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La ultima sesiune științifeă 
pe țară a tinerilor specialiști din 
construcția de mașini, inginerul 
Centru Nicolae de la uzina 
„Tractorul" din Brașov a pre
zentat o lucrare ce avea să în
trunească aprecierile asistenței : 
„Studiul soluției optime de re
ținere a prafului în turnătorie".

Așadar, un tînăr inginer este 
preocupat de probleme majore 
ale civilizației zilelor noastre. 
Ceea ce mi-a reținut atenția în 
mod deosebit din cele două in
formații au fost precizările pe 

1 care le conținea fiecare: „cu 
' toate măsurile luate" și respec

tiv .soluției optime". Cu aceas
tă din urmă precizare a debutat 
de fapt discuția cu interlocutorul 
meu. _

— Ce semnificați, are 'de data 
aceasta cuvintul optim ?

— Tocmai tn jurul acestui cu- 
vînt se concentrează discuțiile.

Primiri la tovarășul
* în întâmpinare» „Zilei me

talurgistului"
Siderurgiștii reșițeni cinstesc „Ziua 

metalurgistului" cu însemnate succese în 
sporirea producției de metal. La secția 
furnale, de pildă, a fost elaborată cea 
de-a 10 000-a tonă de fontă peste planul • 
la zi, cu 2 000 tone mai mult decît pre
vedea angajamentul pe întregul an. Da
torită îmbunătățirilor aduse regimului 
termic de funcționare a furnalelor și a 
rețetelor de dozare, peste 20 la sută din 
sporul producției de fontă a fost obținut 
pe seama cocsului economisit. Schimbu
rile conduse de maistrul Petru Sfercocea, 
Nicolae Riteș au înregistrat aici cei mai 
ridicați indici de utilizare a agregatelor, j

în același timp, la oțelărie, unde s-a 
asigurat folosirea cu randament sporit a 
capacității cuptoarelor, precum și redu
cerea duratei medii de elaborare a șar
jelor, au fost elaborate în plus mai mult 
de 8 500 tone oțel, cantitate care depă
șește simțitor angajamentul asumat pînă 
la sfirșitul anului. Creșteri însemnate de 
producție au fost consemnate și în secția 
laminoare, depăsindu-se pînă acum sar
cinile de plan cu peste 2 000 tone lami
nate finite pline.
Printre realizările de seamă ale siderur- 

giștilor reșițeni se înscrie și asimilarea 
în producție a 3 noi mărci de oțeluri a- 
liate și tot atîtea sortimente de laminate, 
profile destinate industriei noastre de 
autocamioane și autoturisme.

• Angajamentele anuale — 
îndeplinite

Antrenați cu toate forțele în întrecerea 
socialistă, oamenii muncii din întreprin
derile industriale din județul Vrancea 
raportează îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor asumate pe anul în curs. 
Peste prevederi, s-au livrat 34 000 m.p. 
furnire estetice, mobila în valoare de 
2,8 milioane Iei, confecții însumînd 4,3 
milioane lei și alte produse. Ca urmare a 
creșterii cererilor beneficiarilor externi 
pentru o serie de produse de înaltă ca
litate, realizate în întreprinderile jitie- 
țului planul de export a fost depășit cu 
10,4 milioane Iei valută.

(Arerpres)
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Reportaj despre

înfăptuirile

tinerilor brigadieri

din județul Bihor

I

I

NICOLAE CEAUȘESCU
• Ziaristul american Henry Shapiro

ELAN TINERESC
CONCRETIZA T ÎN

obiective Însemna te

găsită

Soluția

a lost

VariZe Sire nț an, Gheorghe Lucuța, Bela Kiss și Viorel Moș — patru din tinerii care se depășesc 
zilnic pe sine prin pilduitoare fapte de munca.

„Se obișnuiește deja de cîtva 
timp ca prima lună de primă
vară să fie reclamata autoritar, 
în fiecare an, de organizațiile 
U.T.C., pentru a fi transforma
tă în „luna muncii patriotice". 
Am desprins acest citat din- 
tr-un articol mai vechi, apărut 
în ziarul nostru (nr. 7121 din 
8 aprilie a-c.).. în care reporte
rul consemna inițiativa organi
zației județene Bihor a U.T.C. 
de a extinde această lună la 
nivelul întregului an. Și repor
terul zilei de 8 aprilie nu uită 
să-și încheie astfel articolul: 
„Este apelul (această inițiativă 
— n.n.) pe care îl adresează, or
ganizațiile U.T.C. ale Bihorului 
organizațiilor din întreaga țară 
oferind, drept cel mai bun e- 
xemplu și îndemn, propria lor 
activitate".

Revenim astăzi în locurile de 
unde a fost declanșată iniția
tiva. Acțiuni care atunci abia 
debutaseră din plan în realita
tea faptei sînt astăzi manifestări

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
acordat miercuri dimineața, o

ziaristului ameri-
Shapiro, șeful bi-

întrevedere 
can Henry 
roului la Moscova al Agenției 
de presă United Press Interna
tional.

Au participat tovarășii Ște-

fan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Mi- 
tea, consilier la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire cordială.

• Tovarășul Samuel Mikunis
Miercuri după-amiază tova

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit 
cu tovarășul Samuel Mikunis, 
secretar ger.eral al Partidului 
Comunist din Israel, care și-a 
petrecut concediul de odihnă 
în țara noastră.

La întîlnire a participat to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

In timpul fntîlnirii a avut 
loc un schimb de păreri în le
gătură cu activitatea celor 
două partide, precum și cu u- 
nele probleme ale situației in
ternaționale actuale. A fo6t 
exprimată dorința de a dez-

volta relațiile de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și 
P.C. din Israel.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o ambiantă de prietenie to
vărășească.

România cu privire la convocarea
Conferinței mondiale de dezarmare

ÎN PAGINA A VI-A

școlară

ACTIVITATEA

TURISMUL PENTRU TINERET

SEZON UI
A ÎNCHEIAT

Punctul de vedere al Republicii Socialiste

CONTINUA

Cronica

PIONIERII
IȘI

RESPECTĂ
TRADIȚIA

Viața culturală 
a tinerelului 
— Un eveniment ■

„Vacantele 
muzicale

Unii înțeleg ca printr-o despră- 
fuire optimă să se asigure un loc 
de muncă corespunzător. Alții 
se gîndesc mai mult la proteja
rea mediului. în sfîrșit o alta 
categorie de specialiști optează
pentru desprăfuire parțială pe 
ambele fronturi.

— Și opinia inginerului Cențiu 
care este ?

— O ventilație care să per
mită captarea tuturor noxelor 
(praf, fum, gaze) din locul de 
producere a lor pentru a reali
za o atmosferă normală de lu
cru, cu condiția să nu se creeze 

« curenți sau să-1 incomodeze pe 
muncitor. Concomitent însă tre
buie ca intalația de filtrare să 
retină cît mai eficace noxele 
pentru a nu infecta mediul în
conjurător. $i neapărat, să se 
țină seama de factorul econo
mic: o instalație sigură și sim
plă în exploatare, cu cheltuieli 
de întreținere minime.

— Teoretic mi se pare o so
luție ideală. Dar practic ?

— Desigur, nu întotdeauna 
pot. fi îndeplinite în totalitate 
cele trei condiții de bază. Rea
lizarea unei epurări ridicate a 
aerului implică instalații de fil
trare complexe, care ridică pre
țul și cer o întreținere cu chel-

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a lll~a)

După calendarul turistic, sezonul estival nu a fost incâ încheiat, 
Se știe, Oficiul Național de Turism prelungește - și timpul îngă
duie - pinâ mai tirziu sfera acțiunilor sale de profil. Turismul 
de tineret, însă, iși restringe simțitor domeniul de activitate, încep 
școlile, se apropie deschiderea anului universitar, iar o bună 
parte din beneficiarii B.T.T. sînt înșiși elevii și studenții. Pe litoral 
— unul din importantele cartiere de vacanța ale verii - ziua de 
8 septembrie a marcat practic închiderea sezonului turistic de 
tineret. Am considerat util sâ împărtășim cititorilor noștri cîteva 
amănunte semnificative, experiențe și concluzii reieșite la capătul 
a 116 zile... marine, solicitind, în acest sens, tovarășului MIHAIL 
MORARU, președintele Agenției B.T.T. Constanța, răspuns la 
unele întrebări.

la Piatra Neamț" 
- îndrumătorii riscă, 

dar nu pe banii lor

IOAN VOICU

(Continuare In pag. a V-a)

Traducînd în viață o prețioasă indicație a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
In două școli
profesionale

elevii se vor pregăti
după un nou orar

în urmă cu cîteva luni, Ia 
Conferința extraordinară a or
ganizației de partid a munici
piului București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta posibi
litatea organizării școlii profe
sionale pe principiul legării mai 
strînse a învățăturii de produc
ție, fapt ce poate permite uti
lizarea rațională a atelierelor

Pe itinerariul unei adunări 
de primire în U.T.C.

Eșecul unor încercări 
t'e a salva aparențele

La Fabrica de confecții Vaslui 
am asistat la adunarea generală 
a organizației U.T.C. din secția I. 
atelierul IV. Ordinea de zi: pri
miri de noi membri. Un numai 
de 5 tineri și tinere care, așa 
cum reieșea din recomandările 
făcute de biroul organizației, ob
țin bune rezultate în muncă și au 
o comportare corespunzătoare, au 
fost puși în discuția adunării ge
nerale în vederea dobîndirii cali
tății de membri ai U.T.C.

Ziua primirii în U.T.C. — o zi 
emoționantă, o sărbătoare nu nu
mai pentru noii membri, ci pen

tru întreaga organizație. Așa am 
crezut că va fi și așa ar fi tre
buit să fie. Dar în sala unde s-a 
desfășurat adunarea, acea atmos
feră solemnă, sărbătoreasca lip
sea. Pur și simplu plutea un soi 
de amorțeală care numai cu mo
mentul acela nu se potrivea.

Fiecărui tînăr i s-au consacrat 
circa zece minute, timp în care 
se citea cererea de primire, se 
făceau și caracterizările din par-

ELENA NESTOR

(Continuare in pag. a V-a)

1

i

4 ore învățătură,

4 ore practică în producție
în același timpasigurîndu-se _ 

absolvenților o calificare temei
nică în profesiunile alese. Am 
solicitat celor doi directori ad- 
juncți cu problemele de învâ- 
țâmint din Ministerul Industriei 
Ușoare și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, ing 
Georgeta Taftă și ing. Victor 
Hîncu, date în legătură cu pre-

gâtirea noului an școlar în u- 
nitățile tutelate de cele două 
ministere, în sensul indicației 
de mai sus.

Ing. Georgeta Taftă : Avînd 
în vedere atenția sporită care 
se acordă calității pregătirii ab
solvenților tuturor tipurilor de 
școli am avut în primul rînd în 
vedere reașezarea disciplinelor

teoretice șî de specialitate. Ast
fel, anul trecut, în mod expe
rimental, la cîteva școli pro
fesionale s-a renunțat la obiec
tele de cultură generală, iar în 
acest an măsura va fi generali
zată, urmărindu-se o mai bună 
așezare a disciplinelor de spe
cialitate. în cadrul acestui pro
gram matematica a devenit ma-

tematică aplicativă, fiind strîns 
legată de conținutul meseriei, 
de tehnologia acesteia, precum 
și de celelalte discipline de spe
cialitate. în programul școlii 
profesionale a fost introdusă din 
acest an și disciplina Noțiuni de

CALIN STANCULESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

I. PERIETEANU

(Continuare in pag. a V-a)

— In comparație cu a- 
nul trecut, cum apreciați 
afluența tinerilor spre li
toral ?

— Numărul tinerilor amatori

In loc de epilog la „TRA
GEDII (numai) INTR-UN 
ACT".

GREȘELI DE
NEIERTAT

de CONSTANTIN STOICIU

Șl TINERII FAC PARTE 
DIN CONTROLUL OBȘTESC

locuiesc în căminul
dumneavoastră ?

Cîți gospodari

Un interior cald, intim

în anul viitor tinerii din Jude
țul Harghita vor primi în folo
sință 6 cămine muncitorești cu o 
capacitate totală de peste 1800 
locuri. Statul investește anual 
sume însemnate pentru construc
ții destinate tinerilor. Fotoanche- 
ta noastră și-a propus să urmă
rească modul în care aceștia gos
podăresc căminele deja existente, 
grija fața de bunul obștesc fiind 
o sarcină permanenta care incum
bă răspunderea fiecăruia.

LA GALAUTAȘ 
GAZDELE AU MULTA FANTEZIE

Primul popas l-am făcut la că
minul nefamiliștilor de la Com
binatul de prelucrare a lemnului 
din Galăuțaș. Mîna bunilor gos
podari se face simțită încă înain
te de a trece pragul căminului: 
spații verzi în fața blocului, stra-

LIDIA POPESCU 
NICOLAE MIRCEA

Fotografii: Pavel TIN JAL A

(Continuare tn pag. a 11-a)

Trebuie să recunoaștem că de multe ori greșim, O fi 
omenesc. O fi în firea lucrurilor. O fi chiar necesar. Din 
greșeli se învață, greșelile sînt uneori un sprijin sufletesc de 
neînlăturat, o remușcare constructivă, cum ar medita un con
temporan la modificările ascunse ale semenilor. Greșim în 
lucrurile mari și mărunte ale propriei vieți, greșim uneori și 
față de viața celorlalți, greșim destul de rar catastrofal și 
ne trezim că e nevoie să luăm totul de la capăt ; noi sau 
ceilalți... Se poate continua pe același ton îngăduitor, și 
n-ar fi o greșeală de neiertat, la urma urmei, plutind peste 
concret, întoreîndu-i spatele, cuvintele ajung să se adune 
într-o lume a lor, unde convenția este la fel de reală ca în
depărtarea de adevăr. O emisiune recentă a televiziunii 
descoperă privirii consternate imaginea unei comune de 
lîngă Brașov cu fîntînile izvorînd apă otrăvită, imaginea unor 
oameni întîrziind pe șosea cu găleți și cazane în mînă, aș- 
teptînd înaintarea leneșă a cisternei cu apă bună. Evident, 
ca să se ajungă aici, cineva a greșit, cineva nu și-a făcut 
datoria așa cum ar fi fost firesc să și-o facă. Nu contează 
acum cine, emisiunea a spus-o deja, contează locul și timpul 
în care o instituție sau mai multe instituții, cineva sau mai 
mulți cineva au greșit. Contează felul cym unul dintre cei 
ce poartă răspunderea gravă a poluării apei dintr-o comună 
care n-avea nevoie de o astfel de celebritate, justifica gre
șeala și o ridica la rang de necesitate pornită din alterna
rea stranie a unui lung șir de aprobări, de recomandări, de 
avizări ș.a.m.d., îneît, întoreîndu-mă la acea lume convențio
nală a cuvintelor născută ca frică de lumea reală și răsco
litoare, mi-a trecut o clipă prin minte că, într-un fel, atunci 
cînd ai numai gînduri bune și nobile și muncești îndemnat 
mereu de această conștiință a utilității faptelor tale, se 
poate întîmpla să greșești și se poate întîmpla să plătești 
pentru asta numai cu niște cuvinte oarecari. Altfel zis, amin- 
tindu-mi de o formulă ce-a dat și mai dă farmec unor șe
dințe anoste, nu mai cine nu muncește nu greșește. Cei care 
au aprobat, recomandat, avizat ș.a.m.d., prinși în flagrant 
delict de muncă pentru aducerea unei comune oarecare la 
cerințele civilizației, ar avea dreptul în virtutea stării lor ac
tuale să mai și greșească. Și au greșit și nu s-a întîmplat 
nimic. Extraordinar! Prin extensie, s-ar putea presupune, ba, 
mai mult, s-ar putea crede și s-ar putea conveni că așa

(Continuare In pag. a U-a)
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4 ore practică

4 ore învățătură.CRONICA ȘCOLARA însemnare

PIONIERII din Capitală au lansat anul trecut frumoasa inițiativă a săptămînii 
. H aceste zile, credincioși angajamentului luat de a pregăti har- 
școala pentru debutul noului an.

Foto: ALEX. PRUNDEANU

TIRGU - MUREȘ

UN RĂSPUNS UNANIM

20 000 DE ELEVI GALAȚENI 
LA ÎNFRUMUSEȚAREA ȘCOLII

IA. CHEMAREA

FORUMULUI NAȚIONAL
La Tg. Mureș, tovarășa Gheor- 

ghița Neacșu. președinta consi
liului municipal al pionierilor, 
ne asigură că în toate școlile 
pionierii au fost mobilizați 
pentru amenajarea spațiilor de 
școlarizare, terenurilor de sport, 
împrejurimilor. împreună am 
vizitat cîteva unități școlare. 
Iată ce am găsit :

— Echipa de zugravi a venit 
ceva mai tîrziu decît era plani
ficat, ne spune tovarășa Maria 
Mariant, comandant-instructor 
de la Școala generală nr. 2, de 
aceea am fost nevoiți ca în ul
timele zile să ne sporim efor
turile pentru ca la 15 septem
brie școala să-și poată primi 
oaspeții. îa acest scop am mobi
lizat in jur de 350 de elevi care, 
împreună cu părinții și cadrele 
didactice, au curățat gemurile, 
parchetul, ușile, băncile, labo
ratoarele școlare. Datorită efor
tului lor. la ora actuală școala 
arată așa cum trebuie și cum, 
de altfel, era pregătită la fie
care început de an.

