema
tica ideologică și socială. Dato
rită unor formule de lucru rigide 
folosite la unele discipline, stu
denții nu știu — iar unii chiar 
se tem — să se angajeze în- 
tr-un dialog real și deschis cu 

nele ziarului sau prin poștă. Nu
mărul mare de scrisori pe care 
le primim ca și timpul pe care 
îl necesită studierea și comenta
rea lor de către specialiști, nu ne 
permite să răspundem imediat 
tuturor celor care ne scriu.

Ne vom opri mai întii la cî
teva scrisori cu un același numi
tor comun: electrotehnica. Mai 
exact, aplicațiile acesteia la mij
loacele de transport. Faptul că 
prietenii rubricii noastre se gtn- 
desc la un transport cit mai sim
plu, mai ieftin și mai ales anti
poluant ne bucură. Dumitru Dia- 
conescu din Ploiești și Simion 
Sandu din Breaza, gindindu-se 
la faptul că autonomia electro- 
mobilului este încă tributară lip
sei unor acumulatori adecvați, 
au căutat o ieșire. Numai că 
imaginația lor a mers ceva mai 

conduceri unice de către o sin
gură catedră de Economie po
litică. a întregii pregătiri eco
nomice a viitorilor ingineri >i 
sub in gineri. Această catedră ar 
concentra toate disciplinele e- 
c mice ce se oredau in insti
tutul nostru — Economia politi
că. Economia construcțiilor, Evi
dența și analiza economică, Le
gislația economică. O aure ca
tedră ar putea răspunde, prin- 
tr-o încadrare cocespunză’oa- 
re. atit cerințelor formării ideo
logice a studenților pe baza 
gindirii economice marxiste rit 
«i dotării acestora cu elemente 
operaționale necesare analizai si 
calculului economie, determină
rii și verificării eficienței eco
nomice a soluțiilor tehnice a 
activității de construcții in ge
nerat

Avantajele constituirii unei 
singure catedre pentru preda
rea științelor economice, cel 
puțin in Institutul de construc
ții. unde această experiență 
poate fi realizată, ar fi nume
roase. In primul rind. s-ar asi
gura promovarea unei concep
ții unitare Și răspunderii unice 
pentru pregătirea economică a 
inginerilor și subinginerilor. 
ceea ce ar conduce Ia elabo
rarea unor programe analitice 
corespunzătoare ta un nivel 
superior ; legătura dintre Eco
nomia politică și cerințele prac
ticii economice s-ar realiza in 
mod organic, iar sarcina cursu
lui de Economie politică de a 
contribui la formarea ideolo
gică marxist-leninistă a =*u- 
denților ar căpăta o fundamen
tare mai solidă, pe baza stu
diului concret al politicii eco
nomice a partidului nostru ri 
în indisolubilă legătură cu spe
cialitatea de inginer sau subin-

Conf. univ. dr. 
OVIDIU BĂDINA, 

directorul Centrului de cerce
tări pentru problemele 

tineretului

profesorul, dialog care să oblige 
ambele părți la căutări.

Nu este vorba aici decât de a 
aminti că asemenea formule ri- 
gide de lucru cu studenții nu au 
dispărut complet, că mai există 
tendințe spre uniformitate, 6ore 
conformarea la o programă care, 
în mod nejustificat, nu este su
pusă unui permanent acord 
cu condițiile determinate de 
profilul auditoriului, cu ac
tualitatea politică și socială, 
văzută la nivelul înțelegerii 
celui căruia te adresezi. A- 
ceastă îmbogățire a progra
mei, a conținutului ei e^te, 
pe de altă parte, înțeleasă une
ori ca un proces de adăugare a 
unor citate din documente, iar 
nu ca o incorporare de argu
mente, de sensuri noi. menită să 
învețe pe tinăr să gîndească și 
să acționeze într-o manieră în
noitoare.

Dorind să depășesc o situație 
aproape generală la studenții cu 
care am lucrat, poate tocmai din 
cauzele menționate mai sus, și a- 
preciind că este nevoie de o 
ieșire din formulele prea înve
chite, evitarea didacticismului, 
a unei dogmatici didactice, am

departe, depășind limitele ma
nualelor și ajungind acolo unde 
mulți au visat, dar unde fizica 
le-a demonstrat că nu se poate 
ajunge: perpetuam mobile.
După opinia lor, am avea nevoie 
de energie electrică decit la pri
ma pornire. De la acumulator 
vom pomi un motor care va ac
ționa vehicolul. Da*, o dată cu 
mișcarea vehicolului, un genera
tor va începe să producă ener
gie care va antrena mai departe 
motorul... în cele din urmă a- 
jungem la ce spuneam mai sus 
— ne deplasăm cu ajutorul e- 
nergiei proprii. Dacă tehnica și 
legile după care se conduce a- 
ceasta ar fi permis așa ceva, 
electromobilul ar fi fost astăzi 
cel mai răspîndit mijloc de tran
sport. Fără îndoială că nu este 
departe ziua cind electromobilul 
va pătrunde în viața noastră co
tidiană. Și aceasta fără a trăi cu 
speranța că vom ajunge să obți
nem o formă de energie fără a 
consuma o alta.

Pentru că sintem la capitolul 
acesta, le răspundem tuturor ce
lor care ne-au scris că ar vrea să 
știe ce mai este nou în domeniul 
automobilului electric, că vom 
publica în curînd un material pe 
această temă la rubrica „De la 
AlaZ".

De la Liceul „Tudor Vladimi- 
rescu" din Tîrgu Jiu ne scrie 
elevul Nicolaie Trantea. „Citesc 
cu deosebit interes rubrica „Clu

giner constructor ; legătura din
tre Economia politică și celelal
te discipline economice s-ar pu
tea înfăptui fără greutăți : o 
atare catedră ar putea deveni 
nu numai un centru ideologic 
eficient în Institut ci și de cer
cetare prin polarizarea atit a 
cadrelor de pregătire economi
că teoretică, cit și a celor cu 
experiență pe linia cercetării 
economice aplicative. într-un 
scurt timp catedra s-ar putea 
impune atenției organizațiilor 
economice din ramura non- 
strucțiilor, ca să ne referim la 
cazul nostru, prin activitatea de 
cercetare, realizând in felul a- 
cesta o legătură cu producția, 
pentru ambele părți utilă. De 
asemenea, această catedră ar 
facilita crearea unui laborator 
de cercetare științifică în do
meniul Economiei care ar pu
tea colabora cu cadrele de e- 
conomiști din producție și an
gaja lucrări utile pe bază de 
contracte și convenții : cadrele 
didactice ar dispune de o posi
bilitate mai mare de mișcare, 
dobindind un profil al com
petențelor mai complex, cores
punzător cerințelor noii etape 
in care ne găsim. In această si
tuație, proiectele de diplomă ale 
absolvenților ar câștiga printr-o 
mai temeinică motivare econo
mică a soluțiilor tehnice, iar 
s'.udenții ar putea fi atrași real
mente în activitatea de cerce
tare a laboratorului de Econo
mie. interesul pentru aceasta 
fiind creat de cerințele proiec
tului de diplomă. Un aport su
plimentar ce idei ar căpăta sd 
cursurile, studenții puțind ti 
alimentați cu preocupările vii 
pe care producția de construcții 
le pune sub aspectul lor eco
nomic. De asemenea, semiaa- 
riile vor irjtea deveni mai bo
gate în conținut și mai variate 
ca metode de lucru, ceea ce ar 
favoriza solicitarea gindirii cre
atoare a studenților, apelindu- 
«e la elemente de analiză si 
calcul economic și chiar ia une
le lucrări practice pe teme e- 
conomice.

O atare măsură poete va im
pune completarea opticii nece
sităților de specializare a unor 
cadre care predau in prezent 
Economia politică pentru a do- 
bir.di cunoștințe in domeniu! 
«■atematicilor aplicate la eco
nomie. precum și al teteoloșiei 
și organizării proceselor de pro
ducție din domeniul ptvfilultn 
pentru care se pregătesc stu
denții facultăților in care ca
drul didactic respectiv iți des
fășoară activitatea.

încercat combinarea prelegerii 
cu discuția cu sala, in fond a 
cursului cu s-entinărui. înlocuind 
semi nari i!e plate cu dezbaterea 
cu întregul an. realizând un d>- 
log care antrenează pe studeeti 
să judece, să -descopere* lin
guri niște adevăruri, un diaic-g 
care evită exemplele cunoscuie 
sau banale. Această re. iiaJzare 
a da: rezultate tot mai bune cu 
fiecare curs, examenele cu serii:* 
respective iiusîrlnd un n-cg-es 
In bagajul ce cunoștințe, capaci
tate de înțelegere și interpreta
re ; aceasta a făcut dovada că 
studenții au reușit sâ înțeleagă 
unele probleme esențiale ale po
liticii in domeniul educației st 
invățămintului. Efectul =-a a- 
propiat de cel scontat — studen
ții inșisj au participat activ — 
in special ce! de la Biologie — 
la discuția întregului material, 
au ajuns nu numai să rezolve 
probleme propuse de la catedră, 
dar au formulat ei înșiși alte pro
bleme și au căutat alte soluții. 
N-aș afirma că astfel s-a rezol
vat totul la cursul nostru, dar 
oricum, s-a găsit pentru acei 
studenți un făgaș nou al gindirii 
lor social-politice. a crescut In
teresul lor pentru problemele 
social-politice și s-a ameliorat 
participarea lor cel puțin la dez
bateri.

bul ingenioșilor". Fac ți eu pro
punere în legătură cu captarea 
prafului de la fabricile de ci
ment". în ce constă ideea tîniru- 
lui gorjan? Să precipităm peri
colele de praf cu ajutorul ultra
sunetelor. în coșul fabricii ar 
trebui introdusă o pîlnie, deasu
pra căreia se vor emite ultrasu
netele. Acestea cor face ca pra
ful să cadă m pîlnie. Și de aici 
cum îl caDtăm și unde U du
cem ? Mai departe, coresponden
tul nu s-a mai gindit. Sigur, 
ideea rămîne idee și o apreciem. 
Chiar dacă ea nu-fi poate găsi 
aplicarea în practică. Dar, pen
tru că din conținutul scrisorii 
desprindem faptul că cel ce ni 
s-a adresat stă destul de bine ci» 
fizica și chimia, îi sugerăm să 
încerce să se gîndească la alte 
aplicații — chiar și demonstrati
ve, pentru uz didactic — a ul
trasunetelor.

Deși nu a ajuns la vîrsta cind 
să-și săpunească barba, vechiul 
nostru colaborator — elevul Ba- 
lint Pavel de la Liceul „George 
Coșbtic" din Nădlac, propune 
celor amatori de construcții o 
oglindă pentru bărbierit. Dar 
iată conținutul scrisorii. „în 
excursii sau alte locuri rhai în
tunecoase, nu avem lumină su
ficientă pentru a ne rade. Pu
tem foarte ușor să ne tăiem. 
Pentru cei interesați ofer o solu
ție. Dintr-un far vechi de auto
mobil sau de la bicicletă reali-

Brigada artistică de agitație de la Uzina de mecanică fină din Sinaia.
Foto: PAVEL TAN JALA

ON IPI^EAJIMA NOill STAS8UNII

CÎTEVA ÎNTREBĂRI
ÎN JURUL 

REPERTORIULUI
Stagiunii trecute i-au revenii 

importante îndatoriri politice. A- 
ccsta era semnul sub care tre
buia sâ se desfășoare. Preocn- 
pindu-ne de repertoriu vom cău
ta cîteva indicii : este piesa po
litică o prezență a dramaturgiei 
noastre ? Ce loc i s-a acordat 
în repertoriu ?