— Cei mai harnici s-au dove
dit a fi in anul acesta cei mici, 
sublinia Elena Avădanei, co
mandant-instructor la Liceul U- 
nirea. Peste 100 pionieri din 
clasele 3 și 4 au spălat geamu
rile, băncile, au vopsit suportu
rile pentru flori, au schimbat 
pămîntul în vaze. De asemenea, 
au participat la gruparea pe 
materii și clasă a manualelor 
școlare astfel, ca la 15 septem
brie ele să poate fi distribuite 
operativ tuturor colegilor lor.

— în jur de 300 de pionieri 
au participat alături de mine, 
evidenția cu mindrie pioniera 
Felicia Drăgușin, comandanta u- 
nitățij de pionieri de la școala 
.generală nr. 12. Am degajat lo
cul unde se construiesc atelie
rele școlare, am curățat și mar
cat marginile terenurilor de vo
lei. handbal, fotbal, baschet, am 
curățat clasele și curtea șco
lii. Vedeți, îmi arată ea școala, 
este mai frumoasă ca in anul 
trecut.

Sora 
loan 
Imola 
sînt cițiva dintre pionierii 
care micuța c-——-
să-i evidențieze.

Cu satisfacții împlinite întâm
pină primul clinchet al clopoțe
lului și elevii școlilor nr. 6, 9, 
10, 14 și ai altora.

Am întâlnit insă cu ocazia 
vizitei noastre și lucruri care 
nu fac cinste nici conducerii 
școlii, nici organizației U.T.C. 
Este vorba de Liceul de indus
trializare și exploatare a lem
nului din cadrul Grupului șco
lar forestier. Elevii acestuia tre
buiau să inceapă noul an școlar 
intr-o clădire nouă, modernă. 
Demarajul a fost bun. Au parti
cipat la construirea ei, in vară, 
entuziaști și harnici elevii 
grupului școlar de construcții 
și ai grupului școlar interesat 
Școala se ridică repede dar.;. 
Deși școala trebuia predată, 
sub cheie, la 1 septembrie, al 
doilea termen — 5 septembrie, 
al treilea termen — 15 septem
brie. stadiul lucrărilor se pre
zintă cu totul nesatisfăcător. Se 
rașchetează parchetul cu o sin
gură mașină de rașchetat. care 
mereu stă din lipsă de cuțite, 
doi geamgii montează geamuri, 
cu încetinitorul se montează u- 
si1e și broaștele la uși. Instala
ția electrică -etc Deci, un 
șant’er nicidecum în Afină acti
vitate. Despre căile de acces și

curtea școlii nici nu se poate 
vorbi. Moloz și noroi. Cine se 
face vinovat ? în primul rind, 
constructorul care nu și-a res
pectat angajamentul.

însă aceasta nu poate justi
fica atitudinea pasivă a condu
cerii școlii și organizației U.T.C. 
Iată cîteva lucrări care se pu
teau executa ehiar de către e- 
levi : marcarea și nivelarea 
căilor de acces, săparea șanțuri
lor pentru canalizare și conduc
tă încălzire adunarea molozului 
și încărcarea in mașini pentru 
a fi transportat, rașchetarea 
parchetului și curățirea geamu
rilor.

Tovarășul loan Ignat, directo
rul adjunct al Grupului școlar 
forestier, ne asigură că elevii 
au făcut muncă patriotică in 
vară și că vor mai participa 
după 15 septembrie. Nu ne în
doim de adevărul afirmației. 
Dar așa cum se întâmplă de obi
cei pentru lucrările care puteau 
fi terminate, vor fi sacrificate 
ore de educație fizică, de prac
tică, de meditație. Nu era mai 
bine să " * ........... ...
aceasta 
canță ?

Aflați Ia a doua ediție, căp- 
tămîna muncii patriotice pi o 
nierești a fost Întâmpinată i 
școlile generale din județul Ga 
lăți cu evident interes. în aces: 
zile peste 20 000 de pionieri abi 
întorși din tabere sau din ex 
cursii s-au îndreptat in fiecs 
dimineață spre școlile k>r pe 
tru ca alături de cei mar; 
participe Ia ultimele pr_o-----
în vederea deschiderii noului 
an școlar. De pildă, pionierii de 
la Liceul 7 din Galați au sortat 
manualele școlare, și-au amena
jat și reamenajat teren 
sport, cei de La Școala 
rală nr. 25. intrepr.nzâto: 
reușit o ingenioasă ornare 
celor și holurilor, după care bă-

atul Lungoci 
grădinițe.

tarea unui 
sportiv etc.

Desigur, in cartea 
a fiecărei unități de 
vor trece

la înăl- 
Fundeni 
complex

în

i dir. Ga-

I. CHIRIC

egăt-ri

de onoare 
_ pionieri se 

prima zi a anului 
Jte nume de elevi, 

deocamdată, evidențiem cu 
torul Consiliului județean al 
oierilor din Galați doar două 
lăți pionierești : cea de la 
ala generală nr. 11 din Ga

al cărui comandant este 
profesorul Alexandra Trai că și 

ă din

(Urmațe din pag. I) 
creație estetică industrială, care 
va apropia corespunzător elevii, 
nu numai de normele frumosu
lui necesare în activitatea atît 
de diversă din industria ușoa
ră, ci îi va pregăti și pentru o 
participare mai intensă la reali
zarea calității solicitate.

La toate tipurile de școli pro
fesionale, de maiștri, de specia
lizare postliceală, la liceele de 
specialitate se va introduce din 
acest an informatica. Această 
măsură va contribui la fami
liarizarea fiecărui tînăr angre
nat în procesul industrial cu 
modurile de conducere opera
țională a producției, cu rolul 
informaticii în sistemele moder
ne de evidență. Pentru școlile 
de maiștri din acest an am dat
avizul pentru introducerea la 
sfîrșitul perioadei de studiu a 
unui stagiu de practică în ve
derea susținerii examenului de 
diplomă — inexistent la prece
dentele promoții. Un atribut 
general al tuturor formelor de 
învâțămînt îl constituie crește
rea numărului de ore de prac
tică, a disciplinelor de specia
litate, iar în cadrul celor teo
retice a ponderii noțiunilor le
gate de meserie. Preconizăm 
introducerea unui program co
respunzător la Grupul școlar 
M.I.U. din Capitală. Acesta pre
vede antrenarea zilnică a ele
vilor într-un singur program de 
practică ce asigură continuitate 
în formarea viitorului munci
tor, a deprinderilor necesare în 
meserie. Am organizat astfel 
practica, încît fiecare elev să 
aibă un loc de muncă asigurat 
eliminîndu-se practica de asis
tență constatați vă, fără finali
tate. în anul I, în fiecare zi, 
după 4 ore de teorie și o pe
rioadă de odihnă se vor desfă
șura orele de ateliere în care 
fiecare elev va avea posibilita
tea dobîndirii unor deprinderi 
corecte pe mașini și utilaje 
complexe urmind ca apoi să le 
consolideze în vederea deservi
rii unui număr mai mare de u- 
tilaje. Normele de producție 
sînt progresive și vom armări 
evidențierea rezultatelor bune 
în vederea stimulării tuturor e- 
levilor. Pentru practica clase
lor experimentale în dotarea a- 
telierelor au fost prevăzute uti
laje care să permită elevilor 
simulări de avarii, reglări de 
cadențe etc.. în vederea cunoaș
terii optime a mașinilor pe care 
vor lucra în producție. S-au du
blat capacitățile atelierelor e- 
xistente la Grupul școlar F.R.B. 
Pentru ceilalți ani fTI și III) am 
primit asigurarea centralelor și 
întreprinderilor privind urmă-

fi fost utilizate pentru 
lungile luni de va-

MIRCEA BORDA

La Școala genera
lă nr. 15, din Bra- 

JPY, tovarășa di
rectoare, Magda IUI, 
ne-a arătat fron
turile de lucru la 
care pionierii sub su
pravegherea cadre
lor didactice desfă
șoară o deosebită ac
tivitate pentru a în
tâmpina noul an șco
lar cit mai bine.

Dar. cu toată a- 
ceastă susținută pre- 
ocuDare a conducerii 
școlii, a ajutorului 
dat de pionieri și u- 
teciști. laboratoarele 
și atelierele școlare 
nu au fost date Încă 
în folosință de către 
întreprinderea regio
nală de construcții, 
cu toate că termenul 
e cu mult depășit 
Conducerea școlii 
poartă o corespon
dență disperată cu

Să-și facă și „proprietate personală"
dar de ce în curtea școlii ?

întreprinderea sus- 
amintită. care nu 
și-a onorat obligați
ile nici pină la a- 
ceastă oră.

— Ne-am angajat 
să lucrăm in timpul 
anului școlar dumi
nicile Ia amenajarea 
laboratoarelor și ate
lierelor școală. ne 
mărturisește Ana E- 
lecheș, comandanta 
unității de pionieri. 
Din cauza întârzierii 
amintite coridoarele 
și unele cabinete au 
devenit depozite de 
mobilă. La aceeași 
școală am avut încă

o surpriză**. Chiar 
pe locul unde se a- 
fla un frumos teren 
de sport, au început 
lucrările de foraj 
destinate construirii 
unui bloc proprieta
te personală cu 10 
nivele plus parterul 
care va avea 32 de a- 
partamente ! Proiec
tantul D.S.A.P.C. nu 
a prospectat pe sem
ne bine zona respec
tivă așa incit chiar 
in curtea școlii va 
răsări o nouă con
strucție. Amintim 
însă că, numai pen
tru realizarea tere-

nului de sport in 
urmă cu 5 ani, a 
fost alocată de că
tre Consiliul popular 
suma de 80 000 lei. 
Ia aceasta adăugin- 
du-se și orele de 
muncă voluntar-pa- 
triotică efectuată de 
inimoșii elevi ai șco
lii, ca și de părin
ții lor. Printre alte
le. școala nu are o 
sală de sport și cu 
toate astea 
de pionieri 
pe județ 5 
secutiv, are

cu frumoase perfor
manțe, o echipă de 
fotbal feminin situa
tă pe locul I pe țară, 
o echipă de pentatlon 
deținătoare a locului 
I pe județ. La toate 
acestea se mai adau
gă cheltuielile ce au 
fost efectuate pentru 
gardul ce imp re j mu
tește școala și tere
nul de sport, care nu 
au costat nici 
mult

mai 
nici mai puțin
100 000 lei și 

urmează să fie 
demolat. Inutil 

comen-

ei, 
Rațiu, 
Flicz,

Violeta Drăgușin, 
loan Mereuță, 

Ildiko Domahidi 
.' ’ i pe

comandanta voia

Cîți gospodari locuiesc
în căminul dumneavoastră ?

(Urmare din pag. I) 
furi cu flori întreținute de tinerii 
locatari, curățenia, sînt mărturii 
că ne aflăm în mijlocul oameni
lor care cultivă frumosul, creînd 
o ambianță plăcută în care să te 
simți bine, reconfortant. Vizitarea 
căminului he-a oferit și alte do
vezi privind preocuparea locata
rilor de a face din căminul lor o 
casă ospitalieră. Majoritatea ca
merelor sînt aranjate cu gust și 
fantezie, mobilierul este bine în
treținut.

Âcelâșî spirit gospodăresc l-am 
întâlnit pe culoare, în holuri, la 
casa scărilor Aici a fost amena
jat un club dotat cu jocuri de 
șah, remy, aparat de radio, tele
vizor. Ne-a reținut atenția gazeta 
de perete — veritabilă oglindă a 
activității comitetului de cămin: 
organizarea de concursuri sporti
ve, urmărirea respectării prevede
rilor regulamentului de ordine in
terioară, înfrumusețarea căminu
lui, sînt acțiuni devenite obișnui
te. De acest lucru ne-a convins 
nu numai Miron Moraru, secre
tarul comitetului U.T.C. pe com
binat, ci înseși faptele.

Iată un cămin-model care poa
te găzdui un valoros schimb de 
experiență. Aici spiritul gospo
dăresc, responsabilitatea și fan
tezia se conjugă perfect, rezultat 
al eforturilor comune ale orga
nizației U T C., conducerii în
treprinderii, comitetului de bloc, 
materializate în acțiuni intere-

sante, educative. Tn discuția cu 
ing. Virgil Boanc — directorul 
întreprinderii — acesta sugera 
cîteva posibilități prin care poa
te spori personalitatea căminu
lui. Intre acestea confecționarea 
unor biblioteci, a altor lucruri 
care să înfrumusețeze camerele. 
Există în prezent preocupare, și 
ing. Orban Ladislau, directorul 
economic al Centralei industriale 
ne-a confirmat-o, pentru dotarea 
căminului cu mașină de spălat 
rufe, cu aragaze. Așadar, un că
min pe care tinerii și-l gospodă
resc cu înalt simț de răspundere.

...IAR LA BALAN EȘTI OASPETE
NEDORIT

Mașina încetinise, rula a- 
cum cu o viteză de melc, pă
rea aproape sigur că va opri, 
așa că cei doi bărbați care 
blocaseră pină atunci mijlo
cul șoselei se dădură laoparte. 
Ajuns insă în dreptul mulți
mii, vehiculul luă deodată vi
teză, devenind în cîteva se
cunde doar o pată roșie, es- 
tompîndu-se în zare.

— Nemernicul... șopti prin
tre dinți *unul dintre cei care 
încercaseră să oprească ma
șina.

— Trebuia să-i luați numă
rul ! interveni altul.

— L-am luat eu, se ames
tecă altcineva din mulțime : 
6 B....

Intre timp, o altă mașină 
venită din aceeași direcție cu 
prima oprise, femeia căreia i 
se făcuse rău fu urcată și 
transportată de urgență la 
spitalul cel mai apropiat. Lu
mea se împrăștia încet, peste 
o oră incidentul avea să fie 
uitat.

Pe unde se va fi aflat a- 
tunci mașina roșie, nu Știm. 
Am reușit însă cu ajutorul 
Direcției „circulație"" din ca
drul l.G.M. să-l identificăm 
pe șoferul grăbit: inginerul 
V. I., funcționar în Ministerul 
Transporturilor, și iată-ne, a 
doua zi după înttmplarea pe 
care v-am relatat-o, în biroul

rirea atentă a practicii elevilor 
din școlile profesionale (prin 
suplimentarea locurilor și de
semnarea celor mai buni mun
citori pentru îndrumare). O 
parte din programul astfel des
fășurat va permite și perioade 
de studiu individual fără a duce 
la supraîncărcări excesive, con
tribuind la o pregătire mai bună 
a viitorilor muncitori.

Ing. Victor Hîncu : Principala 
preocupare în cadrul pregătiri
lor pentru deschiderea noului 
an școlar a fost realizarea in
vestițiilor pentru cele 5 unități 
școlare nou înființate încît la 
15 septembrie cursurile să se 
deschidă în bune condiții.

Liceele teoretice transformate 
în licee de specialitate subordo
nate M.I.C.M.-ului au fost înca
drate cu profesori cu expe
riență, au fost dotate astfel ca 
instruirea practică să fie cores
punzătoare încă din prima săp- 
tămînă de școală. In viitorul an 
școlar o atenție deosebită se 
va acorda și producției realizate 
de elevi. Cu posibilitățile bazei 
materiale cu care debutează a- 
nul școlar, aceasta va avea o 
valoare de circa 80 milioane lei. 
Această producție se va axa în 
principal pe realizarea unor 
produse din planul unităților 
industriale ce tutelează școlile, 
pe realizarea produselor nece
sare autodotării și pentru di
verse comenzi. Realizarea pro
duselor din cadrul planului uni
tăților în care 
solvenți elevii 
sionale implică 
mai bună a 
producției șl 
mai rapidă cu tehnologiile mo
derne oferind și un suport si
gur pentru o integrare imediată 
la viitorul loc de muncă. în ca
drul acestei producții școlile 
vor realiza în acest an circa 500 
de sortimente.

în ceea ce privește aplicarea 
experimentală a oralului de 4 
plus 4 (teorie și practică zilnic) 
la Grupul școlar 23 August îm
preună cu M.E.I. am elaborat 
un plan de învățămînt desfășu
rat, asigurtndu-se în același 
timp locurile de muncă, în trei 
schimburi în atelierele existen
te. Am căutat ca toți elevii din 
clasele experimentale să fie in
terni pentru a evita fenomenul 
de oboseală. Profilele claselor 
experimentale cuprind meseriile 
de bază din industria construc
țiilor de mașini : lăcătuși, strun
gari și frezori. Paralel cu aceas
ta vom alege cîteva clase mo
del pentru a urmări eficiența 
experimentului în vederea ge
neralizării lui cu corectivele im
puse de rezultatele obținute. 
Prin acest experiment utilizarea 
spațiului de școlarizare (sălile 
de clase și atelierele), rămîne 
integrală. Planul de învățămînt 
desfășurat pe trei ani în ace
eași formă indica și un echi
libru optimizat al ponderii pre
gătirii teoretice și practice : 7 
obiecte de specialitate în 237 de 
ore, două obiecte de cultură 
tehnică generală cu 272 de ore. 
două obiecte de cultură genera
lă cu 841 de ore și practică în 
producție cu 2 684 de ore.

Prin aceste măsuri luate de 
conducerile celor două ministe
re se pune în practică o indica
ție prețioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind pre
gătirea tineretului pentru pro
ducție printr-o calificare rigu
roasă cu potențial formativ ri
dicat. Vom fi prezenți în pri
mele luni ale anului școlar la 
grupurile școlare F.R.B. și „23 
August" pentru a urmări îndea
proape desfășurarea experimen
tului menit să sporească capa
citatea școlii profesionale de a 
da producției tineri bine cali
ficați, apțî să îndeplinească încă 
din primele zile în profesiune 
angajamentele asumate de eco
nomia țării.

vor lucra ca ab- 
școlilor profe- 
și o cunoaștere 
caracteristicilor 
o familiarizare

PAR
BRIZUL
acestuia. Obținem informa
țiile de care ne servisem ca 
pretext pentru a angaja o 
convorbire, aruncăm in trea
căt o vorbă despre utilitatea 
unui vehicul personal pe pa
tru roți, și ajungem să-i re
latăm scena la care asistasem 
cu o zi înainte.

Schimbare de ton. Cu o 
iritare pe care nici măcar nu 
încearcă s-o ascundă interlo-

Octitorul nostru lansează 
„directa" :

— Pentru asta ați venit 
mine ?

încuviințăm.
— Nu eram obligat să

la

o- 
presc. Mă grăbeam și în ge
neral, mă feresc de asemenea 
complicații-

— De ce 
tund ?

Zîmbetul 
tare bruscă, r 
gem un lucru atît de simplu ?

— Altfel nu aș fi putut să 
trec. Nu ați văzut că oamenii 
aceia care făceau semne (s.n.) 
se proțăpiseră chiar în mijlo
cul drumului ? Dar, ce se in- 
tîmplase de fapt ? — se in
teresează pe un ton neutru, 
inginerul. Era gravidă ?

A observat așadar că victi
ma era o femeie. Să nu se fi 
gîndit nici o clipă că oroarea 
lui față de „complicații" pu
nea sub semnul întrebării o 
viață de om, poate chiar 
două ?

Dumnealui, inginerul, pose
sor de autoturism proprietate 
personală, se afla însă, atunci, 
la adăpostul unui parbriz in- 
cdsabil, și asta era, pentru el, 
poate, LUCRUL CEL MAI 
IMPORTANT.

ati încetinit, a-

senin, deconec- 
cum, nu înțele-tăm „spiritul gospo

dăresc" al celor care 
construiesc azi risi
pind bani investiți 
ieri. N-avem nimic 
împotriva construc
țiilor „proprietate 
personală**, se fac 
potrivit legii, dar de 
ce să sacrificăm pen
tru aceasta curtea 
absolut necesară a 
unei școli ca și te
renul său de sport 
aruncînd în același 
timp în vînt, cum 
arătam, o însemna
tă sumă de bani, in
vestită cu puțin timp 
în urmă, nu din ba
nii viitorilor pro
prietari, ci din ai 
noștri, ai statului.

ADINA VELEA SOFIA SCORȚARU

GREȘELI DEEste o datorie a or
ganizației U.T.C. de 
a interveni cu hotă- 
rire pentru a curma 
această stare de 
fapt, pentru a-1 face 
pe fiecare tînăr sa 
înțeleagă că apăra
rea avutului obștesc 
este o îndatorire e- 
lem ratară de la 
care nimeni nu poa
te. nu are dreptul, 
>ă abdice. Modul de 
comportare expri
mă în ultima in
stanță, nu numai 
respectul pentru co

NEIERTAT
(Urmare din vag. I)

convingere normală și trebuincioasă, 
mai mic sau mai mare, aflîndu-ne 
îndatoririle noastre fie într-e uzină, fie 

etc., am

ceva reprezintă o 
fiecare dintre noi, 
rostul nostru și cu

că 
cu 
pe 

un șantier, fie într-un birou de proiectări etc., am avea 
printre alte recunoscute drepturi și dreptul cutumiar de a 
greși. Nu discut aci consecințele unei atît de prăpăstioase 
mentalități (s-au văzut în cazul povestit), și nici proporțiile 
pe care le-ar lua o eventuală convertire generală, mă in
teresează mai mult argumentele care o plămădesc și o 
păstrează la îndemîna multora dintre noi. Nu intră în discu
ție apoi nici gravitatea greșelii, aceleași pleoape se pleacă 
și în fața unei greșeli de mărime mijlocie și în fața uneia 
care ne cutremură pentru un timp mai lung sau mai scurt, 
pînă ce devenim, cu voie sau fără voie, purtătorii nedemni 
oi pomenitei mentalități. Dar oricît am vrea să credem că 
omul e o ființă slabă, supusă îndoielilor și pîndită de eroare, 
- și nu protestez că fiecare își alcătuiește viața din reușite și 
nereușite și-și îartă totdeauna rătăcirile —, nu mi se pare 
deloc fericit transferul de sentimentalism și de îngăduință 
creștină în lumea de fapte exacte, limpezi și cu neîndoiel
nică finalitate a muncii. Mentalitatea de care vorbesc se 
ridică și se menține cu argumente dintre cele mai simple 
și directe, care țin probabil de o anumită fragilitate și lipsă 
de educație a sufletului omenesc. Greșeala însă e ome
nească atîta timp cît nu trece dincolo de marginile propri
ilor întâmplări și răfuieli cu „viața". Scoasă în stradă, gre
șeala devine delict care poate sau nu poate cădea sub in
cidența codului penal, dar cade mereu sub semnul neres- 
pecătrii brutale a normelor de bună conduită. Adusă la lo
cul de muncă, greșeala se cere imediat amendată Cocolo- 
șirea sau înfășurarea în panglicile cuvintelor sforăitoare o 
plimbă în preajma principialității și-i dă un drept nesperat 
de existență parazitară. în sfîrșit, ar fi absurd să ne închi
puim câ printr-o străduință brusc conjugată vom apuca mai 
curînd decît se cuvine, și decît o merităm, ziua în care gre
șeala va dispare cu totul din munca noastră. Pulverizarea 
unei mentalități nu se face cu una cu două, și nici de pe 
o zi pe alta, in nici un caz însă nu se va petrece nimic de 
seamă dacă rămînem indiferenți și contemplativi și ne re
tragem în odihna primitoare a cuvintelor.

a caloriferelor zac smulse pe pe
reți. La camere geamurile care 
dau spie culoare sînt acoperite cu 
hîrtii, ziare, poze și... scînduri.

Am încercat să inventariem lu
crurile din camere. N-a fost greu. 
Peste tot paturi cu saltele care-ți 
Î>un oasele la cazne, în multe 
ocuri fețe de mese rupte, pe du

lapuri scaune fără picioare. U- 
nele camere nu au deloc scaune. 
Cu gieu am găsit două camere 
curate, una în care stau tinerii 
Șomkeleki Mihai, Szabo Ludovic 
și Stanomir Matinel, dar acestea 
sînt oaze într-un pustiu.

Fără îndoială, cînd s-au dat în 
folosință cele patru blocuri din 
Bălan, ele asigurau tinerilor, gra
tuit, confortul necesar. Locatarii 
aveau datoria să păstreze bunu
rile ce le-au fost încredințate, iar 
responsabilii de bloc să vegheze la 
respectarea regulamentului, sanc- 
ționînd, la timp, abaterile săvîr- 
șite. Din păcate totul a rămas în 
faza de organizare, iar consecin
țele sînt cele enunțate mai sus. 
Despre un comitet de bloc n-a 
auzit nici Gheorghe Bîrsan care 
locuiește de 8 ani în cămin. „Din 
mai de cînd stau — spune Vasile 
Avram — nimeni nu s-a intere
sat de soarta noastră. Mulți in
terlocutori ne-au întrebat „ce face 
organizația U.T.C.?", întrebare 
justificată, la care ar trebui adău
gată și o altă întrebare „ce fac 
tinerii ?’*. Pentru că întâlnești aici 
multă, foarte multă lipsă de res-

ia căminul 
bunurile

di n Bo/an.
lectâv, ci pentru tine însuți. Or, 
din acest punct de vedere, nu se 
pot spune cuvinte de laudă.

Este lăudabilă și firească ac
țiunea de a se recupera sumele 
pagubelor produse. Ea însă tre
buie să fie un mijloc de educare 
civică, ceea ce presupune san
cționarea vinovatului. In prezent 
însă intervenția nu este întruto
tul oportună întrucît sumele se 
rețin automat fiecărui tînăr — 
vinovat sau nu — atunci cînd 
pleacă din cămin. Iată dar o 
problemă care trebuie revizuită 
și găsit un sistem educativ prin 
care nu numai să se recupereze 
pagubele ci să se preîntâmpine.

înainte de a încheia aceste rfn- 
duri ni s-a comunicat că s-au luat 
măsuri — VOR FI SANCȚIO
NAȚI PAZNICII CARE NE-AU 
DAT VOIE TN CĂMIN. Asta ar 
fi cel mai original sistem de a 
face lumină într-o problemă așa 
de... întunecoasă.

Aspecte elocvente de 
pect, nu doar față de 
puse la dispoziție. Am putea da 
numeroase exemple care ilus
trează starea deplorabilă în care 
se află majoritatea camere
lor. N-o facem dintr-o oa
recare jenă, pentru că acești ti
neri zdraveni, cate beneficiază de 
condiții gratuite de cazare, își 
permit să degradeze locuințele, 
să le transforme în adevărate fo
care de infecții. Iși per
mit să tune și să fulgere, 
in vreme ce la ei în cameră a- 
proape că nu poți intra, așa cum 
este cazul lui Mihail Polosca. 
„Totul de-a gata", acesta este spi
ritul care domnește aici, iar 
U.T.C., forurile competente se 
împacă cu el. Pentru că numai 
așa se poate explica starea de lu
cruri pe care am găsit-o.

Se știe că în zilele de după sa
lariu, 
mine 
beții, 
zează 
tru a 
intîmpina?

earn inele 
am fost 

mai întîi

Vizitând 
din 
să „
ful din regulamentul de ordi
ne interioară afișat la 
„Conducerea Exploatării atrage 
atenția că toți locatarii sînt ru- 
găți să îngrijească de liniștea și 
ordinea blocului și să apere avu
tul obștesc..."4 Și care este reali
tatea? La capitolul aspect gene
ral consemnăm: pereți degradați 
(la spălătoare apa curge în voie), 
uși rupte, fără clanțe, fără gea
muri. Ușile de la spațiile desti
nate instalațiilor sanitare 
nu mai există, majoritatea 
velelor și oglinzilor sînt de
teriorate. La etajul IV 
blocul 5 conductele de alimentare

Bălan, 
notăm

tinerilor 
tentați 

paragra-

intrare .

nici 
chiu-

din

și nu numai atunci, în că- 
au loc scene dezagreabile, 
bătăi. De ce nu se organi- 
nici un fel de acțiune, pen- 
le curma, pentru a le pre
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Brigadierii botoșeneni

la ora dintre două

campanii
Tinerii uteciști din județul 

Botoșani au înaintași de mare 
cinste în cartea de aur a mun
cii patriotice : brigadierii-eroi 
de la Salva-Vișeu, Bumbești- 
Livezeni, Lunca Prutului.

Respectînd aceste tradiții de 
înaltă onoare, brigadierii anu
lui 1972 adaugă noi cote pres
tigiosului palmares al muncii 
patriotice botoșenene. Astfel, 
în acest an, pînă la venirea 
toamnei, ei și-atț onorat anga
jamentele anuale (angajamen
te pe care, desigur, le-au mă
rit substanțial în cinstea Con
ferinței Naționale a partidu
lui și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii) în pro
porție de nouăzeci la sută. 
Acest procent își împlinește 
materializarea în cadrul unor 
acțiuni de mare eficiență și 
anume : colectarea a 1160 tone 
de fier vechi, 40 000 bucăți 
ambalaje de sticlă, întreține
rea pășunilor pe o suprafață 
de aproape 17 000 hectare, a- 
menajarea a peste 600 hectare 
de pămînt în sistemul de iri
gații, recoltarea a 8 500 kilo
grame de plante medicinale, 
amenajarea a 18 baze spor
tive sătești și construirea 
cdmpletă, cu forțe proprii, a 
16’ ateliere școlare. De aseme
nea. tinerii botoșeneni au par
ticipat la două acțiuni patri
otice de mare amploare care 
nu fuseseră cuprinse inițial în 
planurile anuale : Ia exploata
rea de turbă de la Dersca- 
Lozna ei au extras mai mult 
de o mie de tone de turbă, iar 
la Fabrica de cărămizi din Do- 
rohoi au
(o dată 
încă o
7 500 000 
buind astfel nemijlocit la bă
tălia care se dă zi de zi, oră 
de oră, pentru îndeplinita 
prevederilor actualului cinci
nal în numai patru ani și ju
mătate.

La Dărăbani, tinerii au re
dat agriculturii prin lucrări 

manipulat și stocat 
înainte de uscare și 
dată după coacere) 
de cărămizi, contri-

de combaterea eroziunii solu
lui 600 hectare de pămînt, pă
mînt care se va numi de acum 
arabil. Tot în Dărăbani, tine
rii și-au luat angajamentul că 
se vor ocupa permanent de 
înfrumusețarea orașului. Ceea 
ce au și făcut, și fac în conti
nuare.

Pentru tinerii din Botoșani, 
cea mai spectaculoasă perfor
manță se numește ștrandul 
„23 August". Prin munca lor, 
„cel mai dorit punct de agre
ment al orașului" — cum îl 
numea cineva, a fost dat în fo
losință în preajma Zilei Elibe
rării, cu mult înainte de ter
menul prevăzut de proiect.

Pînă la sfîrșitul lunii au
gust, au participat la acțiu
nile de muncă patriotică din 
județ aproape 30 000 de ti
neri, adică tot atîția harnici 
brigadieri. Fiecare organiza
ție U.T.C. a devenit o briga
dă. Numai un singur exemplu: 
la campania de vară din agri
cultură au participat peste 
10 000 de elevi, ceea ce în
seamnă cam 200 de brigăzi 
călite în focul viu. direct, al 
muncii patriotice. Trebuie re
marcat că la buna desfășurare 
a acestor acțiuni a contribuit 
și Comitetul județean Botoșani 
al U.T.C., prin metodele de 
organizare și urmărire la zi a 
tuturor acțiunilor întreprinse : 
au avut loc întîlniri cu bene
ficiarii, întilniri în care s-au 
precizat ferm fronturile de 
lucru ; cadrele didactice au 
fost mobilizate în vederea 
conducerii și supravegherii 
elevilor (cadrele didactice au 
muncit, de altfel, cot la cot cu 
elevii), au fost instituite fișe 
individuale de evidență pe o- 
biective și pe comune (fiecare 
activist a primit cîte o sarcină 
precisă), s-au tipărit adeve
rințe la purtător prin care 
fiecare tînăr își justifică acti
vitatea de muncă patriotică. 
In acest sens, organizația 
U.T.C. a luat o importantă 
măsură educativă : dacă unul 
dintre tineri nu îndeplinește 

conștiincios ceea ce i s-a re
partizat, este chemat și tras la 
răspundere în fața adunării 
generale. Pînă acum, atestă 
documentele, nu s-a întîm- 
plat încă una ca asta ! Tot din 
documente am aflat perfor
merele de pînă acum : la o- 
rașe, Darabanii și Dorohoiul, 
la comune, Bucecea, Albești, 
Vlădeni. Și tot din documen

PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTICE
te, am descoperit codașele: 
comunele Gorbănești, Mihălă- 
șani, Corni...

în zilele care urmează, o 
dată cu campania din agricul
tură debutează în județul Bo
toșani și campania de toamnă 
a muncii patriotice. După cal
culele estimative, vor parti
cipa în această perioadă alți 
30 000 de tineri. Ei și-au pro
pus, în primul rînd, acțiuni 
legate de campania de recol
tări. Astfel, vor recolta po
rumb de pe 1 500 de hectare 
și vor însiloza — tot porumb 
— 6 000 de tone. Vor strînge 
sfecla de pe 800 de hectare 
și cartofii de pe o mie de hec
tare. în paralel, vor începe 
construcția celor patru că
mine muncitorești de la Fa
brica de piese de schimb și de 
la Uzinele textile din Boto
șani, vor efectua împăduriri 
pe 50 de hectare și vor culege 
3 000 kg. de semințe forestiere. 
Privind retrospectiv și pers
pectiv frumoasele eforturi de 
muncă patriotică ale brigadie
rilor botoșeneni putem afirma 
că aceștia au suficiente argu
mente pentru a-și realiza una 
dintre ambițiile secrete ale a- 
cestui an :
suplimentat cu încă trei mi
lioane lei. Adică 20 de mili
oane lei realizați prin muncă 
patriotică.