în stagiunea trecută puține ao 
fost inițiativele ce au răspuns 
cu maximum de eficacita
te unui asemenea impera
tiv. A descoperi zone de reper
toriu trebuia să fie prima ope
rație, iar apoi a le trata cu m>- 
xirr.um de angaiament uman era 
datoria de azi a teatrelor noa
stre. Reușitele de prim ordin a- 
parțin Teatrului Bulandra cn 
„Vicarul-, piesa hri Hochuth, în 
regia hu Radu Penanlescu $i ce
hii din Tîrgu Mureș cu -Procu
rorul" de Dpgarov (regia Alexa 
Vîsariou*. Ambele au realizat 
implicarea în istorie și social 
prin care se justifică teatrul po- 
htic. Dramaturgia lui Brecht, 
autor ee fascineazi teatral tinăr 
de oriunde, după ce a fost >- 
r-^nțati in numeroase teatre s-a 
r-a.’tzat doar in trei. Unicul re
gizor reenân care a haexai Brecht 
a fast Locxan durchescu. cele
lalte două spertMrue apartunnd 

duanol <U ILDuG. al dr» 
maturgubri «i unei rtudeote pe- 
raviene U resie-teatra. Cootra- 
cktorie. rib-afie I Trebuie mer.- 
tiouatâ acțiunea Teatrului „Ion 
Vasdescu* (rrea OHnpu Arghirl 
rinrurJ prin care facereat 
realzrarea tmoi spectacol poli
tic în vederea artiv-rsârn sem;- 
ceatemrafai UTC (T-atrele 
beccr-ștene ra tratat-a FiprS- 
cnL fie prin -oeetacoi* de mi- 
rr-ni re»«*e-rti ea h Ruhndra. 
fie prin rectiiari cuprowizate. 
La Ftaghmiî pitro tea
tre revendicat piesa pob-
tieâ a Iu? Armand „Ontec
pcbhc pentru două scaune elec
trice* flră a fi mortatâ nrnă la 
vrud ra -Jn tmtxZ. La București 
Teatrul Mic, deși pe toata sta- 
gmnea un poate cita un singur

Ce crede 
dirijorul 

Ion Baciu 
despre i

fetor? d-e rzrirx! dfetr-cm tur
neu crrn Reoub’îea Federală a 
Gemazje. sr?de a (Erija: in 
coscerteje la Bajreatii,
cu orchestra de rarseră a Coo 
serratoruhti de mszăcâ „Geocze

jAlHnENICRItiR

râm o ustensilă pentru bărbierit 
Pe geamul farului se lipește o o- 
glindă în formă de cerc, dar cu 
diametrul aproximativ pe jumă
tate față de cel al geamului. Fi
xăm de far și un mic suport de 
sîrmă care să ne ajute la spriji
nire și poziționare. Mai departe 
e simplu*. Și nu prea am zice 
noi. Pentru că ai omis să ne scrii 
despre sursa de lumină. îl intro
ducem în priză ? Păi l-am con
ceput tocmai pentru a ne servi 
unde nu există sursă de lumină. 
Venim în ajutorul autorului și 
propunem o baterie de 9V ca 
sursă de energie. Este și mică și 
ne dă lumină suficientă. Dar P. 
Balint este de acord ?

Redactorul rubricii 
ing. IOAN VOICU

de GEORGE BANU
spectacol politic, a introdus-o în 
repertoriu fără a mai face ni
mic pentru realizarea ei. Sean 
O’Casey, dramaturg important, 
a fost de asemeni frecvent pro
pus — la București de două 
ori, la Iași nerealizindu-se nici 
un spectacol. Cum se poate in
terpreta aceasta : eschivă sau in
diferentă ?

Dacă incertitudinile reperto
riului sint argumenta bile prin
tr-o prea rapidă prospectare, 
înlocuirile produse pe parcursul 
stagiunii, nu aduc insă nici ele 
mari noutăți. De ce expresionis
mul acela care a creat o puterni
că dramatuzie socială, absentea
ză complet ? (Unele texte existau 
deja traduse iu Revista Secolul 
XX). De ce din Peter Weiss s-au 
jucat doar câteva fragmente ? 
De ce nu interesează operele 
scriitorilor britanici tineri ? De 
ce pe parcursul unei stagiuni din 
dramaturgia sudamericană nu 
s-a descoperit un text valoros ? 
(Există totuși un extrem de util 
buletin de informare AT.M.L 
Apelând ca teatrul din Pitești la 
refaârea medăocsei piese .Vul
pea ri strugurii* a lui Figueros, 
se preșndicuză imagmea despre 
o importantă zonă culturală a 
faurii actuale și ideea repertoriu
lui politic. Sint cîteva rapide în
trebări care arată însă rezolva
rea deseori superficială a unor 
importante sarcini.

Dramaturgia dasicâ deși se 
preconiza a deține un loc im
portant în stagiune a fost pîna 
ta urmă aproape anonima. Pe 
listele de sacrificări ale progra
mului mitial ea deține locul 
prim. Naționalul n-a dat „Fur
tuna*. Bulandra n-a mai dat 
„Revizorul** și „Don Juan-, Tea
trul de Comedie a renunțat la 
„Femeile savante", Nottara la 
„Jocul dragostei și-al întâmplă
rii*. ca și la .lorenzaccio", 
Teatrul dm Ploiești la „Avanii*, 
cel din Tîrgu Mureș, secția ma
ghiară, la „Coriolan*, cel din

VIITORI! MAEȘTRI 
Al BAGHETEI

rnrreif* din Lași, maestru! Ion 
Bacni alia: recent la Piatra 
Neant «ă petreacă* citova 
zue in cadrai estival al „Va- 
ra.-țexor rxrera'e . ~ acsamzate 
aic pentira prima oară arul s- 
cesta- L-arc provocat la o 
discuție in legătură eu revo:a. 
din ce fe ce mai evicesuă. de a 
pregăti eu pîjă schimbe! de 
eafene «1 saestrftor de azi af 
baghetei din tara noastră.

Deloc fatimp^tor abordez a- 
ceastă probiemâ, alegindu-rr.i 
interlocutor pe maestrul Ion 
Baciu și tocmai in aceste cir- 
cumstznțe. la aceste manifes
tări, ele insele un semn bun 
de grijă și prevedere. Căci 
„Vacanțele muzicale de la Pia
tra Neamț* se desfășoară și ca 
o acțiune salutară de colabo
rare intre studenți și profeso
rii lor în cadrul unor manifes
tări, ele înseși un semn bun 
de încredere și îndatoriri care 
au in vedere, între altele, ne
voia stringentă resimțită în 
pregătirea viitorilor muzicieni 
de a se obișnui cu activitatea 
concertistică. cu publicul, încă 
din anii studenției.

„Adevărul e — îmi spune 
maestrul Ion Bacîu — că de 
vreo cincisprezece ani nu s-a 
făcut aproape nimic pentru 
promovarea elementelor tinere 
ca dirijori pe lingă orchestrele 
noastre simfonice. Asta, firește, 
trebuie să ne dea de gîndit. 
După cum știi, cei mai tineri 
dirijori din (ară au atins totuși 
vârsta de patruzeci de ani, ceea 
ce înseamnă că de fapt nu mai 
sint tocmai tineri...".

„Și ce credeți că trebuie să 
se întreprindă ?" l-am întrebat.

„Mai întîi e necesar să se în
țeleagă că arta dirijorală nu se 
poate învăța la cursuri, numai 
teoretic ; nu trebuie să se în
vețe despre DIRIJAT ci DI
RIJATUL. După opinia mea 

Constanța la „Soldatul fanfaron* 
etc. Enumerarea nu e prea lun
gă ? Ce explică ușurința acestor 
renunțări ?

Am menționat nerespectarea 
spectacolelor anunțate și pentru 
a sesiza inconstanța previziu
nilor. Majoritatea teatrelor au 
realizat doar jumătate sau 
chiar mai puțin din ceea ce 
s-a anunțat: Bulandra din 8 
piemiere a realizat doar 2, 
Teatrul de Comedie din 6 
de asemenea 2, Nottara din 9 
numai 5. Naționalul timișorean 
din aceeași cifră doar 3, Teatrul 
din Constanța din 7 tot 3. Nu 
acesta e insă numărul exact al 
premierelor, în timpul stagiunii 
produeîndu-se unele înlocuiri ne
așteptate. îndeplinirea proiectelor 
ar fi fost totuși de preferat. Tea
trul din Pitești și-a respectat cu 
mai multă strictețe programarea, 
dar turneul său bucureștean a 
nemulțumit din punct de vedere 
calitativ.

Repertorial, stagiunea a avut 
totuși meritul de a concentra in
teresul asupra a doi mari drama
turgi : Cehov și Caragiale care 
s-au bucurat de mai multe spec
tacole ca altă dată. Din drama
turgia românească interbelică nu 
s-au folosit însă opere importan
te, jucindu-se stereotip și epui
zant „Gaițele* la București, Iași, 
Cluj, Timișoara, Turda. în legă
tură cu dramaturgia originală 
s-au preluat grăbit unele texte 
mai vechi fără un suficient exa
men critic prealabil. Ca produc
ții noi nu poate fi menționat de« 
cit „Interesul general" al lui Au
rel Baranga.

Promițătoarele proiecte au fost 
uitate și spectacolul cu piesa po
litică, în general, palid reprezen
tat.

lata de ce am considerat O- 
portun ca și acum să subliniem 
cu ce ne-au rămas teatrele da
toare, ce așteptăm încă de la 
ele. în speranța că promisiunile 
noii stagiuni — puțind și ele să 
suscite destule discuții — vor fi 
mai ferm respectate.

— continuă maestrul Baciu
— noua generație de dirijori 
se poate realiza fie prin organi
zarea unor cursuri care sâ 
aibă la dispoziție o orche
stră. profesori cu expe
riență și posibilitatea de a 
finaliza manea printr-o acti
vitate concertistică, așa cum se 
întâmplă acum Ta Piatra Neamț, 
fie prin numirea pe lingă cele 
mai importante filarmonici din 
tară a unor asistenti-dirijori 
(nesalariați. dar remunerați cu 
burse) rare timp de 1—2 ani 
să aibă obligația de a participa 
la repetiții. Ia concerte și chiar 
de a dirija pe podiumul filar
monicii respective concerte de 
mai mică sau de mai mare 
importanță-,

Rugindu-1 să-mi vorbească 
despre inițiativele sale perso
nale in această privință, des
pre contribuțiile sale in pregă
tirea viitorilor dirijori, a disci
polilor săi. distinsul meu inter
locutor mi-a replicat cu mo
destie :

„Eu nu am pretenția că sint 
un foarte bun profesor. Dar ca 
dirijor caut să-i ajut pe tineri, 
firește pe cei care sint talen
tat i. De aceea sint aici : de 
aceea i-am adus la Piatra 
Neamț și pe ceilalți colabora
tori ai mei de Ia Filarmonică... 
Cursurile de la Piatra Neamț 
din cadrul acestor „Vacanțe 
muzicale" sint de fapt meritul 
Conservatorului ieșean și a bu
nelor noastre gazde. Comitetul 
de cultură și educație socialistă 
al județului Neamț... Desfășura
rea în paralel a cursurilor de 
interpretare a festivalului 
muzical mi se pare a fi o for
mulă fericită. Anul acesta în
cepem acțiunea oarecum mai 
modest, cu forte absolut pro
prii, dar pe viitor va trebui să 
i se acorde o și mai mare im
portanță".

Pasiunea 
pentru 

literatură
Revers și condiție dialectică 

a educației patriotice, cea este
tică îmi apare ca proces mai 
puțin evident în # formarea de 
priceperi și deprinderi, ca să 
folosesc termenul pedagogic 
consacrat. Condiția pasiunii ele
vilor pentru literatură este arta 
profesorului de a o releva, ca 
artă a cuvîntului în ,țn" ipo
staze unice, marii scriitori ce 
o compun, profesorul-contabil 
rezervă însă problema educației 
estetice pentru consfătuiri și șe
dințe, ostracizînd-o din viața 
sa cotidiană. în clasă el nu 
simte nevoia comunicării, și în 
fapt el nu se adresează nimă
nui, mimînd ca într-un film 
mut, măștile și ticurile prele
gerii. Obsesia educației estetice 
îl bîntuie, dimpotrivă, pe pro
fesorul care nu vrea să fie sin
gur într-o clasă și care înțele
ge că nava sa, catedra, poate 
naufragia dacă nu se leagă de 
nevăzutele fire ale privirilor 
care-1 urmăresc. Calea este, așa 
dar, una singură : transmiterea 
mesajului estetio într-un mod 
specific și asigurarea interre- 
lației ulterioare profesor-elev, 
,aferentația inversă", a pedago

giei cibernetice. Utilizînd lecția 
clasică, dar și metodele struc
turaliste de analiză psihologică 
sau sociologică, după caz, nu 
voi absolutiza imperiul nici 
uneia considerîndu-le pe toate 
unelte de construcție. Voi pre
zenta motivul ruinelor la pa
șoptiști, cuvintele-cheie la Ba- 
covia, după cum voi aduce ele
mente sociologice în analiza 
„Răscoalei* de Rebreanu. Iu
bind limba veche, voi eviden
ția savoarea stilistică a Dida
hiei în care Antim definește 
astfel eternitatea pasării Phoe
nix : „O pasăre ce să numește 
finise, de ce să săvîrșește făr- 
de vreme, de aceia mai mult 
își adaugă zilele vieții lui. pen
tru că<i moartea îi înoiaște via
ța și-i dăruiaște ani mai mulți". 
Voi postula caracterul cosmo- 
tie al „Luceafărului" care, de
parte de a fi o simplă contami
nare folclorică, are altitudinea 
filozofiei și adâncimea viziuni
lor fantastice. Și, poate înainte 
de orice, voi clădi toate aceste 
analize pe concluziile lecturilor 
din Esteticlle lui Vianu, Ralea 
etc.

Atunci și numai atunci, tex
tul va vibra sincronizîndu-și 
comentariul, în clasă nu vor 
foșni hîrtii și băncile vor uita 
că știu să scîrțîie. Tar pentru 
receptarea ideală a mesajului 
—, iertat să-mi fie că aduc în 
discuție aspecte minore — pro
fesorul de română nu trebuie 
să fie peltic, să aibă prune-n 
gură, sâ expulzeze cuvintele cu 
opinteli, să aibă un glas scîrțîi- 
tor sau muribund. El trebuie să 
citească astfel ca fiecare silabă 
să-și ocupe locul predestinat 
în simfonia operei. Atunci 
ochii elevilor săi vor iradia lu
mina înțelegerii, semn că edu
cația estetică și cea implicită, 
patriotică, sînt în curs de des
fășurare.

★
Dificultatea în analiza prozei 

pentru cititorul în formare este 
aceea că prin forța halucinanta 
a mimesisului creator de exi
stențe, ea poate fi confundată 
cu însăși viața. Elevii mei 
pierd frecvent reprezentarea 
unei ficțiuni, și în loc de a-i 
discerne compoziția, arta crea
ției tipologice, se limitează, în 
pofida insistențelor mele, la tri
bulațiile eroilor. „Ion" se re
zumă aproximativ astfel : „Ion 
o seduce pe Ana fără s-o iu
bească, pentru a căpăta pămîn- 
turile lui Vasile Baciu. După 
ce reușește, vechea Iul pasiune 
pentru Florica se redeșteaptă. 
Ion este omorît de George". 
„Prin ce atunci, întreb, este a- 
cest roman „cea mai puternică 
creație obiectivă a literaturii 
române", cum spunea Eugen 
bovinescu ? La această între
bare. elevele mele de la cursul 
de zi al Liceului „Zoia Kosmo
demianskaia", au răspuns nesi
gur și confuz deși indicațiile 
anterioare n-au lipsit. Forța 
creației obiective a romanului 
mustind de dranje și pasiuni 
copleșitoare le anihilează po
tența analitică care funcționea
ză mai degrabă în cazul nuve- 
lei Hagi Tudose". Aceleași di
ficultăți la romanele lui Camil 
Petrescu. Și totuși nu depun 
aratele, pentru că primatul su
biectului, factura sa senzaționa
lă poate înlocui la elevele mele 
imperiul valoric, un roman me
diocru de aventuri, putînd fi 
e.asificat alături de Hamlet”, 
pentru că numărul de crime 
este, același. Pentru a inocula 
privirea analitică asupra prozei 
și sigure criterii valorice, în
cerc să-i obișnuieso pe elevi cu 
demontarea mecanismului epic, 
întii expunerea cronologică a 
subiectului care, în cazul lite
raturii contemporane, trebuie 
uneori reconstituit Abia apoi 
compoziția cu sinuozitățile ei 
neașteptate în durată, care lu
minează mobiluri și acțiuni.

Scopul permanent rămîne 
prețuirea capodoperei, căci spre 
deosebire de poezie, romanul 
bun, unanim citit nu-1 înlătu
ră totdeauna pe cel mediocru. 
Nu toți au tăria să renunțe la 
cîteva comicsuri pentru un Re
breanu sau Dostoievski. Eu, 
profesorul de română, trebuie 
să determin fie și In umbra a- 
mlntirii, alegerea cit de Mr- 
zie.

ELENA TACCID

I
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întâlnire la CC al P.C.R.
Marți dimineața, la sediul 

C.C. al P.C.R., tovarășii Dumi
tru Popescy, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R,, și Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-au 
întîlnit cu delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez 
condusă de tovarășul Iang 
Ciun-pu, membru al C.C. al 
P. C. Chinez, secretar adjunct al 
Comitetului provincial Liaoning 
al P.C, Chinez, membru al Bi
roului Permanent al Comitetu
lui revoluționar provincial, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face

Marți, 12 septembrie, tovară
șul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit pe 
ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud la București, Lam 
Van Luu, la cererea acestuia.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie. •

La Casa de cultură a Ministe
rului de Interne a avut loc, 
marți după-amiază, o adunare 
festivă organizată cu prilejul 
sărbătoririi Zilei de 13 septem
brie — Ziua pompierilor din 
Republica Socialistă România.

în încheierea adunării, parti- 
cipanții au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă 
hotărîrea pompierilor de a sluji 
cu profund devotament intere
sele poporului, patria socialis
tă, de a-și perfecționa mereu

Seminarul internațional cu tema

începînd de ieri dimineață 
Capitala țării noastre găzduieș-
te o intersantă manifestare in
ternațională ; seminarur privind 
„Statutul social-politic ăl tine
retului". La lucrările semina
rului participă o delegație de 
tineret din Republica Socialistă 
România, condusă de Iosif Wal
ter, secretar al C.C. al U.T.C., 
din care fac parte reprezentanți 
ai Uniunii Tineretului Comu- 
nlst, Uniunii generale a Sin- 
dicatelor din România, Centru
lui de cercetări pentru proble
mele tineretului și o delegație 
de tineret din Republica Fede
rală a Germaniei, condusă de 
Oswald Todtenberg, adjunct al 

, șefului secției tineret din 
• D.G.B., alcătuită din reprezen
tanți ai organizației Tinerii 
sindicaliști, din cadrul Uniunii 
Sindicale Germane.

Rostind cuvîntul de 
dere, Vasile Nicolcioiu,

MERIDIAN

A. VASILESCU

• A ÎNCEPUT turneul interna
țional de tenis de la Seattle, care 
se desfășoară pe teren acoperit. 
In primul meci, jucătorul american 
Stewart l-a eliminat cu 6—3, 7—6 
pe Simpson (Noua Zeelandă).

Cunoscutul campion român Ilie 
Năstase va juca direct în turul 
doi.

deschi- 
-----, ------- -------------- , secre
tar al C.C. al U.T.C., și-a expri
mat satisfacția pentru dezvolta
rea relațiilor între Uniunea Ti
neretului Comunist, și Tinerii 
sindicaliști din R. F. a Germa
niei, subliniind că partea ro
mână acordă o mare importan
ță acestui seminar bilateral, al 
cărui scop este cunoașterea 
profundă a preocupărilor și o- 
biectivelor organizațiilor res
pective, a formelor de activi
tate, precum și relevarea rolu
lui pe care tinerii îl joacă în 
viața social-politică a celor do
uă țări. In cuvîntul de răspuns, 
șeful delegației germane, Os
wald Totdenberg, și-a manifes
tat încrederea că lucrările se
minarului vor fi rodnice, prile
juind un util schimb de idei și 
de experiențe.

în cursul zilei de ieri au fost 
prezentate două comunicări. Din 
partea delegației române, Pe
tre Datculescu, cercetător la 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului a pre
zentat referatul „Tineretul și 
problemele actuale ale dezvol
tării economice, sociale și națio
nale*, Referatul părții germa
ne „Despre situația economică

O SĂRBĂTOARE A TINEREȚII

(Urmare din pag. I)
festival și care exprimă hotărî
rea lor de a onora cum se cuvi
ne cele două evenimente amin
tite mai sus și pe de altă parte, 
colaborarea excelentă în acest 
an dintre Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, 

o vizită in schimb de experiență 
în țara noastră.

La întîlnire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au participat tovarășii 
Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ion Cîrcei, 
Teodor Marinescu, membri ai 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., și Ion Șt. Ion, 
vicepreședinte .al Consiliului E- 
conomic.

A fost prezent, de asemenea, 
Van Țen-iuan, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chi
neze la București.

activitatea scopului îndeplinirii 
cu abnegație și hotărîre a mi
siunilor încredințate.