: depășirea planului se oprește aici, pe șantier este 
at cu încă trei mi-W]ncă ,<?e lue.ru> iar ..ceasul''

EMANUEL ISOPESCU "

Așa se pregătesc „zale" pentru „armura* așezată temeinic pe pieptul digului. 
Fotografiile: VALENTIN BUZLEA
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obiective Însemna te
(Urmare din pag. I)

în plină desfășurare ori anga
jamente deja îndeplinite. Astfel, 
șantierul tineretului- de la Dum
brava Verde — unde se con
struiește un drum de acces, de 
7 km, către o zonă de agre
ment a orașului Oradea — a 
polarizat zilnic forța a zeci și 
sute de brațe tinere. Uteciști 
din întreprinderi ca „Solidari
tatea", „Crișul", „Electrometal" 
au lucrat la taluzat și nivelat 
terenul, săpat șanțuri și pietruit 
șosea, efectuînd pînă acum 
peste 50 000 ore de muncă vo
luntară. Și numărul orelor nu 

muncii patriotice bate, în con
tinuare, cu aceeași ritmică, sus
ținută cadență. în aprilie, tine
rii din comuna- Tileagd își în
depliniseră planul. valoric. anual 
în . proporție de sută la sută. 
Astazf ei raportează : două sute 

la sută ! La aceeași dată, ute- 
ciștii din comunele Ținea, Va
lea lui Mihai, Săcuieni, Vadul 
Crișului se întreceau în cursul 
„săptămînii împăduririlor". IJe 
parcurs li s-au alăturat și cei 
din Șuncuiuș, Borod, Marghita, 
Aleșd. Cu o „restanță" obiecti
vă, specifică acțiunilor de toam
nă, raportează și ei îndeplini
rea angajamentelor. Și, în sfîr
șit, tot la aceeași dată, numă
rul șantierelor de muncă pa
triotică, „inaugurate deja sau 
în curs de a-și începe lucrări
le", atingea cifra 30. Adăugîn- 
du-se recent încă 6 — pentru 
colectarea fructelor de pădure, 
a semințelor forestiere, întreți
nerea arboretului — ele consti
tuie în prezent, în totalitate, tot 
atîtea puncte de convergență a 
energiilor tinere.

Dar, spre o mai deplină edi
ficare a cititorului, iată cîteva 
secvențe surprinse „pe viu", de 
pe unul din aceste șantiere — 

Șantierul tineretului „Tileagd—- 
Oșorhei" — sau, mai exact spus, 
din locul unde întîlnești...

TINERI INTRE PAMINT ȘI 
APE

palid de septembrie, 
irizată-n căderi de 
dar „în nici un caz, 

care să ne diminueze 
— după

Soare 
lumină 
frunze, 
motiv 
eforturile, rezultatele' 
cum aveam să primesc replica 
celui dinții interlocutor. Cu.atît 
mai mult, cu cit cei 117 elevi- 
brigadieri întîlniți aici, încheiau 
activitatea de o vară a 660 de 
colegi — constituiți în șase se
rii de cîte 12 zile fiecare — de 
la Școala profesională „înfră
țirea" și Centrul școlar profe
sional Oradea. în această ulti
mă serie i-am cunoscut, ,pe cei 
de la „înfrățirea". Ei participă, 
de-a, lungul unui traseu de 
13 km,. la lucrări de îndiguiri 
și desecări a zonei malului drept 

al -rîului Crișul Repede, acțiune 
realizată sub auspiciile Trustu
lui de construcțiiși îmbunata- ' * 
țiri funciare—6 Oradea. (Cînd 
spun participă țin să subliniez 
activitatea^ lor efectivă, deoare
ce în to^tă această perioadă, în 
afara cîtdrva lucrători speciali
zați ai trustului, întregul volum 
de muncă l-au efectuat tineri 
brigadieri). în principal, trei 
sînt punctele din șantier, în care 
i-am întîlnit pe elevi sub inci
dența generoasă a muncii.

I. Confecționarea saltelelor 
din nuiele pentru întărirea ma
lului. „Nu este o treabă simplă 
și nici ușoară" — avea să mă 
inițieze în această îndeletnicire 
unul dintre „experții" tineri, 
Vasile Strențan, din anul III B. 
Nuielele trebuie tăiate într-un 
anumit fel, legate apoi în snopi 
de anumite dimensiuni și greu
tăți și, în sfîrșit, opt snopi sînt 
amplasați,' și ei într-un anumit 
fel, într-o saltea, care ia astfel 
chipul unei veritabile plute — 
și .care în loc de-a naviga este 
menită să ocrotească pămîntul 
de viclenia apei. într-o zi de 
muncă, echipa alcătuită din 
trei brigadieri — și aici Vasile 
Strențan nu se dă exemplu pe 
sine, ci pe colegii săi : Gheor- 
ghe Lucuța, Bela Kiss și Vio
rel Moș ■— confecționează 30 de 

asemenea „plute". Dacă facem 
socoteala că o plută cîntărește 
200 kg, nu e greu să înțelegem 
cum zilnic ei își depășesc, prin 
efort, de 33 ori propria greuta
te. Dar, aidoma celor patru, 
numeroși alți tineri de Ia „nu
iele" se depășesc zilnic pe sine 
prin pilduitoare fapte de mun
că...

II Betoniere. La citirea aces
tui cuvînt, reflectați asupra în
gemănării dintre ciment și pie
triș — cu ajutorul mașinii — 
asupra operațiilor care conduc 
către un produs „bun de zidit 
și cetăți" (cum exclama un tî
năr), asupra calificării pe care 
b presupune o astfel de acti
vitate. Ei bine, aici, la punctul 
numit betoniere, nu există de- 
cît un singur lucrător calificat; 
cu âcte-ri regulă, pentru că 
altfel, aici, în procesul muncii, 
s-au calificat toți elevii care 
deservesc stația. Iată de ce 
l-am înțeles pe Chiș loan, se
cretarul organizației U.T.C. a 
clasei care lucrează la betoni
ere și care atunci cînd, rugîn- 
du-1' să-mi evidențieze cîțiva 
fruntași, mi-a răspuns scurt: 
„Toți !“. în schimb, mi-a vorbit 
pe larg despre activitățile lor 
de dincolo de muncă — politice, 
cultural-artistice și sportive — 
despre viața lor frumoasă de 
cantonament.

III Dalat dig. în sfîrșit, aici 
capătă contur sigur și ferm, se 
împlinește munca celor de la 
betoniere. Iar în acest loc am 
cunoscut aceiași tineri entuzi
aști, calificați în confecționarea 
dalelor din beton, întărind cu 
„zale" pe măsură; „armura" a- 
șezată temeinic pe pieptul di
gului. în- legătură cu pasiunea 
celor de la dale, Pavel Pantea, 
specialistul șantierului, mi-a 9

oferit un singur exemplu : cel 
al elevului Gheprghe Vășetes- 
cu, care a lucrat-în seria a Il-a 
și care de atuncr-și pînă acum, 
în final, a rămas în continua
re la acest punct de lucru.

N-am dori să punem punct 
acestor consemnări de la fața 
locului, înainte de-a face pu
blică o opinie a .. . conducerii 
șantierului. Aflăm, .âStfel, că 
cei 660 de elevi — care au lu
crat in : șase serii întreaga va
ră pe acest șantier :--' au rea
lizat lucrări în valoare de un 
milion lei. ........ -.A,.'.-

Iată, așadar, -cum au înțeles 
să-și onoreze* Inițiativa tinerii 
bihoreni. Ar mai'fi de adăugat 
faptul, că planul valoric anual, 
la lucrări finanțate, a fost rea
lizat în cinstea- Conferinței Na
ționale a partidului. însuflețiți 
de același măreț eveniment, u- 
teciștii din județ și-au supli
mentat angajamentul cu încă 
200 000 lei la lucrări .finanțate 
și cinci milioane la - nefinanța
te. Dintr-o discuție ' cu tovară
șul loan Vulturar, primul se
cretar al comitetului județean 
U.T.C., am reținut hotărîrea 
tuturor celor 70 000 de uteciști 
de-a face tot ce depinde de ei. 
pentru ca inițiativa de la ei 
înșiși pornită — să cunoască 
strălucirea de aur a ‘ deplinei 
împliniri. Din surse demne de 
toată încrederea aflăm, totoda
tă, că apelul lansat Ia Bihor se 
bucură de ecouri amplificare 
și în celelalte organizații U.T.C. 
din țară. Astfel, cum pînă la 
sfîrșitul anului mai sînt des
tule zile de întrecere, competi
ția continuă.

„Un fruntaș ? — Toți !“ ; a- 
vertizează Chiș loan, secre
tarul organizației U.T.C. a 

anului III G.

A trecut aproape un an și 
jumătate de cînd, în zona_in- 

’’ dustrială Nord a municipiului 
Pitești, a' intrat în producție 
Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc----- cea mai însem
nată unitate cu acest. profil 
din țara noastră. Deși foarte 
tînar — tînăr și prin vîrsta co
lectivului său : media 18 > ani 
— noua unitate piteșteană se 
bucură de un binemeritat pres
tigiu în rîndul beneficiarilor 
săi, deținînd primatul unor 
produse cu înalte caracteristici 
tehnice. Cu fiecare linie nouă, 
cu asimilarea de noi produse 
experiența oamenilor tinde spre 
valențele sale superioare, com
binatul devenind o „personali
tate economică" tot mai bine 
conturată. Unele din coordo
natele acestei „personalități" 
ne-am propus să le relevăm 
cu prilejul recentei vizite în 
care l-am avut ghid pe tovară
șul Gheorghe Găvan, secreta
rul comitetului U.T.C.

Pe bandă.., 
benzile 

transportoare
— Să începem cu „nivelul 

zero".
—• Adică ?
— Așa se cheamă secția I, 

„nivelul zero metri". Este 
punctul cel mai important. 
„Inima combinatului", cum se 
spune. Aici se produc semifa
bricate pentru toate celelalte 
fabrici.

Intrată parțial în funcțiune, 
secția are totuși posibilități să 
asigure necesarul pentru toate 
celelalte linii de producție, 
înalta tehnicitate a utilajelor 
(secția va fi deservită și de un 
calculator de proces), cît și ex
periența unor tineri operatori 
ca Paul Medeleț, Manole Teo- 
dorescu și Iulian Chiroiu — 
absolvenții de acum doi ani ai 
școlii profesionale din Brașov, 
care formează nucleul munci
torilor „cu vechime" — fac să 
funcționeze normal „inima 
combinatului". Poate tocmai de 
aceea tinerii cauciucari de 
aici, în ciuda unor condiții mai 
dificile decît în alte locuri de 
muncă din unitatea respectivă, 
au, după expresia inginerei 
stagiare Silvia Cristea, mai 
mult ca alțîi mîndria profesiei.

De la ei foile de cauciuc 
sînt predate, fiecare cu rețeta 
sa, unui întreg circuit de fa
bricație, complet mecanizat, și 
transformate în produse de 
mare utilitate economică. Ca- 
landre automatizate trag benzi 
transportoare de diverse tipuri, 
cele mai revelatorii fiind ben
zile cu cord metalic, situîndu- 
ne printre primele țări care 
execută acest reper. Nu ne-am 
propus să sintetizăm într-o 
imagine expresivă cît ar repre
zenta desfășurat benzile produ
se la Pitești. Reținem însă 
preferința beneficiarilor. în 
mod expres, pentru benzile fa
bricate aici, ca fiind socotite 
cele mai bune. La o întrebuin
țare corectă, cele cu inserție 
textilă ar avea, după opinia to
varășului Ilie Priftis, șeful ser
viciului desfacere, durata de 
funcționare de 6 ani, iar cele 
cu inserție metalică, 10 ani. Mo
tiv pentru care sînt solicitate

și de beneficiari străini 
(R.D.G., U.R.S.S., Coreea, Ma
roc ș.a.). în plus,- livrarea 
promptă de către combinatul 
piteștean a stabilit relații co
merciale trainice............ .

Echipa 
de „service"
O echipă dirijată de către 

șeful secției, inginerul Vasile 
Divan și maistrul Ion Pribeagu 
exepută pentru beneficiarii in
terni montarea și instalarea 
transportoarelor. Care sînt a- 
cești beneficiari ? Ar trebui să 
numim cele mai mari obiective 

O MARCA DE PRESTIGIU

CamteuiB dlie MigsItS
i:.1;.,,'.»::,..................    7/ .......... ,r............... • ’..za

Se aplică inserția metalică fur- 
tunelor pentru sondele de 

foraj.

Fotografiile : C. A. POLLY

tunele, executate aici în toată 
varietatea lor (de frînă, de 
presiune, furtune sorburi, de 
înaltă și foarte înaltă presiune, 
cu inserție textila și metalică 
etc.). In premieră pe țară se 
execută furtunul Rotary, pen
tru foraj — de 18 m.l. — rezis
tent la 750 atmosfere.

Parțial pusă în funcțiune,

industriale ale țării. La Com
binatul Siderurgic Galați echi
pa amintită a montat un tran
sportor de 2000 m, ce face le
gătura între aglomeratorul I 
și stația de descărcare a mine
reurilor. Pentru perfecta func
ționare gălățenii au adresat 
calde mulțumiri tovărășești 
montorilor. Tot la Galați, la 
întreprinderea de construcții 
siderurgice, aceeași echipă a 

instalat 20 transportoare maî 
mici. Lucrări similare au fost 
executate la Combinatul de 
materiale de construcții CîrțL- 
pulung Muscel; care au condi- 
ționat punerea dn funcțiune a 
cuptorului de clingherit, la 
Combinatul cărbunelui Tg. Jiu. 
Cu data de 1 octombrie echipa 
de „service" va începe monta
rea a peste 4 000 m bandă tran
sportoare la exploatarea Roșia. 
Practic, Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Pitești are 
relații prin acest produs cu toa
te centralele miniere, (Ploiești, 
Oradea. Bălan, Deva, Moldova 
Nouă, Cluj. Petroșani), siderur
gice (Hunedoara. Reșița), cu 
Ministerul Industriei Chimice 
etc.

La aceeași 
înaltă cotă 
a calității

Tînărul reprezentant piteș
tean al industriei cauciucului 
se poate mîndri, tot atît de

mult, cu o mulțime de alte 
produse a căror cotă calitativă 
se ridică la nivelul renumitelor 
benzi transportoare. Este sin- 

-gura~-întreprindere-' producătoa
re de pînză cauciucată pentru 
reperele combinei de recoltat. 
Execută, de asemenea, covoare 
din cauciuc : covor coritan pen
tru pistele de atletism, covor 
lipsat, ca cel utilizat la hidro
centrala Porțile de Fier. In 
matrițe speciale se toarnă plă
cile presate, care, datorită noi
lor tehnologii de fabricație și 
utilajelor ce permit un control 
riguros al acestora, dobîndesc 
o mare rezistență. Sînt folosite 
tot mai mult la acoperirea du
șumelelor complexelor zooteh
nice.

La calandru! automatizat se 
execută o nouă comandă de 

benzi transportoare.

Pentru prima dată în țară au 
fost asimilate garniturile pen
tru etanșare geamuri — com
pacte și buretoase — executate 
în matrițe, pentru industria au
tomobilistică, tractoare, mij
loace de transport și altele. 
Coturi și tuburi radiator pen
tru automobile, garnituri plușa
te sînt tot mai solicitate pentru 
calitățile lor deosebite. Și tot 
aici, la Pitești, se produc gar
nituri presate pentru toată in
dustria constructoare de ma
șini petrolieră etc., începînd 
cu cele mai mici (simple inele) 
și pînă Ia cele complexe pen
tru Dacia 1300, autocamionul 
ROMAN și altele.

Oriunde există o garnitură 
de cauciuc este prezent și com
binatul piteștean. „Marca fa
bricii" este purtată cu demni
tate și de un alt produs : fur-

secția a cincea livrează capace 
și monoblocuri din ebonită 
pentru cutiile de acumulatoare.

Aceste produse și multe al
tele noi, despre care vom mai 
avea prilejul să vorbim, nu au 
nevoie de publicitate. Și-o fac 
ele singure prin prezența tot 
mai largă și mai competentă în 
cele mai diverse întrebuințări.

Tinerețea și îndemînarea fe
telor se potrivesc întocmai 
supleții tehnice a pieselor, 
fineții și varietății garnituri

lor executate.

„Rolast" '72
Aminteam la începutul aces

tor rînduri că vîrsta medie a 
oamenilor care lucrează aici 
este de nuYnai 18 ani.

— Firesc, fiind tineri trebuie 
să și învețe, argumenta tovară
șul inginer Ion Ciuvică, șeful 
serviciului personal, necesitatea 
pregătirii continue a cadrelor.

Și ne expune sumar din pro
gramul de învățamînt.

In afara absolvenților școli
lor profesionale, un mare nu
măr de tineri — combinatul 
angajează din toată țara — s-au 
pregătit și continua să se pre
gătească la locul de muncă 
prin cursuri de scurtă durată, 
în meseriile de operator, strun
gar, frezor, lăcătuș mecanic, 
instalator, fochist, bobinator 
etc. Deja au devenit muncitori 
calificați anul acesta 506 tineri 
din numărul planificat de 873. 
Circa 150 dintre ei, absolvenți 
ai liceelor teoretice, . au urmat 
cursurile postliceale, avînd a- 
vantajul trecerii directe în ca
tegoria a Il-a ('' calificare și 
salarizare. O adevărată școală 

■— cu săli de clasă, cu cadre cu 
bogată experiență, ingineri și 
maiștri — funcționează pe lîngă 
combinat, pregătind muncitori 
calificați pentru noi și noi linii 
ce urmează șă intre în curind 

’în funcțiuiie, combinatul ' soli- 
citind în continuare forță de 
muncă. Pentru tineri a fost 
construit și dat în folosință un 
cămin cu 113 locuri, cazarea fă- 
cîndu-se în camere de cîte 
două persoane, urmînd a se 
construi alte două localuri si
milare. Aceste condiții sînț tot 
atîtea motive pentru tineri să 
se simtă legați sufletește de u- 
nitatea respectivă. Un grup de 
muncitori de aici, ce satisfac 
în prezent. serviciul militar, 
și-au manifestat în; scris regre
tul de a nu putea fi prezenți 
la inaugurarea noilor linii de 
producție.