Marți,
început _____ ___________
mesei rotunde organizate de A- 
sociația internațională de știință 
politică și Asociația română de 
științe politice, pe temele : 
„Democrație și informație* (ra
portor prof. A. Grosser — Fran
ța, vicepreședintele Asociației 
internaționale de știință politi
că, coraportor Ion Mărgineanu, 
membru în conducerea Asocia
ției române de științe politice) 
și „Independența politică și coo
perarea economică internaționa
lă" (raportor prof. George Ma- 
covescu, președintele Asociației 
române de științe politice, co
raportor prof. Umberto Gori — 
Italia).

Lucrările mesei rotunde, la 
care participă oameni de știință 
din 16 țări, vor continua cu dez
baterile pe marginea rapoarte
lor și corapoartelor prezentate.

12 septembrie 1972, au 
la București lucrările

fost axate pe 
deosebit de im- 
oferă societatea 
Ce oferă tinere-
Au fost dezbă- 

concrete privind

și politică a tineretului în Re
publica Federală a Germaniei* 
a fost .susținut de șeful dele
gației, Oswald Todtenberg. Dis
cuțiile pe marginea celor două 
comunicări au ’ ’
două probleme 
portante : Ce 
tineretului ? și 
tul societății ?
tute aspecte __ __ „
modalitățile pe care societatea 
le creează pentru dezvoltarea și 
realizarea personalității tinere
tului, precum și participarea ti
nerei generații la dezvoltarea 
societății contemporane.

Lucrările seminarului conti-

Comitetul județean al U.T.C. și 
Consiliul județean al sindicate
lor sub tutela cărora se va des
fășura festivalul.

— Am consultat programul 
festivalului. Chiar pe prima 
pagină stă scris „Clbinium ’72 
— tinerețe". Ce semnifică aces
te cuvinte ?

— Spre deosebire de anii 
trecuți, festivalul din acest an 
și-a propus să acopere o arie 
mai largă și de mare interes 
pentru județul nostru și aș zice 
nu numai pentru județul nostru 
și anume : tinerețea. Este vorba 
de abordarea în diferitele ma
nifestări ale festivalului a unor 
probleme stringente legate de 
■' iața tineretului din județul Si
biu, de pregătirea lui pentru 
viață, de necesitatea educării lui 
în vederea participării cu toată 
energia și entuziasmul de care 
dispune la realizarea comanda
mentelor importante ale timpu
lui și societății noastre.

— O tematică de actualitate. 
Vreți să vă sprijiniți ideile 
prin cîteva exemple concrete ?

— Desigur. Aș aminti, în pri
mul rînd, cîteva manifestări 
cultural-politice deosebit de 
importante și care ridică mult 
calitatea festivalului din acest 
an, în comparație cu anii ante
riori. Vă rog să notați : întâl
nirea tinerilor din Sibiu cu to
varășul Richard Winter, mem
bru ’ supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean

Etapa a doua a 
Festivalului cîntecu- 
lui ostășesc.
„TE APĂR SI TE CÎNT 
PATRIA MEA"

Marți, la Casa Centrală a 
Armatei a avut loc consfătui
rea organizată de Consiliul 
Politic Superior la care au 
fost invitați compozitorii și 
poeții ale căror lucrări au 
promovat în etapa a doua a 
Festivalului cîntecului ostă
șesc „Te apăr și te cînt pa
tria mea", precum și mem
brii juriului în frunte, cu 
compozitorul Ion Dumitres
cu, președintele Uniunii 
Compozitorilor. Au partici
pat, de asemenea, Ion Brad, 
vicepreședintele al Consiliu
lui Culturii și Educației So
cialiste, și Laurențiu Fulga, 
prim-vicepreședinte al Uniu
nii Scriitorilor^

în deschiderea consfătuirii 
a luat cuvîntul generalul-co- 
lonel Ion Coman, adjunct al 
ministrului Forțelor armate 
și secretar al Consiliului Po
litic Superior, care a adre
sat felicitări autorilor crea
țiilor selecționate, mulțumiri 
tuturor participanților la 
concurs și a reliefat calitatea 
lucrărilor prezentate.

In cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat că festivalul clnte- 
cului ostășesc „Te apăr și te 
cînt patria mea* poate fi 
considerat ca o reușită și au 
fost făcute propuneri privind 
desfășurarea celei de-a doua 
etape a festivalului (16 -22 
octombrie).

IN CAPITALA
7 SCOLI 

IN NOILE CARTIERE
O dată cu începutul noului an 

școlar în Capitală își vor deschi
de porțile încă 7 școli, m care 
vor învăța peste 4 OOO de elevi. 
Constructorii au terminat lucră
rile, iar in momentul de față se 
fac ultimele lucrări de mobilare, 
decorare și utilare a celor 109 
săli de clasa, laboratoare Și ate
liere.

Noile școli au fost construite 
în special în cartierele noi ale 
Bucureștiului: Titan, Ferentari, 
Drumul Taberei, Voluntari etc. 
De asemenea, pină la 30 septem
brie vor fi date în folosință 570 
de noi locuri în grădinițele de 
copii, în cartierele „23 August", 
Vergului pi Belizarie și încă 100 
de locuri în căminele pentru co- 
piL

în Capitală au început marți 
dimineața lucrările celui de-al 
Ill-lea Congres al Uniunii Inter
naționale a femeilor-arhitect, care 
are ca temă : „Contribuția și su
gestiile fem^ii-arhitect la umani
zarea marilor ansambluri".

Reunind peste 100 de delegate 
din 27 de țări din toate conti
nentele Congresul va dezbate, 
timp de patru zile, probleme de 
strictă actualitate privind umani
zarea cadrului ambiant în condi
țiile vieții moderne.

Sibiu al P.C.R. Cu acest prilej 
se va discuta pe tema : ,,Tinere
tul— prezență activă în viața e- 
conomică și socială a județului 
nostru". După întilnire. vor avea 
loc concertul corului de cameră 
al Liceului de muzică și arte 
plastice și un recital coregrafic 
susținut de soliști ai Ansamblu
lui Școlii de coregrafie din Cluj, 
întîlniri asemănătoare cu parti
ciparea unor activiști de partid 
cu funcții de răspundere vor 
avea loc și în alte localități : 
Mediaș. Agnita, Ocna Sibiului, 
Dumbrăveni, Cisnădie. Intere
sante si utile se anunță și alte 
manifestări dintre care amin
tesc : dezbaterea pe tema ,.Di
recții și perspective ale perfec
ționării tehnico-profesionale a 
tineretului, reieșite din docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului". Aceste dezbateri 
vor avea loc la Sibiu. Tot în 
Sibiu va avea loc o masă ro
tundă pe tema ..Locul și rolul 
tineretului în mișcarea culturală 
contemporană* (organizate de 
revistele Transilvania și Vatra), 
dezbatere pe tema „Probleme 
ale integrării tineretului în via
ța socială* (organizată în co
laborare cu Institutul de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui din București). In alte orașe 
din județ se vor desfășura, de a- 
semenea, manifestări interesan
te. Astfel, Mediașul va găzdui 
o consfătuire pe tema „Maistrul 
— figură centrală în organizarea 
eficientă a procesului de pro
ducție", simpozionul „Personali-

Vă prezentămSA DAT STARTUL PENTRU O NOUA

BAZA TURISTICAEDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE

G Primele informații despre pregătirile
ce se fac la Montreal

DIN INSULA MARE 
A BRĂILEI

MUNCHEN 12 (prin tele
fon de la trimisul Ager preș, 
Ilie Goga): Jocurile Olimpice 
de la Miinchen, încheiate luni 
seara, au intrat în domeniul 
comentariilor și istoriei spor
tive.

Gîndurile și privirile tineri
lor de pe toate meridianele 
globului se îndreaptă acum 
spre Montreal, marele oraș 
canadian, care ta găzdui în 
anul 1976 a 21-a ediție a 
Jocurilor Olimpice moderne.

Ziaristul Luis Chantigny, 
șeful de presă al Comitetului 
olimpic canadian, a avut ama
bilitatea să ne furnizeze cîteva 
informații despre pregătirile ce 
se fac la Montreal în vederea 
viitoarei Olimpiade. Chiar în 
cursul acestui an va începe în 
partea de est a orașului, în 
apropierea Grădinii Botanice, 
construcția Parcului sportiv 
olimpic ce va cuprinde stadio
nul pentru atletism și festivi
tăți, Palatul sporturilor cu 
piscine și săli pentru jocurile 
sportive, terenuri pentru

Astăzi, cele patru echipe 
de club românești (F. C. Ar
geș Pitești, Rapid București, 
Universitatea Cluj și U. T. 
Arad) pășesc in primul tur 
al Cupelor europene, compe
tiții de prestigiu ale fotba
lului continental.

Echipa F. C. Argeș Pitești 
debutează in „Cupa Campio
nilor europeni" întâlnind în 
deplasare, la Luxemburg, 
formația Arris Bonnaweg. 
Partida se dispută pe stadio
nul din Arris, cu începere 
de la ora 20. în „Cupa Cu
pelor*, Rapid București în- 
tîlnește pe stadionul „23 
August" din Capitală forma
ția suedeză Landskrona Boys. 
Meciul se dispută în noc
turni, cu înceoere de la ora 
20. In sfîrsit, în „Cupa 
U.E.F.A.". echipele Univer
sitatea Cluj și U. T. Arad 
sînt gazde în primele 
„manșe* pe care le susțin în 
compania formațiilor Levski- 
Spartak Sofia și respectiv 
Norrkoping (Suedia). Ambele 
partide încep la ora 16.

tatea multilateral dezvoltată în 
societatea noastră* (organizat în 
colaborare cu Institutul de filo
zofie și revista „Tînărul leni
nist*) și masa rotundă pe tema 
..Idealul etic și estetic în socia
lism*. La Agnita va avea loc 
masa rotundă pe tema : „Tine
relul și arta" (participă scriitori, 
artiști plastici și actori din ju
deț) și dezbaterea pe tema 
..Condiții oferite tineretului din 
țara noastră pentru dezvoltarea 
multilaterală a personalității".

Mai trebuie să relev concursul- 
de creație tehnică la care vor 
participa inovatori din 7 județe 
ale țarii. în cadrul acestui con
curs vor fi prezentate o serie 
de invenții și inovații ale tine
rilor tehnicieni și ingineri și va 
avea loc o sesiune de comuni
cări științifice. Concursul e în
soțit de expoziția „Tineret, 
muncă, creație". Vor avea Ide și 
alte concursuri : un concurs al 
tinerilor olari și un concurs de 
costume populare executate de 
tinere din școli, cooperație, în
treprinderi.