O altă dovadă a atașamentu
lui față de munca, .lor, .tinerii 
Combinatului de articole tehni
ce din cauciuc din Pitești au 
făcut-o acum cîteva. zile, cu 
prilejul constituirii brigăzii de 
producție și educație comunis
tă „Rolast" *72.

Intre alte obiective ale în
trecerii, destul de multe, cei
70 de cauciucari de la secția a I 
Il-a, atelier calandre, își pro
pun să mobilizeze și să activi
zeze pe toți tinerii’ la realiza
rea ritmică a planului, la ri
dicarea nivelului calitativ al 
produselor, la aplicarea de noi 
procedee tehnice. Ia o largă 
participare de inovații, inven
ții și raționalizări, la. crearea 
unui climat propice creșterii 
calificării profesionale și întra
jutorării echipelor. .

Este un indiciu al entuzias
mului, al dorinței de afirmare 
tot mai plenară, al maturizării 
profesionale și politice. $ aces
tui tînăr colectiv în • contextul 
social-politic actual, .de. 'rodni
că creație materială si spiritu
ală.

V. RAVESCU

/
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„SC INTEL A TINERETULUI" pag. 4

%
t

Hotărît, prima ediție a Festi
valului „Vacanțe muzicale la 
Piatra (Meamț" reprezintă un 
eveiiinient, nu doar prin înscrie
rea Iui subliniată în seria fe
luritelor manifestări artistice 
din contextul actualei „stagiu
ni estivale", ci și prin caracte
rul de pionierat în formularea 
unei categorii noi, am zice ori
ginale de activitate și acțiune 
muzicală în ‘ ‘ 
turală.

Inițiat de 
Filarmonică 
și temerarul 
valului a aflat în organele de 
partid și de Stat ale județului 1 
Neamț încurajarea și sprijinul 
cele mai prompte, mai eficace 
și afectuoase cu putință. Și a 
aflat în participanții auditori un 
atașament statornic concert de 
concert, o adeziune care, fără 
fiorituri jubilante, s-ar putea 
numi de mase.

Propunîndu-și acuzat o struc
tură de lucru, și, prin cursuri 
de interpretare și concerte pu
blice să se asigure practica de 
vară a studenților, „Vacanțele 
muzicale" au oferit tinerilor 
talente excepțional dotate, posi
bilitatea unei activități de per- ( 
fecționare și afirmare, de e- 
ducație și autoeducație muzicală. 
Dar realitatea... realizărilor a 
întrecut așteptările cele mai 
optimiste, așa cum a lăsat „de 
căruță" și neîncrederea și biro
crația cumva sufletească a u- 
nora dintre cei care, prin pozi
țiile lor, ar fi putut pune și ei 
umărul la săvîrșirea unei în
treprinderi care se anunța pro
mițătoare și de multiplă rezo
nanță. Pare-se că ineditul, pros
pețimea încă ne mai sperie 
(chiar dacă în teorie sîntem cu 
toții de acord că dialectica în
fruntare dintre vechi și nou 
este în firea lucrurilor), și ast
fel pe sutele de afișe, afișe de 
cile mărimile, pe pancardel? 
și-n pliantele care te întîmpi- 
nau la tot pasul, solicitîndu-ți 
plenar curiozitatea și interesul, 
numele unor organizații sau efr- 
ganisme și cu aceasta o pre
zentă eficientă a lor — a

viața noastră cui-
COnservatorul și 
ieșeană, complexul 
program al Festi-
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fost sublimă... prin desăvîrșita 
ei absență. Comitetul de cultură 
și educație socialistă Iași, 
U.A.S.R.-ul, organizațiile jude
țene U.T.C. și de pionieri, ins
pectoratul școlar, nu au onorat 
nici măcar invitațiile în sălile 
de spectacol, — după cum ni 
s-a declarat, nu fără surîsul 
unui regret, de către organiza
tori și nu numai de către ei. 
O atare stare de fapt dă de me
ditat cu răbdare și seriozitate 
asupra-i, numai dacă amintim 
cuvîntul greu de modestie al 
unuia dintre participanții efec-

dintele Comitetului de cultură 
al jud. Neamț, tov. Gh. Bun- 
ghez, „Vacanțele muzicale vor 
însemna mult pentru viața 
noastră spirituală ; oamenii vor 
ști că la Piatra există o cărare 
care duce spre muzică. Și, mai 
devreme sau mai tîrziu, o vor 
căuta". Am ținut să transcriem 
cuvintele de mai sus, 91 
ele aparțin unuia din 
principali angajați în 
manifestării, reușită care 
pată un spor de semnificație 
precizînd că județul, deși nu 
dispune de instituții cu profil

întrucît 
factorii 
reușita 

ca-

scapă ; este superlativ oricum) 
dirijorului Sabin Pautza, o pu
nere în valoare a creației de mu
zică veche, ca și a unor lucrări 
de compozitori români moderni, 
inspirați din fondul tematic so
nor bizantin și din neprețuitele 
noastre colinde (motive care nu 
o dată „au dus în ispită14 com
ponistică maeștri și de pe 
alte meleaguri). (S-a vorbit, de 
aci, în cadrul Simpozionului cri
tic al Festivalului despre confe
rirea unui caracter internațio
nal viitoarelor ediții, dublate 
fiind — grație tezaurelor arhi-

PRILEJ DE AFIRMARE
A TINERELOR TALENTE

tivi, că „adevărații beneficiari 
au fost înșiși organizatorii"1.

Destinate tinerilor interpret! 
din toată țara, cursurilor neir.- 
țene le-au dai ascultare un mă
nunchi de studenți ieșeni, remar
cabil școliți de profesorii Con 
stantin Stroeăcu (clasa de can
to), Sofia Cosma (clasa de pian) 
și Mihai Constantinescu (clasa 
de vioară). Succesul deplin ai 
primei ediții ne îndreptățește 
să credem că de ulterioarele vor 
beneficia și alți studenți (sau 
tineri de talent de prin școlile 
de muzică, admiși aci prin con
curs), din alte părți ale țării, 
cum vor binemerita și prezen
ța altor profesori (o îl a să de 
suflători, bunăoară).

A oferi cu dărnicie (condiții 
de lucru și, dacă o luăm repor- 
tericește, de cazare etc. — ex
celente) și a fi tot așa răsplă
tit. Sau cum mărturisea preșe-

muzical (solitară doar o or
chestră de muzică populară), or
ganizează în fiecare an „Zilele, 
culturii muzicale nemțene*; iar 
anul acesta s-a da: curs, în pa
ralel cu „Vacanțele muzicale*4, 
celui de-al doilea festival de 
artă plastică. Și tot acum o e- 
chipă de studenți ai Conserva
torului „G. Ektescu*. condusă de 
lector univ. D. Chiriac. a Între
prins o minuțioasă investigație 
și recoltare folclorică pe Valea 
Bistriței, bătute fiind astfel cu 
talpa, caietul cu portative și 
magnetofonul, cont unele Barca, 
Ceahlău. Grințieș, Fare așa. Po
iana Teiului, Izvorul Alb, Secu—

Ar trebui vorbit la amănunt, 
si sper câ se vor afla voci mai 
„spe-cializate** care să o facă, 
despre seara muzicală de la 
Mănăstirea Neamțului, unde co
rala „Aatmoni* a realirat, sun 
conducerea (adjectivul îmi

tectonice aflătoare la acea față 
a locului — de eventuale con
grese de bizantinologie™). Ar 
trebui amintite apoi, detaliat, 
recitalul pianistei SoSa Cosma, 
recitalul violonistului Mihai 
Constantinescu (admirabil se
condat de ti nara pianistă Doina 
Mfc-u). cele două ser: -
ven* ale 
vatoni. ui, avfcdu-1 
tru pe 
ori concertul Ansamblului m- 
strnnjental „Musica viva* — 
dirijor Vicente Tușea — o- 
fertr.d un cameral In exclu
sivitate din opere contezr.cc- 
rane. Dar ar trebui scris, scris 
și dezbătut, scris wcu litere de 
o srhioapă- despre concertele ce 
la Roman. Sâvinești și Bălță- 
tești. Pornind de la reunita lor 
artistică, pe un temei de „cop--- 
laritate* ne-am amintit de un 
concert dat chadva de Enesc-

.Beetho- 
orchestrelor Ccnser- 

la pupi- 
Coro.eliu Calistru,

în fața muncitorilor unei uzine 
și unde marele muzician nu a 
apelat la piesulețe de accesibi
litate, îndoielnice dar „cu pri
ză", ci la... o partită de 
J. S. Bach, — succesul interpre
tului fiind dublat așa de misiu
nea educativ-culturală a acelui 
act, a oricărei atari manifestări 
artistice...

Și ar trebui scris despre ne
uitata seară a simfonicului de 
la Cetatea Neamțului. Peste 
4 000 de suflete au asediat „plă- 
ieșește" zidurile bătrînului cuib 
voievodal, numai și numai ca 
să asculte muzică, iar dacă — 
în consecințele și semnificațiile 
lui fine, spirituale — nu-i puțin 
lucru, este de bună seamă e- 
norm. Un cuvînt trebuie spus 
aci și despre organizatori. Dru
mul spre cetate era nepietruit — 
s-a pietruit peste noapte, și tot 
peste noapte s-a deschis un cen
tru de răcoritoare, iar în dimi
neața concertului fiecare cititor 
al ziarului „Ceahlăul" a aflat 
între paginile publicației un 
„fluturaș14 cu datele invitative 
ale manifestării. O instalație de 
reflectoare bine regizată a asi
gurat vizibilitatea într-un au
tentic spectacol sunet și lumină ; 
o baterie compactă de difuzoare 
îndreptată către oraș, a bom
bardat vreme de două ceasuri 
istorica localitate moldovenească 
cu muzică de cel mai bun ca
libru calitativ, — asamblate, 
corul „D. Musicescu", corul O- 
perei de stat din Iași și orches
tra Filarmonicii „Moldova44, sub 
bagheta de autoritate a lui Ion 
Baciu. Și iertat fie semnatarul 
acestor rinduri dacă din fuga 
condeiului a omis, fără de vre
re. un solist ori altul... Și dacă 
dintre cursanți a reținut evi
dențierea numai a doi violo
niști : Sorana Polingher, inter
pretă aplecată cu osebire spre 
interiorizarea muzicii de ca
meră. și Anton Diaconu, a cărui 
brianță de ton și suplețe a e- 
xecuției II făgăduiesc solisticii 
de concert.

DAN BOCANICIU
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CIREȘARII
Un serial pentru copii 
al Televiziunii Române

Succese ale artei

românești

La numai cîteva zile după de
butul lor, „Vacanțele muzicale" 
organizate în județul Neamț de 
către Conservatorul „G. Enescu“ 
din Iași, Filarmonica de stat din 
Iași și Consiliul județean Neamț 
pentru cultură și educație socia
listă se impun prin efectul pro
dus nu numai ca o manifestare o- 
riginală, ci și ca o formă inedită 
de organizare a practicii studen
ților din institutele dț,artă.

Satisfacerea in egală măsură a 
cerințelor unei mature confrun
tări cu publicul cit și a dezidera
telor legate de o cit mai temeini
că pregătire a interpreților fixată 
ca scop principal întregii acțiuni 
estompează imaginea anei aro
gante manifestări în frac, festivis- 
tă, în fața căreia publicul, consi
derat adesea nepriceput sau neini
țiat s-ar fi simțit din capul locu
lui, prin prejudecăți, plasat în 
unghiul de inferioritate, unghi 
din care e adesea nedreptățit să 
vadă filarmonicile noastre ca pe 
niște instituții ce abia de se mai 
mișcă prin lumina veacului tre
cut. Fixarea cu luciditate a noi
lor relații dintre muzică și pu
blic fac din „Vacanțele muzicale" 
nu numai o acțiune de culturali
zare muzicală, ci și de reconside
rare a muzicii în primul rînd, 
certe virtuți funcționale ale a- 
cesteia fiind valorificate pe de
plin în cadrul unor manifestări 
din care pînă în prezent muzica 
simfonică era exclusă cel puțin

sau considerată în genere ino
portună.

Suplinind astfel o necesitate 
din ce în ce tot mai presantă m 
învățămintul nostru muzical su
perior ca și în viața absolvenții c r 
acestuia nevoi ti pînă acum să a- 
peleze la cursun de vara simila- 
re organizate în alte tin. „Vacan
țele muzicale" fac debutul unei

U.A.S.R. nu trebuia
• •să aștepte invitații

actiuni mult așteptate la care prin 
acceptarea de participant audi
tori pe lingă participants efectivi 
se face și o invitație convingătoa
re publicului. Aceasta nu înlocu
iește, desigur, întru totul ceea ce 
se cere cu atîta insistentă: deschi
derea, pe plan național, a unor 
cursuri de vară dedicate artei in
terpretative muzicale, dar consti- 
tuindu-se ca un substanțial prelu
diu al acestora, ne apropie, noi 
socotim și de momentul cînd vom

denților din institutele de artă 
față de care sperăm câ Ministe
rul Invățâmîntului nu se va mul
țumi în viitor, ca anul acesta, 
să-și arate doar acordul.

Spunem aceasta pentru că pre
gătirea programată și deliberată a 
tineretului, facili tarea ajungerii 
studenților la public și, mai ales, 
formarea lor în strîns raport cu 
necesitățile spirituale ale acestuia 
e o problemă în caie nu-i sufi
cient numai Să avizăm și în care

Ministerului învățăm intului acor
dat în cadre, in primul rind. au 
reușit să se desfășoare cursurile 
pmpriu-zxse, adesea cooorite la 
nivelul unor ore obișnuite sau o- 
bi>nuite repetiții. Puteau fi anga
jate mult mai multe forțe direct 
de către ministerul de resort pen
tru o mai bună reușită a acesto
ra și credem că puteau să fie fo
losite și-n acest scop contractele 
pe linia relațiilor culturale, mai 
ales că multe dintre personalită-

FORME DE PARAZITISM ÎN CULTURA ÎNDRUMĂ TORII
RISCĂ, DAR NU PE BANII LOR

Nu din lipsă de exemple am 
întrerupt serialul nostru „Tra
gedii numai într-un act“, umo
ristic prin forța împrejurări
lor, privind piesele destinate 
mișcării artistice de amatori. 
Ne-am propus sâ exemplificăm 
și nicidecum să inventariem. 
Procentul foarte mare de lu
crări submediocre, implicit lip
sa lor de finalitate ne-a în
demnat să cercetăm mecanis
mul editării acestor texte dra
matice de către Centrul de în
drumare al creației populare și 
al mișcării artistice de masă, 
sub egida căreia apar.

Se tipăresc anual 16—17 pie
se într-un act. Ceea ce duce la 
un total de peste 300 de titluri 
tipărite în ultimii 20‘ de ani 
(cifră dată de șeful sectorului 
de îndrumare), fiecare într-un 
tiraj de 6 000 exemplare, pro
ducția editorială globală trecind 
de 900 000 de exemplare. Dintre 
ele, cîteva au fost preluate și 
de teatrele profesioniste și te
leviziune. Cite ? Numărul lor 
este ridicol de mic, neatingînd 
cifra degetelor 
mîini. Amintim 
„Adolescentul" și 
Horia Lovinescu. 
„Autograful" de 
„Vinovatul" de Ion Băieșu 
..Sărbătoare princiară" dc r 
dor Mazilu.

Cum se explică disproporția 
dintre energia antrenată . în 
mersul acestei activități ce im
plică forțe spirituale, eforturi 
bănești, risipă de timp, pe de o 
parte si rezultatul final pe de 
altă parte ? Multe din piese 
sînt scrise paradoxal, de autori 
Cu COTA ridicată în activita
tea literară a țării și nu știm de 
ce atunci sectorul de teatru al 
Centrului de îndrumare, sector 
care aprobă, retribuie și tipă
rește lucrările, favorizează lipsa 
de exigentă printr-un anacro
nic mecanism de lucru. Anual. 
Centrul de' îndrumare oferă un 
nlan tematic pentru Diese tn- 
tr-un act destinate artiștilor 
amatori, delimitînd incă de la

început care din aceste teme 
„merg“ pentru sate, care pen
tru orașe. Planul tematic după 
ce este consultat de drama
turgi, devine un plan-comandă, 
fiecare autor ?nscriindu-se cu o 
piesă sau două. Centrul bifea
ză astfel pentru fiecare temă 
o posibilă realizare și planul 
comandă devine — și de aici 
lucrurile încep să devină 
mult decît discutabile — 
ferm al viitoarei producții 
toriale. Se discută și se 
gramează astfel numărul 
titluri și tirajul lor în 
de „angajamentele44 i 
tori și nu de existența con
cretă a textelor dramatice. Cite 
din aceste angajamente vor de
veni piese intr-un act ? Ei bine

mai 
plan 
edi- 
pro- 

de 
1 funcție 
unor au-

care nu se vorbește nimic. De 
valoarea artistică a pieselor nu 
se scrie niciodată în presa de 
specialitate, iar de felul cum 
ele servesc mișcarea artistică 
de amatori e greu de vorbit 
atit timp cit Centrul nu cunoaș
te decit accidental soarta piese
lor editate de el. Obligativita
tea lui — deși este stabilită în 
titulatură „Centrul de îndru
mare al creației populare al 
mișcării artistice de masă“ — 
se reduce la tipărirea unor tex
te, la „consumarea11 unor fon
duri.