Dorim să atragem în reali
zarea acestei manifestări o masă 
cit mai mare de tineri, cărora 
să le punem în valoare talentele 
lor artistice. Spectacole ca : 
„Partidului 
..Tineretul 
partidul", 
pastoral", 
plastică, 
simfonică 
atitea manifestări artistice prin 

. Spectacole 
și patriei slavă", 
cînță patria și 
„Album folcloric 
expozițiile de artă 

concertele de muzică 
și de cameră, sînt tot

hochei pe iarbă și satul 
olimpic. Arena centrala va 
avea o capacitate de 80 000 de 
locuri, fiind prevăzută cu un 
acoperiș mobil confecționat 
dihtr-o pînză specială. A- 
ceastă uriașă cupolă va putea 
fi ridfcată deasupra stadionu
lui sau coborîtă în numai 20 
de minute. Bazele sportive de 
la Montreal vor fi foarte 
apropiate una de alta, incit 
vom avea de-a face cu „o 
nouă Olimpiadă a distanțelor 
scurte" ca și la Miinchen.

Bazinul de canotaj academic 
va fi amenajat intr-o zonă a- 
propiată și ea de centrul olim
pic. Întrecerile de iahting se 
vor disputa la Kigston, un 
port pe malul lacului Ontario, 
toate acestea la 250 km de 
Montreal.

Paralel cu activitatea de 
construcție a principalelor 
arene olimpice, Comitetul de 
organizare al Jocurilor, al că
rui președinte și comisar ge
neral este dl. Roger Rousseau, 
în vîrstă de 51 de ani, fost 
diplomat și economist de

în zilele de 23 și 24 septem
brie, pe stadionul „1 Mai" din 
Constanța se va disputa meciul 
triunghiular de atletism dintre 
reprezentativele masculine și 
feminine ale României. Suedi
ei și Finlandei. La startul între
cerilor și-au anunțat participa
rea cunoscuți campioni și re
cordmani în frunte cu suedezul 
Richiy Bruch, proaspătul re
cordman mondial la aruncarea 
discului, medaliat cu bronz la 
actuala ediție a J. O. România 
va alinia la startul întrecerilor 
pe medaliatele cu argint la 
Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen. Valeria Bufanu (100 m 
garduri) și Argentina Menis 
(aruncarea discului), alături de 
care vor mai ------ ■ — -
Silai, Carol 
Ioan etc.

Paralel cu __ _____ _____
rilor, va avea loc și un triun
ghiular separat al juniorilor, 
care va -reuni la startul probe
lor pe tinerii atleți din Româ
nia, R. D. Germană și Polonia.

evolua și Ileana 
Corbu, Șerban

întrecerea senio-

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi alternativ în 
jurul orei 17, pe programul I, 
reprizele secunde ale meciuri
lor de fotbal U.T. Arad-N6rr- 
koping (Suedia) și Universita
tea Cluj—Levski Spartak Solia.

Tot pe programul I, stațiile 
noastre de radio vor transmite 
alternativ seara, în jurul orei 
20,20. aspecte de la meciurile 
de fotbal : Rapid—Landskrona 
și Arris Bonaweg Luxem
burg—F.C. Argeș Pitești.

• CONDUCEREA clubului de 
fotbal „Independente“-Buenos Ai
res a anunțat oficial câ va refuza 
să joace returul finale! „Cupei 
intercontinentale" în compania e- 
chipei Ajax Amsterdam, dacă nu 
va primi asigurările că meciul se 
va desfășura în condiții normale. 
Un purtător de cuvint al clubului 
argentinian a comunicat presei 
sportive internaționale că oficialii 
olandezi au dezinformat publicul 
relatînd lucruri inexacte de la 
primul joc, încheiat, după cum se 

cu un rezultat de egalitate •

In

care ne vom atinge scopurile 
propuse.

— Am observat câ un rol im
portant în activitățile acestui 
festival îl au copiii.

— Da ! Noi socotim că trebuie 
să le acordăm o' atenție deo
sebită. Festivalul teatrelor de 
păpuși din țară (cu piese origi
nale inspirate din baladele și 
legendele populare românești), 
Expoziția județeană de desen al 
preșcolarilor și școlarilor, con
cursul de desen pe asfalt vor 
contribui la dezvoltarea gustu
lui pentru frumos, al copiilor din 
județ.

— Ce doriți să ne spuneți 
încheierea interviului ?

— In primul rînd, vreau să 
mulțumesc Comitetului județean 
P.C.R. și organizațiilor de partid 
din județ care ne-au acordat un 
ajutor substanțial în realizarea 
programului festivalului, atît 
din punct de vedere tematic cît 
și din punct de vedere organi
zatoric. De asemenea, subliniez 
rodnica colaborare dintre Co
mitetul județean de cultură și 
educație socialistă și organiza
ția noastră de tineret, colabora
re pe care dorim s-o întărim și 
mai mult în anii următori. In 
încheiere doresc să exprim con
vingerea organizatorilor acestui 
festival că se va bucura de 
atenția cuvenită din partea pre
sei și a televiziunii cărora le 
reînoim invitațiile de particip 
pare. 

profesie, a luat o serie de ini
tiative destinate să sprijine 
organizarea Olimpiadei, să 
facă cunoscută în rindul 
populației canadiene semnifi
cația Jocurilor Olimpice. în 
acest scop guvernul provinciei 
Quebec a lansat un cast pro
gram de pregătire ce poartă 
numele de „Mission"-1976. De 
un mare succes s-a bucurat 
concursul olimpic național cu 
tema „Ce reprezintă mișcarea 
olimpică în general și Jocurile 
din 1976 în special?. 300000 
de elevi au participat la acest 
concurs, care ca fi repetat 
pină la deschiderea Jocurilor 
Olimpice.

,Jn sfirșit — mi-a spus 
Louis Chantigny — Comitetul 
de organizare a ales recent 
emblema Olimpiadei de la 
Montreal, o emblema destul 
de sobră, dar bogată în sim
boluri, reunind în exprimarea 
sa grafică cercurile olimpice, 
pista ovală a unui stadion, 
prima literă a orașului gazdă 
Montreal și podiumul laurea
telor".

Așadar, s-a dat startul pen
tru o nouă ediție a Jocurilor 
Olimpice.

Vorbind despre Olimpiada 
încheiată la Miinchen, L. 
Chant igny, specialist în cano
taj, a ținut și pe această cale 
să transmită canotorilor ro
mâni felicitări pentru frumoa
sa lor comportare pe care au 
acut-o în regatele olimpice de 
la F ddmoching.

• T.N CADRUL unui intervin a- 
cordat presei sportive internațio
nale, Willi Daume, președintele 
Comitetului de organizare a celei 
de-a 26-a ediții a J.O., a anunțat 
că întrecerile olimpiadei mtinche- 
neze au fost urmărite de peste 4 
milioane de spectatori. Cei mai 
mulți spectatori au fost înregistrați 
la competițiile de atletism, cano
taj academic și fotbal.

• ECHIPA de hochei pe iarbă a 
Pakistanului, ai cărei componenți 
s-au dedat la brutalități și au in
sultat arbitrul meciului în finala 
olimpică susținută în compania 
selecționatei R. F. a Germaniei, a 
fost sancționată de C.I.O. Cel 11 
membri ai echipei au fost suspen
dați pe viață.

Campionatul republican

de oină într o nouă ediție
3

• Numeroase formații sătești 
la startul primei etape • Pro
gramul jocurilor zonale • Fi
nala se dispută la Craiova

Bogatul sezon competițional 
de oină se apropie de punctul 
culminant. După suita de jocuri 
din „Cupa României", „Cupa 
U.G.S.R.", „Cupa speranțelor", 
ca și recentele întreceri din 
splendida competiție „Cupa ti
neretului de la sate*, acum ce
le mai bune formații de oină 
participă la o altă competiție 
oficială importantă. Este vorba 
de Campionatul republican de 
oină, ajuns la a 21-a ediție și 
care se desfășoară în trei etape.

Fără îndoială, oiniștii se pot 
lăuda că au avut un sezon 
plin, cu mai multe competiții 
republicane și concursuri de 
masă organizate pe plan local, 
întrecerile amintite au avut da
rul să impulsioneze activitatea 
formațiilor sătești, care, în ul
tima vreme, au fost dotate — 
de către comitetele județene 
U.T.C. și de U.J.C.A.P. — cu 
echipament și numeroase ma
teriale sportive. în foarte multe 
comune și , sate s-au reorgani
zat secțiile de oină cu o veche 
tradiție; vezi Recolta Adrieșe- 
ni-Iași, Spicul Avrămeni-Boto- 
șani, Surdila Greci-Brăila, Vic
toria Bila-Ilfoy, Victoria Văcă- 
rești-Dîmboviță, Paringul No- 
vaci-Gorj, Stăruința Dorobanț- 
Arad, Paltinul Vadul Izei-Ma- 
ramureș etc. Loturile de jucă-

LA CATEDRĂ
(Urmare din pag. 1)

oraș și nu prea avem mijloace de 
locomoție, sperăm că ne vom 
simți bine. De fapt, am discutat 
cu cîțiva oameni, cu tineri și am 
aflat că sînt preocupați de mo
dernizarea satului. Așa că în afa
ră de problemele școlii, care sînt 
destule, fiind o școala nouă, ne 
vom antrena și în acțiuni cu ca
racter obștesc. Fiind un sat cu 
frumoase tradiții folclorice da) 
nevalorificate suficient, sperăm că 
vom face lucruri mari și pe aceas
tă linie. Din cite am înțeles pină 
în prezent, atît tinerii, cit pi mai 
vîrstnicii satului sînt foarte ini
moși. Dacă vom reuși să sincro
nizăm ambiția și talentul lor cu 
entuziasmul și priceperea noas
tră. satisfacțiile de dascăl 'nu vor 
întârzia să se arate.

In aceeași vale, la Ibănești, am 
făcut cunoștință cu profesorii Za- 
harie Ambruș și Dumitru Husar. 
Originari de pe aceste meleaguri, 

încă de la începutul acestui 
sezon tinerii brăileni benefi
ciază de excelente condiții de 
odihnă și recreare oferite de 
baza turistică proprie de pe ma
lul Dunării. Și nu numai ei, ci 
tinerii din întreaga țară, baza 
turistică „Veriga" — căci așa se 
numește — fiind deschisă, prin 
serviciile asigurate de Agenția 
B.T.T.-Brăila, tuturor celor care 
doresc să-și petreacă o zi sau 
un întreg concediu pe malurile 
ospitaliere, udate de vechiul 
Danubiu, ale Insulei Mari a 
Brăilei.

Construită în întregime prin 
muncă voluntar-patriotică, baza 
turistică brăileană a constituit 
un grăitor exemplu al forței 
mobilizatoare a organizațiilor 
U.T.C., o nouă și convingătoare 
dovadă a entuziasmului cu care 
tinerii participă în timpul lor 
liber la ridicarea unor edificii 
ce le sînt destinate. Prestând 
peste un milion și jumătate de 
ore de muncă voluntar-patrioti
că tinerii brăileni au înscris pe 
harta turistică a patriei un nou 
punct: Veriga, simbol al hărni
ciei și entuziasmului lor tineresc, 
loc ideal pentru petrecerea plă
cută a timpului liber. In această 
acțiune s-au evidențiat, în pri
mul rînd, tinerii uteciști de la 
Uzina Progresul, Combinatul de 
fibre artificiale, Combinatul de 
celuloză și hîrtie, Cooperativa 
„Arta populară", Fabrica de 
confecții, Direcția navală flu
vială, Școala profesională de 
construcții, Școala profesională 
„Progresul*, Liceul pedagogic, 
Liceul nr. 3 etc. Satisfacției de 
a avea un punct turistic propriu, 
ce se va adăuga în cununa reali
zărilor locale ca o contribuție 
entuziastă a purtătorilor carne
tului roșu al U.T.C., i se adaugă 
și aceea de a fi și primii ei be
neficiari. Ion State, maistru in
structor la Școala profesională 
de construcții și Gheorghe 
Bercea, îndrumător U.T.C. la 
aceeași școală, au venit la „Ve
riga" cu un grup de elevi. Și 
primul lucru pe care l-au făcut 
a fost acela de a face un tur 
prin locurile unde au executat 
cele o mie de ore de muncă vo
luntar-patriotică pentru a mai 
verifica încă o dată calitatea lu
crărilor executate de ei înșiși. 
Mulțumiți eă mozaicurile și 
trotuarele pe care le-au execu
tat întrunesc toate condițiile, se 
retrag la pistele pentru popice.

tori s-au lărgit, iar în județele 
Sibiu, Olt, Dolj, Ialomița și 
Neamț activează la hra actua
lă numeroase formații de juni
ori și școlari. Bunăoară, numai 
în comuna Radu Negru (Ialomi
ța) sînt cinci echipe școlare, an
trenate în atractive concursuri 
pe județ.

Formațiile de seniori mențio
nate mai sus ca și altele înfiin
țate mai recent, Recolta Bo
cănești — Vaslui, Izvorul Mic- 
falău - Covasna, Recolta Liva
da și Crasna Lucăceni - Satu 
Mare, Recolta Voivodeni - Să
laj, s-au aliniat la startul 
primei etape — faza județeană 
— a Campionatului republican, 
oferind dispute interesante. De 
altfel, este de subliniat că o 
serie de formații tinere, dintre 
cele amintite, s-au calificat în 
faza superioară, etapa zonală 
a campionațului. O contribuție 
de seamă la obținerea unor re
zultate bune și-au adus antre
norii și instructorii pregătiți la 
ultimele cursuri organizate de 
către secția de sport a C.C.. al 
U.T.C., în colaborare cu federa
ția de specialitate. Exemple : 
Ion Ciobanu-Bila, Gh. Drăghici 
-Doicești, Ion Eftene-Curcani, 
Virgil Lugojanu-Ceretejul de 
Sus (Hunedoara), ’ ” ’
București etc.

Etapa județeană 
tului a debutat cu 
tate surpriză, ceea 
ca întrecerile să fie mai atrac- 

Ivan Voicu-

a campiona- 
unele rezul- 
ce a făcut

au multiple motive să fie mulțu
miți. Comună cu un potențial e- 
conomic ridicat, școală cu fru
moase tradiții, condiții materiale 
excelente.

— M-arn întors printre fores
tierii mei — îmi mărturisea cu 
vădită mîndrie Dumitru Husar. 
Școala în care voi profesa a dat 
diverselor ramuri ale economiei 
naționale muncitori, tehnicieni, 
ingineri care fac cinste satului, 
dascălilor care i-au învățat. Cum 
s-ar zice, pornesc pe un drum bă
tătorit, dar cu gîndul foarte sin
cer de a face mai mult. Benefi
ciez, poate în mai mare măsură 
decît alți colegi, de un colectiv 
de cadre didactice bine sudat, în 
mare majoritate localnici, animați 
de aceeași dorință de a ridica sa
tul din toate punctele de vedere. 
Aceasta este și dorința mea.

La Glodeni, învățătorul Tiberiu 
Ga-lfi, secretarul organizației de 
partid din școală, m-a informat că 
„fetele" au plecat să cunoască 

Astfel își încep, împreună, o zi 
de odihnă.

Dar pentru că așa, cum amin
team, baza turistică din Insula 
Mare a Brăilei este pusă la dis
poziția tuturor tinerilor din țară 
să încercăm să enumerăm cî
teva din virtuțile și elementele 
de interes turistic pe care le 
oferă.

Gazdele au făcut lăudabile 
eforturi pentru a asigura con
dițiile corespunzătoare celor mai 
înalte exigențe î apă curentă, 
electrificare, grup sanitar, ves
tiare, cantină - restaurant, 
chioșcuri de răcoritoare, butuci 
— masă într-o splendidă pădu
re, 50 de locuri în corturi, un 
ring de dans cu prelată, plajă 
cu nisip extrafin, orchestre de 
muzică ușoară și populară, 
jocuri de șah, remi, terenuri de 
sport — 2 piste de popice, 
fotbal, volei, handbal, mese de 
tenis din beton, portic pentru 
gimnastică. Pentru cei ce doresc 
să învețe înotul funcționează un 
centru de învățare pe canalul 
Veriga. Dar alături de aceste 
amenajări, care, trebuie s-o re
cunoaștem, asigură ele însele 
cele mai variate condiții de 
odihnă, punctul forte al bazei 
turistice „Veriga" îl constituie 
totuși, dîndu-i un plus de atrac- 
tivitate, serviciile specifice 
locului. Să enumerăm numai 
cîteva dintre ele : Cele trei re
morchere — Stavridul, Greaca 
și Anna — alcătuind, împreună 
cu cîteva bărci, mica „flotilă* a 
agenției asigură plimbări serale 
pe Dunăre, excursii nautice de 
scurtă durată pe Canalul Macin, 
Brațul Chilia sau turul Insulei 
Mari a Brăilei și, bineînțeles, 
traversarea Dunării din Brăila 
la Baza turistică sau la punctul 
turistic de agrement Corotișca. 
Nu mai puțin interesantă este 
bucătăria de „profil" a cantinei- 
restaurant cu preparate îmbie
toare : ciorbă pescărească, sara
mură de burtă de crap cu mă- 
măliguță, tochitură moldove
nească.

Așadar, nu ne rămîne decît să 
ne alăturăm gazdelor pentru a 
reproduce invitația adresată tu
turor tinerilor de a vizita baza 
turistică „Veriga" din Brăila, 
spre a se convinge ei înșiși de 
toate virtuțile amintite în rîn- 
durile de mai sus.

AL. DOBRE

ti-ve. Jocurile disputate pe tere
nul de sport din comuna Crîn- 
gu (Teleorman) au avut un în
vingător mai puțin așteptat; 
tînăra formație Chimia Turriu 
Măgurele a eliminat din com
petiție pe multipla campioană a 
Teleormanului, Viață nouă-Ol- 
teni, iar la întrecerile de la 
Vaslui, pe primul loc s-a cla
sat o debutantă ; Recolta Bocă
nești. La București, campioana 
republicană, Combinatul Poli
grafic, a fost întrecută la scor 
(8—21) de Dinamo. Dispute 
pasionante au prilejuit cele 21 
de echipe sătești din județul 
Neamț, ca și competitoarele din 
județele Vaslui, Gorj, Dîmbo
vița, Arad, Sălaj și Galați. Pe 
primele locuri s-au clasat : Bi
ruința Gherăiești, Recolta Bo
cănești,’ Paringul Novaci, Tur
bina Doicești, Stăruința Doro
banț, Recolta Voivodeni și, res
pectiv, Victoria Independența.

In luna septembrie sînt pro
gramate jocurile zonale, reu
nind 40 de formații, clasate pe 
locul I la etapa județeană, pre
cum și primele două echipe din 
Capitală, Dinamo și C.P.B. Pri
mele întreceri au avut loc la 
Zalău, Alba 
iar în zilele 
tembrie sînt 
două zone la 
nicu Vîlcea. _____ ___ T____
tului se dispută la Craiova, în
tre 6—8 octombrie.

M. LERESCU

Iulia și Roman, 
de 23—24 sep- 
programate alte 

Tîrgu Jiu și Rîm- 
Finala campiona-

satul. In sat, deci, pe profesoa
rele Irina Mathe și luliana Simon 
abia le-am recunoscut dintr-un 
grup de eleve din clasa a IX-a. 
întrebări și răspunsuri:

— Comuna e bine gospodări
tă, a constatat luliana Simon. Co
piii sînt dezghețați. Primele im
presii sînt bune, așa că așteptăm 
nerăbdătoare 15 septembrie.

— Noii absolvenți s-au prezen
tat la posturi, ne răspunde la 
Icland, secretarul consiliului popu
lar, tovarășul Gheorghe Cristu- 
reanu. I-am ajutat să se instale
ze și așteptăm să ne arate ce pot. 
Faptul ca au venit în comună 
încă înainte de 1 septembrie evi
dențiază buna lor intenție și poa
te hotărîrea de a-și onora cu res
ponsabilitate calitatea și titlul de 
cadru didactic.

Cu aceste intenții s-au prezen
tat. noii absolvenți și la școlile ge
nerale din Bălăușeri, Zagăr, Chi
lienii de Jos, Grindeni, Tusin și 
alte sate. Să le urăm succes ca 
activitatea lor să satisfacă aștep
tările elevilor, părinților acesto
ra, noile colective în care s-au 
integrat, să fie propice împlinirii 
lor profesionale.
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AL Mill, ION GHEORGHE MAURER,

Houari Boumediene 

a primit delegația 

guvernamentală română

BELGRAD 12 — Trimisul
special Agerpres, S. Morcovescu, 
transmite : Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu tovarășa 
Elena Maurer, a sosit, marți, la 
Belgrad, într-o vizită prieteneas
că, la invitata președintelui Con
siliului Executiv Federal al 
R. S. F. Iugoslavia, Gemal Bie- 
dici.

La aeroportul Surcin din Bel-

$ul Ion Gheorghe Maurer a fost 
întîmpinat și salutat de preșe
dintele guvernului iugoslav. Ge
mal Biedici, împreună cu soția. 
Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, Milenko Boianici, președin
tele Consiliului Executiv al R.S. 
Serbia, Dușan Gligorievici, mem
bru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele părții iugo
slave în Comisia mixtă iugoslavo-

româaă de colaborare economi
că. Milan Venișmk. adjunct al 
secretarului federal pentru afa
ceri externe. Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și alte persoane ofi
ciale. Erau prezenb membri ai 
Ambasadei române și ai Agenției 
economice.

Pe aeroport era aliniată o com
panie de onoare. După prezenta
rea personalităților venite in în- 
timpinare. au fost intonate im
nurile de stat ale celor doua țâri.

Președintele Consiliului Revo
luție:. președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, 
Houari Boumediene. a primit, 
marți dimineața, delegația gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România condusă de to
varășul Ion Pâțan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior.

Cu acest prilej, între șeful sta
tului algerian și delegația româ
nă a avut loc o convorbire cu 
privire la relațiile prietenești și 
de colaborare dintre cele două 
țări și cu privire la alte proble
me de interes comun.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
fost de fată Ștefan Mihai, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Alger.

ÎNTiLNIRE A TOVARĂȘULUI
GHEORGHE PANĂ CU MEMBRI

AU ÎNCEPUT CONVORBIRILE OFICIALE Al CONDUCERII P.C. ITALIAN
In cursul după-amiezii, la 

sediul guvernului iugoslav au 
început convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, și preșecfcntele 
Consiliului Executiv Federal 
al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, Gemal Biedici.