Nu ne-a mirat atunci apariția 
' unor producții de tipul celor 

citate în serialul nostru „Tra
gedii numai intr-un act“. pen
tru că aceste producții nu sînt

de la două 
dintre ele : 

„Maria“ de 
„Trepte" și 
Paul Everac, 

și 
de Teo-

„TRAGEDII (numai) ÎNTR UN ACT"

— datorită unui concurs de 
împrejurări (în care și solicita
rea presantă de către formațiile 
de teatru ale amatorilor) — 
toate sau aproape toate, întrucît 
se abdică repede de la intran
sigența și obligativitatea unor 
criterii artistice unanim accep
tate. Intențiile devin realități 
printr-o simplă trăsătură de 
condei, fiecare temă din planul 
Centrului avîndu-și piesa sa 
într-un act indiferent de valoa
rea textului, invocîndu-se 
talitatea" situației : asta 
primit, asta tipărim.

Ne aflăm deci în fața 
substituiri de atribuții, Centrul 
de îndrumare devenind un fel 
de uniune de creație răspunză
toare de soarta unui gen literar
— piesa ntr-un act. Un gen li
terar de „uz intern" despre 
care nu știe nimic, despre

„fa- 
am

unei

o excepție negativă, ci-dimpo
trivă, o mîndrie pentru edito
rii lor. Este vorba de o menta
litate pe care acest editor o 
menține alături de autori care 
acceptă să-și „onoreze14 in acest 
fel semnătura, chiar dacă este 
vorba de — ciudată specie li- 

■ terară — o creație cu caracter 
..intern".

Tovarășul Theodor Mănescu. 
șef de sector la Centrul de în
drumare se arăta nedumerit și 
contrariat de negativul serialu
lui nostru : ..forme de parazi
tism in cultură". Accepta însă 
că se pot cheltui pentru o pie
să intr-un act 10 000 de lei 
ca drept de autor, că se mai 
pot cheltui incă pe atita cu ti
părirea ei. indiferent dacă ea este 
jucată o singură dată de o 
formație de artiști amatori sau 
niciodată. Aceasta ar intra.

după opinia sa. la capitolul 
„riscurilor culturale**, ale ope
rei a cărei valoare reală ( 1) ni 
s-ar putea dezvălui abia în 
viitor, explicîndu-ni-se. soarta 
acestor texte mediocre și confu
ze, prin aceea că ele pot even
tual beneficia de „dreptatea14 pe 
care a adus-o timpul dramatur
giei lui Eugen Ionescu. (!).

Am scris despre acele piese 
într-un act plecind de la deza
măgirea unui instructor de 
teatru de la o casă de cultură 
a tineretului care ne mărturi
sea : „Cum putem juca aseme
nea piese stupide

Lipsei reale a pieselor intr-un 
act. pe care formațiile de ama
tori le reclamă, cu ce i se răs
punde totuși ? A existat un 
concurs național de piese 
scurte, concurs intitulat ..Vasile 
Alecsandri44. inițiat tocmai pen
tru a stimula apariția pieselor 
intr-un act. a teatrului scurt. 
Sistemul legiferat de Centrul 
de îndrumare in privința edită
rii pieselor intr-un act a făcut 
din el o 
ineficace --------------- -
festivaluri dramatice naționale 
dedicate interpreților amatori, a 
fost creată obligativitatea pre
zentării in concurs cu o piesă 
din producția editorială de uz 
intern. Artiștilor amatori li ș-a 
impus astfel sâ dea fortuit via
ță unor texte dintre care foarte 
multe nu le spuneau nimic. Răs
punderea pentru specie (resoec- 
tiv pentru piesa intr-un act) pe 
care și-a asumat-o Centrul de 
îndrumare a devenit astfel ceva 
abstract. în afara exigențelor pu
blicului și a criticii, abdieîn- 
du-se de la datoria de a găsi, 
edita și recomanda producții 
artistice potrivite posibilităților 
formațiilor de amatori, dar care 
să nu abdice de la minimele 
obligații artistice și educative

După serialul „Urmărirea" te
leviziunea, preocupată de crearea 
unei producții proprii de filme, a 
trimis spre realizare un nou se
rial. Este vorba de populara 
carte (mai alesinrindul elevilor) 
a „Cirtșarilor" de Constantin 
Chiriță, care c-a fi transpusă tele- 
filmic într-un serial purtînd ace
lași titlu ca cel al cărții. Sarcina 
de a realiza acest film a revenit 
regizorului Andrei Blaier, bine
cunoscut cineast preocupat de 
problemele tinerei generații.

Vizita făcută la Peștera Dim- 
bovicioarei, unde are echipa se
diul. ne-a prilejuit această discu- 
ție-dialog cu Andrei Blaier.

— Așadar, cu „Cireșarii" vă re
întoarceri, după o lungă perioa
dă, la tematica filmului pentru 
adolescenți ?

— Intr-adevăr, cu 16 ani in 
urmă realizam împreună cu un 
coleg filmul Ora H care a con
stituit examenul nostru de diplo
ma. Nu cu mult ftmp în urmă am 
trăit satiriacțiâ de a reintilni a- 
cest film pe ecrane, remareînd a- 
rfWR «draw « spec
tatori la inffmpldrile petrecute m 
îdm. Apos a urmat ^Mingea", tot 
ui film pentru copii, dar nu în 
excluricitafe. acind o temă ma- 
toră care interesa pe oricare spec
tator. Ceea ce n-a împiedicat ca 
acest film si fie ți pentru tine
ret. Cu film cu tineri ți cu pro
blemele lor este o altă categorie 
cu-e re mine m-a preocupat în- 
decsebi. Mă pasionează proble
matica copiilor ți a tinerilor și-am 
sncercat si o dovedesc in filmele 
ammttte mai rus ca ți m „Casa 
netermmatl". ^A fost prietenul 
meu*. -Dtirunetie unui băiat cu- 
mnrte". -Legenda"

— Ș: ce v-a îndemnat să lu
crați pentru TV ?

— La televiziune am mai lu
crat ți filme ți piese de teatru 
Vilegiatura. Discurs pentru o 

floare zta că nu-mi sint străine 
de mrdoactle micului ecran, 
în ceea ce privește reali
zarea „dresărilor", o dato
rez ?n mare măsură scriito- 
rului Constantin Chiriță care a 
dorit auri fiu regizorul fil- 
mului. Lucru pe care l-am accep
tat cu bucurie. cu atit mai mult 
cu cit m această perioadă nu a- 
veem «flanc de lucru la Buftea.

Scenariul aoarfine scriitorului, 
in cnlcb-orcre cu Radu Dumitru.

Serialul va avea 12 episoade a 
rite 50 de minute fiecare și re- 
prezJiU primele două cărți din 
cele rincs rit ere ..Ciresan»". Fil
mările le tom termina in februa
rie anul viitor șt atunci vom ști 
dacă televiziunea va dori sâ con
tinue ti realizarea ultimelor trei 
cârti. Si dacă Constantin Chiriță 
va fi sedus de această .aventură" 
cu fdmul poate o si scrie și 
a 6-a curte.

— Cum au fost aleși inter- 
pretii ?

— A fost un lucru complicat ți 
pasiouant in același timp, fiind 
organizată un fel de competiție 
liberă, atit pentru cei din Bucu
rești rit ți pentru cei din provin
cie. Pe cei din București

chemat la Palatul Pionierilor, ob- 
servîndu-i, nu în treacăt așa cum 
se obișnuiește, ci stlnd de vorbă 
cu fiecare în parte, interesîndu-ne 
datele personale și, bineînțeles, 
dacă au citit sau nu cartea. Și ce 
e mai important: notele. Au fost 
admiși numai cei cu medii între 
7 yi 10. Intîmplarea a făcut ca 
mai toți să fi citit cartea și am 
constatat interesul puștimii pen
tru film și pentru carte. „Actorii" 
și-au luat rolurile în serios și sînt 
convins că filmul nu-i doar o 
joacă pentru ei.

— Numele lor ?
— Notați în ordinea rolurilor 

principale: Boroș Alexandru (Tic), 
Mihai Gingirov (Ursu), Irina 
Bărbat (Maria), Carmen Genti- 
mir (Lucia), Armand Olvedi (Io
neli Florin Radu (Victor), Ga
briel Klein (Doru) și „anticiieșa- 
rri" Crăciun Cristian (Pompilică), 
Dragoș Drăghici (Sergiu) și Lu
cian Gheorghe (Vasilică). Dar 
distribuția mai cuprinde și adori 
ca: Marcel Anghelescu, Cornel 
Coman. Gh. Dinted. Vasile Nițu- 
lescu. Vicforița Dobre. Cofița Is
pas, Ileana Stana Ionescu, Victo
ria Mierlescu etc.

ION PASAT

peste hotare
Arta populară românească a 

fost reprezentată, în acest an, 
în circa 20 de țări ale lumii, 
creația noastră folclorică bucu- 
rîndu-se de o caldă apreciere 
din partea specialiștilor și a pu
blicului larg.

Aproximativ 50 de formații 
artistice de amatori din diver
se județe ale patriei au evoluat 
în străinătate, ele susținind^cu 
acest prilej programe mult a- 
plaudate, în care și-au găsit o 
deplină expresie frumusețea, o- 
riginalitatea și bogăția cîntecu- 
lui și dansului nostru popular. 
Unele dintre aceste colective 
artistice au participat la nlari 
festivaluri și concursuri inter
naționale, obținînd 10 impor
tante premii, precum și nume
roase distincții, altele au între
prins turnee de succes în An
glia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia. Franța, R.D. Ger
mană. R.F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia, Olanda, Polonia, , 
Suedia, Uniunea Sovietică etc.

Concomitent, in diferite ora
șe din străinătate au avut loc 
manifestări de artă teatrală și 
artă plastică amatoare româ
nească.

Seria prezențelor folclorice 
românești peste hotare conti
nuă. Menționăm că, in aceste 
zile, Ansamblul folcloric „Călu
șul- din comuna Scornicești 
prezintă spectacole în Bulgaria. 
Ansamblul folcloric al munici
piului Cluj — in Franța. i*r 
Ansamblul folcloric al Combi
natului siderurgic Hunedoara 
— în Polonia.

NE SCRIU CITITORII
Primim la redacție numeroase scrisori din țara ce privesc, 

intre altele, atit anumite inițiative publicistice ale ziarului, cit și 
□specte uneori mai plăcute, alte ori mai puțin dorite, întilnite 
de corespondenții noștri în activitatea lor de zi cu zi. Pentru câ 
majoritatea acestor corespondenți sînt tineri, cititori ai ziarului, 
pentru că multe din sesizările lor sînt judicioase, considerăm 
necesar pe linia preocupării constante de a menține sub cele 
mai variate forme un contact direct cu publicul căruia ne adre
săm, să le răspundem. Astăzi, am ales două scrisori.

manifestare anonimă, 
chiar dacă, existing

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU 
TUDOR STANESCU

Formația culturală din comuna Oltina, jud. Constanța.
Foto: P. TĂNJALA
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• „Rîndurile" pe care 
Radu Ilie, elev al Liceului 
de cultură generală nr. 1 din 
Luduș ni le trimite „au ca 
punct de plecare", articolul 
„Ce întrebări stîrnește un 
vernisaj al frivolității11 apă
rut în „Scînteia tineretului" 
nr. 7232, articol ..care a avut 
darul să mă convingă, scrie 
Radu Ilie, o dată în plus de 
veridicitatea relatării și in 
același timp să mă uimească 
pentru că asemenea acte con
damnabile în mare parte nu 
au fost descoperite pînă 
astăzi1*. Articolul a mai avut 
calitatea de a atrage aten
ția corespondentului și asu
pra unor manifestări muzi- 
cal-distractive, spectacole 
„extraordinare14 cum a- 
nunțau afișele din localita
tea sa, de a-și pune o serie 
de întrebări cu privire la 
stilul „reclamei*4 în cultură, 
la conduita etică și ținuta 
profesională a unui artist. 
Exemplul ales pentru ilu
strarea stilului „reclamei" 
in cultură, credem că este 
unul în jurul căruia se poa
te discuta adecvat. De aceea 
îl și cităm ; „M-am convins 
de lucrul acesta cu ocazia 
vizionării filmului „Love 
Story". într-adevăr, acest 
film* a fost bun pentru că a 
pornit de la viață, și tot ce 
pornește de la viață și este 
indisolubil legat de ea, are 
durată... Dar acest film nu a 
fost la nivelul așteptărilor 
sugerate de îngrozitoarea 
publicitate care i s-a făcut".

Stimate corespondent, 
punctele de vedere avansate 
în scrisoare sînt foarte apro
piate de ale noastre. Faptul, 
firește, ne bucură. Articolul 
citat, ținem să precizăm to
tuși. nu reprezintă prin for
ța împrejurărilor decît un 
mic exemplu, ca să zicem 
așa. după cum el nu desco
peră lucruri cu adevărat in
solite. Sîntem de acord insă 
cu aproape toate observații
le făcute la capitolul „etică" 
și „etică profesională", la 
maniera în care „reclama" 
reprezintă, sau mai exact nu 
reprezintă cel mai judicios 
sistem de prezentare și re
comandare a unui fapt de 
cultură autentic. Este o temă 
ce nu se poate epuiza prin 
cîteva rînduri. Este mai de
grabă tema unor ample și 
consecvente intervenții 
care ziarul j.;:' ■*
duiește să le realizeze nu 
numai în domeniul muzicii 
ușoare sau filmului. Avem 
însă și cîteva rezerve. Noi

pe
nostru se stră-

n-am numi publicitatea fă
cută filmului „Love Story", 
Îngrozitoare; ci mai degra
bă,^ cum dv. înșivă ziceți, a- 
pelînd la un proverb : „la 
pomul lăudat să nu te duci 
cu sacul". De asemenea, 1 
n-am vorbi de „artiști mari*' 
de geniu44 în domeniul spec
tacolelor de estradă și al 
muzicii ușoare. Mai e nevoie 
să explicăm de ce ?

• Vasile Mihale, din ora
șul Dr. Petru Groza, jud. Bi 
hor, vizează în scrisoarea sa 
o altă scrisoare publicată 
de ziarul nostru : aceea a 
tovarășului Gheorghe Ravaș, 
director în centrala „Româ- 
nia-film". Corespondentul 
nostru nu se declară de a- 
cord cu punctele de vedere 
ale tovarășului Gheorghe 
Ravaș. înainte de a învinui 
pe alții de „sociologism vul
gar" în aprecierea reperto
riului filmelor ar trebui, sus
ține corespondentul, analiza
te cu răspundere semnifi
cațiile în ansamblu ale a- 
cestui repertoriu. Ce urmă
rește el ? Cui își propune să 
se adreseze el ? Vasile Mi
hale ar vrea să vizioneze fil
me numeroase ce au ca 
temă „dragostea, existența 
noastră cotidiană, idealurile 
tînărului de azi". Corespon
dentul mai regretă, de ase
menea, că multe din filmele 
despre care era vorba în ar
ticolul ce a declanșat răs
punsul tovarășului Ravaș nu 
a avut posibilitatea să le vi
zioneze încă.

Dacă v-am răspunde că 
în general sîntem de acord 
cu dv. nu v-am da o satis
facție prea mare, poate. Pen
tru că în primul rînd nu pu
tem suplini în chip concret 
(ceea ce contează la urma 
urmelor) lipsurile unei insti
tuții de difuzare a filmelor. 
Mai credem că reproșurile 
privind proasta difuzare a 
filmelor în provincie, filme 
despre care citiți în presa 
centrală, dar pe care nu a- 
veți posibilitatea să Ie vizio
nați decît foarte tîrziu sau 
niciodată, ar fi mai indicat 
să le adresați unei alte in? 
stltuții : „România film". Să 
ne consolăm împreună deci, 
căci și noi citim din relată
rile „trimișilor noștri spe
ciali" la cele mai diverse 
CANNES-uri despre filme 
„excepționale* pe care nu 
le vedem niciodată sau cu o 
întîrziere de zece ani.

Rubrici realizată de
R. CORNEL

*
«
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Seminarul internațional 
„Statutul social-politic 

al tineretului"
Tn cursul dimineții de ieri la 

sediul Centrului pentru proble
mele tineretului au continuat 
lucrările seminarului interna
țional cu tema „Statutul social- 
politic al tineretului".