Djn partea română, la con
vorbiri participă Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colabora
re economică, loan Cirsu, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru știință și tehnologie, 
Vasile Șandru, ambasadorul 
României la Belgrad, și alte 
persoane oficiale.

Din partea iugoslavă parti
cipă Dușan Gligorievici, mem
bru al ConsiliuluF Executiv 
Federal, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă iugo- 
slavo-română de colaborare e- 
conomică, Milan Venișnik. ad

junct al secretarului federal 
pentru afaceri externe. Iso Nje- 
govan, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și alte 
persoane oficiale.

Cei doi șefi de guvern au 
procedat la o amplă trecere în 
revistă a relațiilor bilaterale, 
exprimîndu-și satisfacția pen
tru dezvoltarea lor ascendentă, 
dinamică și au examinat posi
bilitățile de promovare în con
tinuare a colaborării româno- 
iugoslave în toate domeniile. O 
ater.ție deosebită a fost acor
dată relațiilor economice și 
tehnico-științifice, subliniindu- 
se creșterea lor importantă, 
faptul că schimburile de măr
furi depășesc substanțial pre
vederile Acordului comercial 
de lungă durată pe perioada 
1971—1975. A fost evidențiată 
extinderea acțiunilor de coope
rare în producție, îndeosebi în 
domeniul construcțiilor de ma
șini.

Potrivit indicațiilor date de . 
președintele Nicoiae Ceausescu : 
si de președintele Iosip Broz 
Tito la întâlnirea din luna mai. 
de la Porțile de Fier, de a se : 
găsi noi posibilități și forme . 
pentru continua extindere și a- [ 
dîncire a raporturilor bila te r a- I 
le pe multiple planuri, au fast J 
luate în considerare noi dome- i 
nii de cooperare în producția . 
industrială în primul rlnd în ‘ 
ramurile purtătoare aie progre- ■ 
sului tehnic, și anume : indus- ; 
tria construcțiilor de mașini, 
îndeosebi electrotehnica și e- 
lectronica, metalurgia, industria 
chimică și petrochimică, ener
getica și altele. A fost relevată J 
importanța cooperării în do- j 
meniul cercetării științifice și 
s-au stabilit măsurile pentru ' 
dezvoltarea ei în continuare.

Convorbirile au avut un pro- ■ 
nunțat caracter de lucru și s-au I 
desfășurat într-o atmosferă : 
prietenească, deosebit de cor
dială.

La sediul Corni teiului Cen
trai al Partidului Comunist 
Italian a avut loc la 11 sep
tembrie o întilnire a tovară
șului Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.. cu to
varășii Paolo Bufalini. mem
bru al Biroului Politic și al 
direcțiunii P.C.I.. Sergio Se- 
gre. membru al C.C. al P.C.I.. 
șeful secției externe a C.C. al

P.C.I. și Rodolfo Mechini, 
membru al Secretariatului și 
al C.C. al partidului. Cu acest 
prilej, s-a făcut un schimb de 
păreri asupra dezvoltării în 
continuare a relațiilor dintre 
cele două partide, asupra 
unor probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

întrevederea delegației române 
cu oficialități americane

Dineu oferit în onoarea
Marți seara. președintele 

Consiliului Executiv Federal, 
Gemal Biedici, și soția au ofe
rit un dineu în onoarea preșe
dintelui Consiliului de Miniș
tri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, și a soției sale.

La dineu au participat Emil 
Drăgănescu, loan Ursu, amba
sadorul Vasile Șandru și alte 
persoane oficiale.

Din partea iugoslavă au fost 
prezenți Mitia Ribicici, membru 
al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Gustav Vlahov, vicepreședinte 
al Adunării Federale, Milenko 
Boianici, președintele Consiliu
lui Executiv al R.S. Serbia, 
Mirko Tepavaț, secretar fede
ral pentru afaceri externe. Du
șan Gligorievici, Dragan Milo-

oaspeților
ievici, membri ai Consiliului 
Executiv Federal, Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și alte persoane 
oficiale.

în cursul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, tovarășii Gemal Bie
dici și Ion Gheorghe Maurer 
au rostit toasturi.

Delegația de președinți ai 
consiliilor populare condusă de 
Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului popular ai munici
piului București, aflată într-o 
vizită în Statele Unite, a fost 
primită luni de secretarul de 
stat interimar, Alexis Johnson, 
și de asistentul secretarului de 
stat oentru problemele europe
ne, Walter Stoessel.

Cu acest prilej, au fost evoca- 
teschimbul de vizite și con\or
birile avute de președintele 
Consiliului de Stat, Nicoiae 
Ceaușescu. cu președintele Sta
telor Unite. Rich *rd Nixon, la 
București și Washington, pre
cum și contribuția adusă de a- 
ceste vizite la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țâri și 
popoare. Totodată, a fost subli
niată importanța contactelor la 
toate nivelele, inclusiv al admi
nistrațiilor locale, pentru cu

noașterea reciprocă, pentru dez- 
■. ,1 tarea relațiilor economice, 
culturale și științifice, pentru 
apropierea dintre cele două po
poare.

La amiază, asistentul secreta
rului de stat pentru problemele 
europene, Walter Stoessel, a 
oferit în saloanele Departamen
tului de Stat un dejun în cinstea 
delegației române, la care au 
participat, de asemenea, Corne- 
liu Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington, funcționari 
superiori ai Administrației a- 
mericane.

în cursul aceleiași zile, dele
gația română a făcut o vizită 
conducerii Departamentului pen
ii u construcția de locuințe și 
dezvoltare urbană, unde au fost 
discutate probleme privind me
todologia planificării curente si 
pe termen lung a dezvoltării 
așezărilor urbane.

Imagini din Iugoslavia
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Emblema celui mai mare port iugoslav de pe coasta adriaticâ, Rijeka, este o nava - mesager 
al muncii și priceperii constructorilor săî. Recent, ei au dat în exploatare marea hala în care se 
produc motoare Diesel de mare capacitate pentru nave transoceanice. Sporirea continuă a to
najului general al flotei comerciale iugoslave care străbate trasee înscrise pe aproape toate 
mările lumii, a făcut ca anul trecut să fie transportate circa 17 milioane tone de mărfuri, de 

4,2 la sută mai mult decit în 1970

La Titograd, capitala Muntenegrului, printre blocurile zvelte, prind contur, văzînd cu ochii, obiec
tive ce vor îmbogăți curind harta industrială mereu înnoita a țârii. Un exemplu îl oferă Combina
tul de aluminiu, un adevărat gigant industrial, care, atunci cind va intra definitiv in producție, 
va contribui împreună cu alte întreprinderi similare, în curs de construcție, la mărirea de 4-5 ori 

a producției actuale de aluminiu a țării

„Relațiile iugoslavoromâne—
Ciocniri violente 

in Vietnamul de Sud

„RĂZBOIUL AUTOMOBILELOR"
• Complexul electronic de la „General Motors"
• Jocul cifrelor și o dispută fără menajamente

un exemplu remarcabil"
Ziarul iugoslav „BORBA" a 

publicat marți un articol con
sacrat vizitei prietenești în 
R.S.F. Iugoslavia a președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

După ce relevă că întrevede
rile cu președintele guvernului 
iugoslav, Gemal Biedici, vor 
avea un caracter lucru și vor 
fi cuprinzătoare, ziarul sublini
ază că tendința ascendentă a 
devenit o caracteristică deose
bită a dezvoltării dinamice a 
relațiilor economice iugoslavo-

române și a colaborării reci
proce din ultimii ani.

Posibilitățile nu sînt încă e- 
puizate, întrucît există o bogă
ție de teme bilaterale în pri
vința modului în care trebuie 
să fie realizat progresul urmă
tor, arată ziarul.

,,în tradiția relațiilor iugosla- 
vo-române, care constituie un 
exemplu remarcabil, un loc de 
seamă îl ocupă întîlnirile la 
nivel înalt ale șefilor de stat 
și reuniunile șefilor de guvern. 
în această tradiție. — scrie 
„BORBA" — a existat întotdea

una un schimb de păreri larg 
și deschis asupra problemelor 
actuale de politică externă, a- 
jungi.ndu-se la exprimarea 
identității sau marii asemănări 
de păreri și de poziții ale ce
lor două țări. Pacea și relațiile 
democratice constructive din 
lume sînt un lucru pentru care 
ambele țări se pronunță stăru
itor și consecvent, ceea ce, a- 
lături de multe altele, le apro
pie și le determină sâ-și întă
rească activitatea pe arena in
ternațională- — scrie. în în
cheiere ziarul „BORBA".

Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au respins cu un 
puternic tir de artilerie o ten
tativă a unităților de infante
rie marină ale armatei saigo- 
neze de a pătrunde în citadela 
Quang Tri, deținută de la 1 mai 
de patrioți.

Pe de altă parte, ciocniri vi
olente s-au produs marți* între 
unități ale armatei populare de 
eliberare din Vietnamul de sud 
și trupele inamice în provincia 
sud-vietn^meză Quang Tin. în 
apropierea orașului Thien Phu- 
oc, situat la sud de Da Nang, 
și controlat de patrioți de la 
sfîrșitul săptămînii precedente.

In ultimele zile, forțele pa
triotice sud-vietnameze și-au

intensificat operațiunile în zo
na șoselei strategice nr. 4 la 
sud de Saigon, principala rută 
care leagă capitala sud-vietna- 
meză de Delta Mekongului. 
Transporturile militare și 
punctele fortificate ale inami
cului de pe această șosea au 
fost supuse permanent atacuri
lor patrioțiîor. După cum tran
smite agenția de presă „Elibe
rarea", în cursul unei ambus^- 
cade organizate la 7 septembrie 
de forțele armate populare de 
eliberare, care acționează în 
provincia My Tho, pe șoseaua 
nr. 4, au fost scoși din luptă 
peste 300 de soldați inamici și 
au fost avariate numeroase ve
hicule militare.

Delegația Societății 
de Cruce Roșie 

din R.P.D. Coreeană 
la Seul

După cum relatează agenția 
A.C.T.C., la Seul a sosit dele
gația Societății de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană care va 
participa, în capitala Coreei de 
sud, la continuarea convorbiri
lor propriu-zise între delegați
ile de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud.

România la expoziția 
comercială „Ratio 72" 
de la Leipzig

• PE TERENUL expoziției 
de la Leipzig-Markkleenberg a 
fost deschisă expoziția comer
cială „Ratio 72" a Republicii 
Democrate Germane, la care au 
fost invitate să participe Repu
blica Socialistă România si 
alte țări socialiste. Expoziția 
prezintă aspecte din domeniul 
raționalizării comerțului inte
rior, prilejuind și un schimb de 
experiență privind buna deser
vire a populației. Printre oas
peții care au participat la des

chiderea expoziției s-a aflat 
Nicoiae Bozdog, ministrul co
merțului interior al României.

Tara noastră prezintă un 
stand care înfățișează aspect* 
noi din dezvoltarea comerțului 
socialist.

Expulzarea misiunii mi* 
litare britanice din U- 
ganda

• ÎN CADRUL unei reuniuni 
conduse de președintele Idi 
Amin, Consiliul Apărării al 
Ugandei a hotărît expulzarea 
misiunii militare britanice în
sărcinate cu antrenarea forțe
lor armate ugandeze — infor
mează agențiile Reuter, France 
Presse și United Press Interna
tional. Potrivit unui purtător 
de cuvînt a! guvernului ugao- 
dez, membrii misiunii britanic* 
vor trebui să părăsească țara 
pînă la 15 septembrie.

Propunere austriaca
• GUVERNUL AUSTRIAC a 

propus luni Organizației Na
țiunilor Unite ca Viena să de
vină sediul Secretariatului 
O.N.U. pentru protecția mediu- 
lui înconjurător — informează 
agenția Reuter. în capitala Aus
triei își au stabilite, deja, sediile 
zlgenția internațională pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.) și 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială 
(U.N.I.D.O.).

• ANDREI GROMÎKO, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a oferit, marți, un de
jun in cinstea lui Henry Kissin
ger. consilier special al pre
ședintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, infor
mează agenția TASS.

wP
Kim Ir Sen a primit o 
delegație japoneză

• KIM IR SEN, președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene — informează 
agenția A.C.T.C. — a primit o 
delegație a Adunării prefectu
rii japoneze Osaka, condusă de 
Tokuo Nishikawa. președintele 
adunării, cu care a avut o con
vorbire.

De asemenea, Kim Ir Sen a 
primit delegația grupului par
lamentar al Finlandei, în frun

te cu Veikko Rytkonen, mem
bru al Parlamentului, care face 
o vizită în R. P. D. Coreeană

• DUPĂ DOUA ZILE de dez
bateri, miniștrii economiei și fi
nanțelor din cele 10 țări mem
bre ale viitoarei Piețe comune 
lărgite. întruniți la Roma, au 
adoptat o rezoluție privind crea
rea unui fond de cooperare mo
netară al C.E.E. Ilotărirea a fost 
luată pe baza unui document 
elaborat anterior de un grup de 
lucru.

Conientînd rezultatele reuniu
nii de la Roma, agenția France 
Presse relevă că adoptarea ho- 
tărîrii privind crearea unui fond 
de cooperare monetară consti
tuie un pas în direcția realizării 
mult controversatei uniuni eco
nomice și monetare a C.E.E.

• ÎN CADRUL manifestărilor 
consacrate Anului internațional 
al cărții, Ambasada Republicii 
Socialiste România în Cipru a 
organizat la Nicosia o expoziție 
de carte românească. Au fost 
prezentate circa 300 titluri de 
cărți din domeniile literaturii 
social-politice, beletristice, ști
ințifice și tehnice.

Gabonul, țară situată pe 
coasta de vest a Africii, a 
anunțat Organizația Națiuni
lor Unite că a hotărît să-și 
extindă limita apelor terito
riale Ia 100 mile marine — 
informează agenția United 
Press International.

Convorbiri 
indo-pakistaneze

In localitatea Wagah, din Pa
kistan, a avut loc, luni, o întîl- 
nire a reprezentanților coman
damentelor militare ale Indiei și 
Pakistanului în problema deter
minării liniei de control în Jam
mu și Kașmir.

ZIUA ROMÂNIEI 
LA TÎRGUL 

INTERNAȚIONAL 
DE LA IZMIR

La Tîrgul Internațional de 
Ia Izmir a fost organizată, la 
11 septembrie, Ziua Româ
niei. Pavilionul țării noastre 
a fost vizitat cu acest prilej 
de reprezentanți ai unor in
stituții centrale din Turcia, 
conducători ai organelor lo
cale, numeroși oameni de a- 
faceri, reprezentanți ai unor 
firme turcești și străine, de 
un numeros public, care au 
apreciat calitatea exponate
lor, multe dintre ele produse 
ale industriei constructoare 
de mașini.

Nu s-au deschis încă 
porțile tradiționalelor „sa
loane ale automobilului" 
la Londra, Paris, Los An
geles dar, ca de obicei, 
în preajma evenimentului 
autumnal, principalele fir
me producătoare trag 
discret un colț ol cortinei 
și-și dezvăluie „surprizele" 
(cu scopul evident de a 
ciștiga, dacă se poate, un 
avans în bătălia recla
mei).

S
ub raport tehnic, 
ce va aduce nou 
„promoția 1973“ a 
industriei automo
bilistice ? Specia
liștii sînt unanimi : 

nimic revoluționar, nimic care 
să schimbe structural automobi
lul viitorului imediat. Unii își o- 
mintesc că, de pildă, încă în 
urmă cu zece ani automobilele 
„Chrysler" au fost înzestrate cu 
turbine. Și, astăzi, însă întreprin
derea engleză continuă cerce
tările în domeniul amintit, pro
ducția în mare serie lâsîndu-se 
așteptată. Acum, noutatea o 
constituie mașinile electrice cu 
mici motoare alimentate de pile 
cu combustibil. Nici aceste ma
șini nu depășesc însă stadiul de 
prototip. Așa că, în lot de ,.re- 
voluție“ în materie de automo
bile se vorbește mai curind de 
„evoluție“.

Se pot pune, desigur, nume
roase probleme în legătură cu 
prezentul și viitorul automobilu
lui, cu rolul pe care-l joacă în 
cadrul civilizației contemporane, 
în legătură cu moda care evo
luează și în acest sector. Dar 
toate acestea sînt supuse legii 
de fier a concurenței care face 
ca secretele fundamentale in
dustriale să fie păstrate, ca ti
purile noi sau îmbunătățite de 
mașini să fie ținute în secret 
pînă în preajma lansării pe 
piață. Un război cu legi scrise 
și nescrise, în care cel mai tare 
- ceea ce înseamnă bani și teh
nică — învinge.

NEUE ZURCHER ZEITUNG re
liefează cadrul acestei înfrun
tări în actualele împrejurări : 
„Există teama că producătorii 
americani vor face, practicind 
dumpingul, un război al prețu
rilor societăților europene. Con
curența tradițională căpătă insă 
accente și laturi oarecum dra
matice. Avansul tehnic al ameri

canilor le va da mîine arme 
foarte periculoase, mai pericu
loase chiar decît dumpingul. E- 
xemplul lui General Motors tre
buie să dea de gîndit. Cel mai 
important constructor de auto
mobile din lume utilizează, în- 
cepînd încă din decembrie 1966, 
serviciile unui complex de mașini 
electronice care-i. permite să 
pună la punct în numai două 
luni un model nou, gata pentru 
construcția în serie, în timp ce 
pentru o operație similară sînt 
necesari încă unul-doi ani pe 
țărmul acesta al Atlanticului".

Perspectivele luptei mereu 
mai dure, pe care le sintetizează 
expertul în materie de la coti
dianul elvețian, sînt confirmate 
și de actualele desfășurări ale 
ciocnirii dintre marii producători 
de automobile din occident. Sta
tele Unite care nu demult do
minau în mod necontestat în a- 
ceastă ramură-cheie a pieței 
capitaliste (în 1950 — 79,4 la 
sută din producția de automo
bile din occident) își văd ame
nințat imperiul. Astfel, de pildă, 
Republica Federală a Germaniei 
care nu producea în 1950 decît 
3 la sută din producția mondia
lă de automobile se găsește ac
tualmente pe locul doi, după 
S.U.A., cu 13,9 la sută, lată și 
cifrele (pe anul trecut), pentru 
celelalte țări occidentale : Anglia 
8,5 la sută (1950 — 6,8 la sută) ; 
Japonia-10,8 la sută (în 1950, 
0,3 la sută ; Franța 6,5 la sută 
(in 1950 — 3,5 la sută) ; Italia 
5,8 la sută (în 1950 — 1,3 la 
sută). Jocul acesta al cifrelor re
flectă ceea ce experții denumesc 
„războiul automobilelor".

în această bătălie loviturile se 
succed cu forță, fără drept de 
apel. O activitate deosebită o 
ore înfruntarea dintre marile în
treprinderi automobilistice din 
Statele Unite și R.F.G. Cu toate 
că marele capital american dis
pune în R. F. a Germaniei de o 
bază solidă prin Ford Werke și 
„Opel" (controlat de General 
Motors) pătrunderea pe piața a- 
mericană a mașinilor Volkswa
gen și „Mercedes" constituie o 
concurență redutabilă chiar pen
tru giganții americani ai auto
mobilului. în mai a.c., mașina 
Volkswagen nr. 3 500 000 a în
ceput să ruleze pe șoselele a- 
mericane. 60 la sută din impor
turile americane de mașini în 
1971 au purtat mărci vest-ger- 
mane.

Un aspect al înfrumusețării 
automobilistice îl constituie cioc
nirile spectaculoase dintre marii 
producători pe pistele de con
curs ale întrecerilor auto. Din
colo de performanța sportivă, de 
măiestria unor piloți care-și pun 
în fiecare clipă viața în primej
die, se află interesele construc
torilor de automobile care do
resc să-și asigure publicitatea 
prin mijlocirea marilor curse au
tomobilistice. Nu întîmplător» ț 
NEUE ZURCHER ZEITUNG nota: 
„Bomba engleză la salonul lon
donez al. automobilului din oc
tombrie, nu va trebui căutată în 
spațiul expozițional. Ea este o 
frază, o simplă frază, dar pro
nunțată de d-l Emrys, unul din 
directorii lui B.M.C. în fața a pa
tru sute de tehnicieni și ziariști : 
„Noi sîntem gata să mizăm larg 
pe competițiile automobilistice”. 
Vor apare mașinile engleze în 
marile curse auto ? - se întreabă 
acum specialiștii. Dezbaterile in 
presa britanică pe această temă 
ocupă multe coloane, demon* 
strîndu-se necesitatea ca indus
tria auto engleză să fabrice ma
șini de mare putere care să în
frunte pe Ford și Ferrari. Acesta 
nu e uri simplu capriciu ci o ce
rință pentru a impune o marcă 
de automobil. Istoria mașinilor 
japoneze „Honda“ e edificatoa
re. Automobilul socotit „vedeta 
nr. T‘ a ultimelor saloane auto
mobilistice, nu exista în urmă 
cu numai 5-6 ani pe planșetele 
proiectanților japonezi. Și acum 
el provoacă îngrijorări pe ambe
le maluri ale Atlanticului. Pen
tru a-și impune marfa, care as
tăzi are o căutare din ce în ce 
mai mare în Europa și S.U.A., 
,.Honda" a început cu fabrica
rea motocicletelor de mare per
formanță, care din 1953 își asi
gură aproape toate locurile întîi 
în marile curse la diferite cate
gorii, aducînd astfel faimă, pres
tigiu și reclamă firmei.

Dacă filmul de succes și de 
tensiune „Marele premiu" are ca 
erou un pilot al mașinilor de 
curse și drept fundal încercările 
prin care trece pe pistele de 
concurs, de foarte multe ori rea
litatea depășește ficțiunea cine
matografică prin dramatismul 
„războiului nervilor" pe care-l 
alimentează fabricanții de auto
mobile pentru înlăturarea adver
sarilor.

E. R.
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