Discuțiile s-au axat pe pro
blematica referatelor : „Uceni
cul — forță de muncă ieftină ?“, 
prezentat de Dieter Greese (re
prezentant al organizației Tine
rii Sindicaliști din cadrul Uniu
nii Sindicale Germane) și 
„Pregătirea multilaterală a ti
nerilor, formarea personalității 
lor. Aspecte ale organizării și 
orientării sistemului de învăță- 
mînt" — raportor Vasile Vacaru, 
activist la secția scoli a C.C. al 
U.T.C.

Comunicarea prezentată de 
partea germană a tratat într-o 
manieră deosebit de interesantă, 
dată fiind aici și puterea de 
expresie a datelor statistice fo
losite de referent, aspecte so- 
tiologice ale actualului sistem

Cu prilejul Zilei naționale
a R. P. D. Coreene

Cu prilejul Zilei naționale a 
R.P.D. Coreene — 24 de ani de 
la crestrea Republicii — la co
operativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-coreeană" 
din comuna Făcăeni, județul Ia
lomița, a avut loc miercuri o 
adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai 
organelor județene de partid și 
de stat, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex

Cu ocazia

Zilei pompierilor

CU PRILEJUL ZILEI POM
PIERILOR, miercuri dimineața 
a avut loc, în Capitală, solem
nitatea depunerii de coroane de 
flori la Monumentul luptătorilor 
de la 13 septembrie 1848 din 
Dealul Spirii, ridicat în amin
tirea pompierilor eroi, apărători 
ai Bucureștiului.

în aceeași zi, s-a redeschis 
Muzeul pompierilor de la Foi
șorul de Foc din Capitală. Mu
zeul înfățișează, prin expona
tele sale, aspecte semnificative 
din lupta și activitatea pompie
rilor în decursul vremii.

SESIUNE TEHNICO - ȘTIINȚIFICA 
DEDICATĂ „ZILEI METALURCIȘTILOR"
In Capitală au început miercuri 

lucrările primei sesiuni de 
comunicări _ tehnico-științifice 
a Institutului de proiectări 
și cercetări pentru industria 
metalelor- neferoase și rare, de- 
ăicaț^.§ăxbâtoricii „Zilei me-ia- 
^urg4Hl»laP‘< - - - - ' . 7

După- cuvîntul de deschidere 
a seslunîî,“r6stit de Nicolae Aga- 
chi, ministrul industriei meta
lurgice, directorul institutului, 
ing. Gheorghe Bujgoi, a prezen
tat realizările colectivului și 
preocupările sale îndreptate în 
direcția dezvoltării în continu
are a metalurgiei neferoase.

Un nou spital
la St. Gheorghe

La Sfîntu Gheorghe au început 
lucrările de construcție a unui 
modern spital cu o capacitate de 
peste 430 paturi. în noua unitate 
cor funcționa secții de pediatrie, 
chirurgie, obstetrică-ginecologie, 
OBL și terapie, intensivă. împre
ună cu policlinica din compo

educațional vest-german, insis- 
tînd cu analiza pe probleme ale 
calificării profesionale a tineri
lor muncitori și ale șanselor de 
accesibilitate ale tinerilor pro- 
veniți din familii muncitorești 
la forme de instrucție superioa
re învățămîntului obligatoriu 
de 10 ani.

Referatul părții române a 
subliniat semnificația eforturi
lor investite pentru perfecțio
narea continuă a învățămîntului 
românesc de toate gradele, pen
tru legarea organică a acestuia 
de practică, pentru sporirea ca
racterului său formativ.

în cursul zilei participanții au 
vizitat Institutul politehnic 
bucureștean.

Discuțiile prilejuite de infor
mațiile furnizate de cele două 
referate susținute în cursul di
mineții au continuat după- 
amiază. Lucrările seminarului 
continuă.

DORINA TURCU

terne, numeroși cetățeni din 
comună.

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

Au luat cuvîntul, în cadrul 
adunării, Toma Dimache, preșe
dintele cooperativei agricole de 
producție, și ambasadorul Kang 
Iăng Săp.

CRONICA
U.T.C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Ligii Tineretului 
Comunist din Anglia, condusă 
de Tom Beli, secretar gene
ral al Ligii, care la invitația 
C.C. al U.T.C. va face o vizita 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al C. C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Lucrările sesiunii se desfă
șoară pe patru secții de specia
litate, în cadrul cărora vor fi 
dezbătute circa 100 de comuni
cări și referate tehnico-științi
fice care oglindesc rezultate 
obțhHrte •în-cercetarc' șl proiec- 
?tare,-înl-.eIăboFârea—de noi teh
nologii de exploatare și prelu
crare care să permită valorifi
carea cît mai eficientă a tutu
ror resurselor existente în țară, 
inclusiv a celor cu conținut re
dus de substanțe utile, a lărgi
rii bazei de materii prime.

in construcție

nența sa, spitalul va putea să 
acorde zilnic peste 850 de con
sultații de specialitate. Această 
nouă unitate sanitară va avea, de 
asemenea, diferite servicii de 
tratament, o sală de gimnastică 
medicala, un serviciu de urgențe, 
laborator clinic și bacteriologic.

• în primul tur al probei de 
dublu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Seattle. CUPLUL ILIE NAS- 
TASE (ROMANIA)—RICHARD 
RUSELL (Jamaica) A ÎNTRE
CUT CU 6—3, 6—7, 7—6 PERE
CHEA NEO-ZEELANDEZA O- 
NNY PARUN—JEFF SIMPSON.

în două partide de simplu 
(turul I) s-ap Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Bob
Hewitt (Republica Sud-Afri- 
cană)—Steve Docherty (Austra
lia) 6—4, 6—3 ; Tom Gorman
(S.U.A.)—N’Godrella (Franța) 
6—3, 4—6, 7—5.
• Turneul internațional mas

culin de tenis de la Montreal a 
continuat cu disputarea ultime
lor trei partide de simplu din 
cadrul primului tur. America
nul Cliff Richey l-a învins cu
6— 3, 6—3 pe australianul Allan 
Stone, sud-africanul Cliff 
Drysdale a cîștigat cu 6—3, 6—4 
în fața englezului Gerald 
Battrick, Iar Jeff Borowiak 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 6—4,
7— 5 pe Roy Barth (S.U.A.).

• Tn turul doi al turneului 
internațional de tenis de la 
Sacramento (California) a fost 
înregistrată o surpriză : tinărul 
jucător american Whitney Reed 
l-a învins în trei seturi cu 6—3, 
4—6, 6—1 pe campionul francez

MERIDIAN

Pierre Barthes. Favoritul nr. 1 
al concursului, americanul Stan 
Smith, a dispus cu 6—3, 6—3 de 
Anand Amritraj (India), iar 
Alex Olmedo (S.U.A.) l-a în
trecut cu 7—5, 6—2 pe compa
triotul său Jeff Austin. Un 
succes de prestigiu a obținut 
francezul Patrick Proisy, care 
l-a învins cu 6—1, 6—1 pe ame
ricanul Dennis Ralston.
• In primul meci contînd 

pentru „Cupa U.E.F.A." la 
fotbal, echipa Liverpool a in- 
tîlnit pe teren propriu for
mația vest-germană Ejntracht 
Frankfurt pe Main. Fotbaliștii 
englezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0.
• U.E.F.A. a anunțat că a 

aprobat desfășurarea unui meci 
internațional de fotbal între o 
selecționată europeană și re-
Îirezentativa Americii de Sud. 
nttlnirea se va desfășura la 3 

octombrie la Basel. Formația 
Americii de Sud va avea ur
mătoarea componență : Manga 
— Wolf, Vargas, Chumpitas, 
Montero, Castillo. Maneiro, 
Bay’on, Soții, Pele, Cubillas. 
întilnirea va fi televizată. Be
neficiile realizate la acest joc 
vor fi donate unui fond de aju
torare a 150 de copii orfani din 
mai multe țări africane, asiati
ce și americane, care sînt găz- 
duiți la pestaiozzj (Elveția).
• Federația internațională de 

bob a cerut Comitetului inter
național olimpic să revină a- 
supra deciziei de a suprima 
proba de bob pentru patru per
soane din programul Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Den
ver (Colorado), care vor avea 
loc în 1976. Forul internațional 
a propus C.I.O. ca aceste între
ceri să aibă totuși loc țțista 
de la Lake Placid, care cores
punde cerințelor specialiștilor. 
După cum se știe, pista de la 
Denver este accesibilă numai 
boburilor de două persoane, 
neputînd fi utilizată și pentru 
cele de patru.

Detaliu al noului complex turistic al tineretului de la Costinești
Foto: PAVEL TANJALĂ

Fotbaliștii români 
in confruntări internaționale
O repriză 

de foc
„U“ Cluj —

Levski - Spartac 

Sofia 4-1 (0-0)

Greu au găsit „șepcile roșii" 
drumul spre victorie în acest 
dificil meci din „Cupa U.E.F.A." 
cu puternica formație din țara 
prietenă. Prima repriză a deza
măgit, atacurile clujenilor, lip
site de claritate și forță, fiind 
respinse în serie de excelenta 
defensivă condusă de Jecev. O- 
cazii, totuși, au fost. Dar îna
intașii de sub Feleac, timorați 
parcă de propria lor răspunde
re au ratat totul, șutind în blo
cajul apărătorilor, pe lingă 
poartă sau în brațele interna
ționalului Staicov. La pauză, 
Ștefan Onisie, care își trimise
se elevii în teren fără Pexa, 
ieșit din formă, a făcut „o mu
tare" inspirată. L-a introdus to
tuși pe Pexa ca fundaș central, 
trimițîndu-1 în linia de mijloc 
pe inepuizabilul și mult mai 
lucidul Dan Anca, ale cărui vi
talitate și ambiție puteau mo
biliza pe jucătorii ce aveau 
sarcina golului. Dar... cei care 
au înscris primii au fost oaspe
ții. Veselinov, extremul dreap
ta, cel mai periculos și incisiv 
înaintaș bulgar profită de una 
din multele bîlbîieli ale lui 
Mihăilă, demarează pe aripă, 
centrează excelent și Haralam- 
biev, bine plasat, îndeplinește 
formalitatea golului. Era în mi
nutul 62. Surprinzător, golul 
primit de Ștefan i-a îndîrjit pe 
clujeni care au lansat imediat 
atacuri mereu mai periculoase 
către buturile lui Staicov. Va
lurile ofensive dirijate de Anca 
au măcinat treptat apărarea so- 
fioților care a început să-și 
piardă din siguranță, să gre
șească. Egalarea a venit în mi
nutul 67 prin Soo, autor al unei 
magistrale lovituri de cap de 
la marginea careului mic, la un 
corner. Apoi studenții s-au ju
cat pur și simplu cu adver
sarii. complet demoralizați, în
scriind încă trei goluri care 
mai de care mai frumoase. în 
minutul 71 Crețu, venit în a- 
tăc, preia în gol o minge „lu- 
crată?‘ de Uifăleanu ; Mureșan 
înscrie și el trei minute mai 
tîrziu iar Uifăleanu — ieri unul 
din „motoarele" echipei sale — 
semnează ultimul gol al meciu
lui în minutul 79. Jucătorii 

bulgari ies la atac dar e prea 
tîrziu. Publicul, adăpostit sub 
umbrele, aplaudă victoria lui 
„U“, obținută greu, e drept, dar 
în urma unei excelente repri
ze de fotbal, a acestei reprize 
de foc.

Dezamăgire 
la Arad

U. T. A. —

/. F. K. Norrkdping

1-2 (1-0)

Oboseala manifestată de for
mația arădeană încă de la în
ceputul campionatului punea 
sub semnul întrebării succesul 
ei în meciul disputat „acasă" în 
aceeași „Cupă U.E.F.A.", în 
compania formației suedeze 
I.F.K. Norrkdping. Speram totuși 
că — așa cum au promis, de alt
fel — colegii lui Domide se vor 
mobiliza, vor face totul pen
tru a obține un rezultat ono
rabil. Dar, în meciul de ieri, 
gazdele au dezamăgit. E drept, 
și datorită forței adversarilor

SEZONUL S-A ÎNCHEIAT
(Urmare din pag. I)

să-și petreacă vacanța pe țăr
mul Mării Negre crește ae la an 
la an. Comparația cu anul tre
cut, însă, este superioară celor 
precedente. Inițial ne planifica
sem o capacitate de 1 600 locuri 
pe serie. Datorită comenzilor 
crescînde din partea celorlalte 
agenții din județe — și în do
rința de a onora orice solicitare 
— am făcut eforturi sporite, ex- 
tinzînd cu 278 numărul locurilor 
pe serie. A fost destul de dificil, 
deoarece colaboratorul nostru a- 
propiat, Inspectoratul școlar ju
dețean, nu ne-a mai oferit, ca 
în alți ani, -internate și Jăli ..de 
clasă. Cu toate corturile^achrzi- 
ționate ad-hoc, greu am fi făcut 
față cerințelor. Ne-au ajutat 
însă — și ținem să-i aducem un 
cuvînt de mulțumire și pe aceas
tă cale — Trustul de construc
ții locale și întreprinderea de 
construcții hidrotehnice, care 
ne-au pus la dispoziție (prin în
chiriere, desigur) un bloc de lo
cuințe, cazarmamentul necesar, 
cantine. Am reușit astfel să asi
gurăm vacanța unui număr de 
17140 tineri (ceea ce echivalea
ză cu 116 700 zile-turist) — cu 
circa 5 000 mai mulți decît anul 
trecut, în tabere la Constanța, 
Eforie Nord și Sud, Mamaia.

— In afara orelor de 
plajă, de ce alte servicii 
au putut beneficia tinerii?

— Alături de nelipsitul tur de 
litoral, am organizat plimbări de 
agrement pe lacurile litorale, vi
zionări de spectacole, excursii la 
Adamclisi și Istria, întîlniri cu 
personalități din .județul nostru. 
Aproape zilnic — sau cel puțin 
o dată pe săptămînă — am or
ganizat excursii pe litoralul bul
gar.

— Ce observații desprin
deți cu privire la mișca
rea turistică de tineret, 

pe care, date fiind rezultatele 
mai slabe obținute în ultima 
vreme de echipele suedeze, 
eram tentați s-o minimalizăm. 
Oaspeții, însă, s-au prezentat 
ca o formație de bună valoare, 
excelent pregătită fizic, prestînd 
un fotbal simplu și lucid, cu 
un strict marcaj în zonă și cu 
un atac în care celebru Ove 
Kindvall nu și-a dezmințit re- 
numele. Grație eforturilor din 
erima repriză arădenii au iz- 
utit totuși să înscrie prin 

Broșovschi, care a reluat cu 
capul în plasă o minge cen
trată de Birău. La pauză, deci, 
1-0. Dar imediat după reluare, 
Kindvall depășește cîțiva ad
versari și îl surprinde pe Vidac 
cu un șut de la 25 de metri 
aducînd egalarea. Jucătorii din 
Arad încearcă să-și apropie 
victoria dar atacurile lor sînt 
tot mai nesigure, mai dezlîna- 
te. în schimb „pasa lungă" fo
losită de suedezi surprinde de
seori pe apărătorii noștri. în 
minutul 59 inevitabilul se pro
duce. Rapida extremă stingă 
Wendt lansează o torpilă pe 
care Vidac nu o poate para. 
Arădenii atacă în trombă ; în- 
cercînd măcar egalarea. Dar 
pripeala înaintașilor ca și co
recta defensivă a partenerilor 
le răpește și această ultimă 
șansă. Deci, U.T.A. va pleca la 
Norrkoping cu un gol dezavan
taj și dacă continuă să evo
lueze astfel nu vedem cum îl 
va putea recupera.

OVIDIU PĂUN

raportată la aria întregii 
țări?

— Faptul îmbucurător că am 
avut ca oaspeți numeroși tineri 
din județe ale căror agenții 
B.T.T. au trimis pe litoral anul 
trecut puține grupuri. Pot fi e- 
vidențiate în acest sens județele 
Covasna, Iași, Vrancea, Argeș, 
Cluj, Maramureș. Practic, la oră 
actuală nu există județ din țară 
ai cărui tineri să nu fi beneficiat 
de litoral. Am constatat, totoda
tă, o crescută receptivitate pen
tru mare din partea tinerilor de 
la sate. în ceea ce privește na
tura raporturilor noastre cu be
neficiarii, țin să apreciez cola
borarea frumoasă pe care o a- 
vem cu Școala generală nr. 7 
din Timișoara, Liceul „Frații 
Buzești" din Craiova, muncito
rii de la „Oțelul roșu“ și Con
siliul municipal al’ pionierilor 
din Brașov, care an de an, și la 
această dată, totdeauna își tri
mit tinerii la odihnă.

— Să înțelegem că exis
tă și un revers al meda
liei ? Intimpinați și greu
tăți în acest sens ?

— în principal, două ne pro
duc perturbații, ne fac să iro
sim eforturi. Prima ține de res
pectarea termenelor de opțiune. 
Tratativele încep din februarie- 
martie, iar la 15 iunie totul este 
pus la punct. Pentru asigurarea 
de servicii excursioniștilor aflați 
în tranzit este nevoie, de aseme
nea, să fim anunțați prin tele
grame — sau notă de comandă 
— cu minimum 10 zile înainte. 
Sînt însă județe care nu țin 
cont de aceste indicații obliga
torii. Am fost astfel puși în si
tuații extrem de dificile din par
tea unor județe ca Teleorman, 
Ilfov, Alba, Bacău, Iași, Argeș, 
Vîlcea, care ne-au trimis gru
puri fără nici un anunț preala
bil, depășind uneori capacitatea 
de cazare a bazelor noastre. 
Cea de-a doua dificultate ține

La închiderea 

ediției

Rapid București- 
Landscrona Boys: 3-0 

în meciul disputat ieri pe sta
dionul „23 August" din‘'Bucu
rești, Rapid a realizat o victo
rie care îi dă dreptul să spere 
la calificarea în turul următor. 
Golurile au fost marcate de Ma
rin Stelian (2) și Năsturescu. 
îmbucurătoare a fost maniera 
de joc a Rapidului care a luptat 
dh la egal la egal cu o echipă 
de angajament total în stil an- 
glo-saxpn.

Aris Bonnaweg _

F. C. Argeș: 0-2
După un meci desfășurat în 

condiții de deplină sportivitate, 
în care echipa gazdă a contra
atacat adesea periculos, F. C. 
Argeș Pitești a învins cu 2—0. 
Golurile au fost marcate de Troi 
în min. 58 și Dobrin în min. 89 
din 11 m. Acest rezultat acordă 
maximum de șanse posibile ca
lificării lui F. C. Argeș în turul 
doi al Cupei Campionilor Euro
peni.

de vîrsta tinerilor trimiși la o- 
dihnă pe litoral. Nu este o me
taforă cînd afirm că practic sîn- 
tem nevoiți să cazăm „tineri" 
între 2 și 60 de ani. Și nici o si
tuație de excepții. Două exem
ple: grupul tinerilor salariați din 
județul Bacău, alcătuit din 30 
de persoane, a ajuns aici cu un... 
supliment de 15 copii: alți 10 sa- 
lariați din Vrancea au devenit, 
cu copiii... 16. Subliniez faptul 
că în afara studenților și elevi
lor n-a existat grup din care să 
lipsească copii sau bunici. Ast
fel, pe de o parte, am fost stîn- 
jeniți în activitatea noastră, pe 
de altă parte au avut de suferit 
înseși persoanele în cauză, știute 
fiind ” condițiile noastre specifi
ce tineretului în ceea ce priveș
te confortul. Cred că aceasta 
este o situație care nu mai poate 
fi tolerată și care, măcar acum, 
la închiderea sezonului să con
stituie un prilei de meditație se
rioasă pentru cei ce trimit ase
menea grupuri, încălcînd nor
mele turismului de tineret.

— O ultimă întrebare : 
In ce a constat preocupa
rea pentru vacanța tineri
lor dv„ „ai casei" — cum 
s-ar zice ?

— Firește, al noștri, obișnuiți 
cu marea, au preferat alte ac
țiuni turistice. Am organizat, 
astfel, pentru ei. excursii tema
tice în nordul Moldovei, nordul 
Olteniei, expediții montane, cir
cuite ale României — la care au 
participat peste 6 000 de tineri 
din județul Constanța. Unii ti
neri au participat la expediții 
nautice — cu bărci — pentru al
ții (îndeobște elevi) am inițiat 
acțiuni specializate, cum este 
tabăra de cercetări arheologice 
de la Capidava. Precizez, însă, 
că, deși sezonul marin se în
cheie, în ceea ce privește răs
punderea noastră față de tine
rii constănțeni, activitatea turis
tică continuă.

PENTRU 
TIMPUL 

□V. OIBEIR.

Șfnemo

MAREA NEA-
GRA ; rulează la Lumina (orele 9:
hm. <«. «a«K. — (orele

(orele
19,30); Cotroceni
19,30); Crîntysisi

rulea- 
18,15);
14.30;

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele IO; 12,30; 
15,30; 18; 20,30); Excelsior (orele 
8,43; 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 ; rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21); Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21); Grădina Doina 
(ora 19,15); Grădina Festival (ova
19.30) .

AVENTURI LA

12,30; 16;
14; 16,45; 
15,30; 19).

TORA ! TORA I TORA ! : 
ză la Sala Palatului (ora 
Scala (orele 8,45; 11,30; i4,ao;
17,30; 20,30); București (orele 8,15; 
11,15; 14,15; 17.15; 20,15); Favorit (o- 
rele 9,30; 12,30; 16,30; 19,30); Gră
dina Select (ora 19,30).

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

MESAGERUL : rulează la Ca
pitol (orele 11,15; 13,45: 16; 18,30; 
21); Grădina Capitol (ora 21).

:TȚulează la Lira <ora 16) 5 
Grădina Lira (ora 19,30).

FATA CARE VINDE FLORI ; ru- 
!®ază,„la CentraJ (orele 10; 12,30* 
15; 17,30; 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
on tîaz? a TimPuri Noi (orele 9,45- 
20,15 în continuare).

M^U’ PATRIA MEA î 
FH1®ază• la ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

călăreții : rulează la Feroviar 
(•rele 9,15; 11,30; 13,45; 16- 18 15-
îî’x?;wGIorla (Orele 9,15; 1L30;

: 18,15: 20’30): Godina Mo- 
19?J Modern (orele 9;

11,15, 13.30; 16; 18,15; 20,30).
GENTLEMENII NOROCULUI : 

18*eM3flV F1®rea,ca <orele 15,30; 
17 45) 30 ’ Moș,lor (orele 15.30;

PROVINCIALII ; rulează la Gri- 
vlța (orele 9; 11.15; 13 30; 16- îais-
20.30) ; Melodia (orele 9. 1115’
13,30; 16; 18,30; 20,45). ’ ’

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru- 
îază,nla Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 

16; 18,15; 20,30).
FELIX ȘI OTILIA : rulează la 

Munca (orele 16; 19).
PROCESUL UNEI STELE : rulea

ză la Bucegj (orele 15,45; 18); Au- 
11J5; 13'30; 15>45i «i 

J?»15).» Grădina Bucegi (ora 20); 
Grădina Aurora (ora 19,15).

SATUL CARE MOARE : 'rulează 
<orele 15-M: 20,30).

tintin și templul soare- 
E.1 eazâ la Drumul Sării (o-
rele 15,30; 17,45; 20).

NAUFRAGIATI IN SPAȚIU : ru
lează la Unirea (ora 1B), Grădina 
Unirea (ora 19,30).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Giulești (orele 15,30; 19,30); Mio
rița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

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

DESCULȚ IN PARC: rulează la 
Pacea (orele 15,45; 13; 20).

BALADA LUI GABLE HOGUE : 
:.U1'aza ,a VolSa (orele S; 11,15;

20,30) I Arta (orele 
J'g’gQ1)7’0®’ 20,15); Grădina Arta (ora 

, vedere de pe pod : rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18; 20,30).

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

creierul : rulează la Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18);
C4rădina Tomis (ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
20 15)Ză la Flacăra (°rele 15,30; 18;

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

DACA E MARȚI, E BELGIA î 
rulează la Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

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

S3?-.

EȘECUL
(Urmare din pag. I)

tea colegilor, se puneau și în
trebări, se rostea și angajamen
tul. Discuțiile au fost superfi
ciale, timide, caracterizările făcu
te tinerilor laconice, stereotipe, 
toate sunînd cam așa : „este o 
muncitoare harnică și pricepută, 
își ajută colegele,, răspunde la 
acțiuni..." Și cam atît. Pentru 
fiecare dintre cei puși în discu
ție se ridicau cîte doi uteciști, a- 
proape aceiași de fiecare dată, 
iar cuvintele lor nu izbuteau să 
imprime discuțiilor un caracter 
antrenant, educativ, pentru că 
restul uteciștilor rămîneau în sta
rea de pasivitate a spectatorului 
neinteresat.

Pare într-adevar un fapt ieșit 
din comun să descoperim la o 
întreprindere fruntașă, într-un co
lectiv de muncitori tineri cu re
zultate foarte bune în producție 
atîta indiferență față de colegii 
de muncă, față de viața propriei 
organizații. Explicația acestei stări 
de lucruri este însă cît se poa
te de simplă. Pregătirea tinerilor 
în vederea acestui eveniment a- 
tît de însemnat n-a constituit 
un proces de durată mai înde
lungată, care să fi început cu 
mult înaintea momentului pro- 
priu-zis al primirii, sau s-a fă
cut într-un mod formal, vitregit 
de atenția și grija necesară. Adu
narea de primire însăși a fost so
cotită, probabil, mai curînd o 
formalitate, decît un moment cu 
profunde rezonanțe educative. 
Am fi vrut să asistăm, pe par-

unor Încercări
cursul ei, la dezbateri exigente, 
de către întregul colectiv, a ce
rerilor de primire, prin referiri la 
personalitatea tînărului și ansam
blul activității sale, cu critici, 
propuneri, am fi vrut să auzim 
recomandări menite să situeze ac
tul respectiv la treapta unui a- 
numit ceremonial de înaltă în
vestitură morală. Nimic din toa
te acestea însă. încercările de a 
acoperi absența acestor date de 
conținut, prin introducerea unor 
elemente de ritual festiv, n-au 
putut salva nici măcar aparențele 
ci, dimpotrivă, au dezvăluit și 
mai mult sărăcia de idei a an
samblului.

N-au putut fi salvate, de pil
dă, nici întrebările banale, puse 
cu scopul de a proba nivelul de 
cunoștințe politico-ideologice al 
tinerilor aflați în discuție. „Ce se 
sărbătorește la 1 Mai sau „Ce 
se sărbătorește la 30 Decem
brie ?“ Iată exemple de întrebări 
de-a dreptul puerile, adresate u- 
nor tineri care ar fi trebuit să 
facă față prin pregătirile de pînă 
atunci, unui examen mult mai 
dificil. Și cu tristețe trebuie să 
recunoaștem că uneori cei ches
tionați n-au știut să răspundă 
nici la asemenea întrebări. N-a 
putut fi salvată, de asemenea, 
nici lipsa de cunoaștere a celor 
cîteva rînduri cuprinse în anga
jamentul solemn, acest legămînt 
față de organizație care ar fi tre
buit, fără îndoială, cunoscut de 
mult, în fiecare din nuanțele lui. 
Unul după altul, cei cinci tineri 
și-au citit pur și simplu angaja

mentul, și încă cu poticneli ce 
dovedeau că pînă atunci nu-și 
prea aruncaseră ochii asupra lui, 
pentru că nici nu fuseseră îndem
nați să o facă.

Toate aceste amănunte dove
desc, nici mai mult nici mai pu
țin, decît o înțelegere formală, 
limitată, a recentelor recomandări 
făcute de biroul C.C. al U.T.C. 
cu privire la solemnitatea actu
lui primirii în U.T.C., trădează o 
însușire simplistă a lor. Pentru că 
aceste recomandări nu vor să fie 
doar un element de cadru exte
rior și în nici un caz nu-și pro
pun să suplinească golurile exis
tente în pregătirea tinerilor și a 
întregului proces de primire a 
lor în U.T.C. Sensul înalt al a- 
cestor măsuri este tocmai aeela 
de a încununa un efort desfășu
rat cu răspundere și perseverență, 
pentru a-1 ridica pe o treaptă, su
perioară de semnificație, contri
buind atît la recunoașterea de
plină a maturității politice a tî
nărului, cît și la consolidarea a- 
cestei maturități. Lipsa unei stră
danii de a conferi actului de pri
mire o cît mai deplină utilitate 
pentru formarea conștiinței tine
rilor, absența unei concepții uni
tare, care să coreleze pe întrea
ga structură organizatorică rolul 
factorilor ce colaborează la a- 
ceastă activitate politică nu pot 
avea drept consecință decît re
nunțarea la înseși scopurile ma
jore, profund educative, ale a- 
cestui act de mare importanță 
pentru formarea viitoare a tînă
rului.

E firesc așadar să ne între
băm : dacă o adunare de primi
re în U.T.C., care prin temati
ca și scopul ei cere să fie pre
gătită cu maximă seriozitate, să i 
se imprime un caracter profund, 
dacă la o asemenea adunare lu
crurile decurg astfel, atunci ce in
fluență poate avea ea tocmai a- 
supra acestei evoluții a tînărului ? 
Este adevărat că, pe de altă par
te, încă înainte de începerea a- 
dunării primul secretar al comi
tetului orășenesc U.T.C. îmi spu
sese, avertizîndu-mă într-un fel : 
„în școli adunările' de primire se 
desfășoară mult mai bine. Aici nu 
avem nic< un fel de dificultăți. 
In întreprinderi însă lucrurile 
merg întotdeauna mai greu". 
Această afirmație voia poate să 
justifice anticipat ceea ce aveam 
să văd cu ochii mei, dar, în ace
lași timp, trădează o anumită a- 
titudine de împăcare resemnată 
cu fapte de acest gen, un punct 
de vedere care le propune drept 

Soluția

iremediabile. După cîte am înțe
les, nu ne-ar rămîne altceva de 
făcut decît să spunem : „asta e, 
mai mult nu se poate".

Părerea noastră este însă că 
tocmai unor asemenea fenomene 
trebuie să li se acorde o atenție 
deosebită. Tocmai în sectoarele 
unde „lucrurile merg mai greu" 
trebuie să se ia măsuri mai acti
ve, să se găsească metode și mă
suri mai eficiente de a acționa, 
fără a ne declara satisfăcuți că 
în alte locuri, unde avem de-a 
face cu un nivel de pregătire în 
orice caz mai ridicat, înregistrăm 
rezultate lăudabile. Datoria or
ganului de îndrumare este aceea 
de a ridica nivelul calitativ al 
procesului de primire în U.T.C. 
pe toată aria de cuprindere a 
muncii sale și cu atît mai mult 
în acele domenii în care' se face 
simțită în primul rînd prezența 
sa datorită dificultăților și com
plexității ridicate de munca de e- 
ducare a tinerilor.

(Urmare din pag. I) 

tuieli materiale importante. Pro
blemele trebuie analizate de 
la caz la caz și găsită soluția 
cea mai bună.

— Ce poate influența găsirea 
solat ei optime?

— Apare de obicei un același 
impediment: nu întotdeauna, in
stalațiilor de ventilație tehnolo
gică li se acordă spațiul necesar 
pentru realizarea unor filtre co
respunzătoare, filtre care de 
multe ori depășesc chiar dimen
siunile utilajului ventilat. Din a-

ceasta cauză problema se pune 
într-un anume fel la turnătoriile 
noi, unde încă din faza de pro
iectare, asigurarea unor condiții 
normale de lucru, printr-o ven
tilație corespunzătoare, se situea
ză pe primul plan, la turnătoriile 
vechi însă cu utilaje uzate fi
zic și moral, la care spațiile sînt 
limitate, rezolvarea completă a 
problemelor ventilației pre
zintă mari dificultăți, uneori fiind 
chiar imposibilă.

— La uzina „Tractorul" pro
blema s-a pus sub acest al doi
lea aspect.

— Exact. în momentul de 
față, deși s-au făcut eforturi și 
investiții, problema captării și 
reținerii prafului în turnătoria de 
fontă și de oțel nu este complet 
rezolvată. In unele locuri de 
muncă nu sînt asigurate condi
țiile cele mai bune de lucru. 
Turnătoria s-a dezvoltat o dată 
cu uzina și toate spațiile libere 
s-au restrîns. S-a ajuns astfel la 
situația de a nu se putea capta 
aerul impur nici măcar de lîngă 
instalații — așa cum se face de 
obicei. Eram deci într-un impas 
determinat de lipsa de spațiu ne
cesar amplasării oricărei insta
lații de filtrare. Impas din care 
cu orice preț trebuia ieșit.

— Cum ?
— Aici ar trebui poate rea

mintită expresia „soluție opti
mă". Am gășit-o în una din zile, 
Irecînd printre două hale. M-am 
gîndit la amplasarea în acel spa
țiu liber a upei stații centrale de 
ventilare. Numai că și aici spa
țiul disponibil era insuficient 
pentru dispunerea în plan a ven
tilatoarelor și separatoarelor. Am 
recurs la amplasarea pe verti
cală, pe cinci nivele a instala
ției. O instalație care să capteze 
și să extragă praful de la locul 
de muncă dar în același timp 
să-1 și retină, din aeml cu care 
a fost aspirat, pentru a nu vicia 
atmosfera exterioară. In fiecare 
oră ventilatoarele vor aspira din 
turnătorie o cantitate de aer de 
peste un milion de metri cubi. 
Aceasta înseamnă că practic, 
s-a creat un climat corespunză
tor care să mențină întreaga ca
pacitate de muncă a lucrători
lor pe toată durata schimbului. 
Dar nu numai menținerea rit
mului normal de muncă trebuie 
amintit. Calculele arată că prin 
intrarea în fimnțiune a instala
ției, va creste considerabil și pro
ductivitatea muncii.

— A ținut proiectul seama de 
cele trei condiții amintite la în
ceputul discuției noastre ?

— Desigur. După studii înde
lungate m-am oprit la un sistem 
de ventilare cu reținerea prafu
lui în două trepte : una uscată 
și alta umedă. Am proiectat o 
tehnologie de funcționare fără 
organe în mișcare, fără uzuri și 
fără filtre electrostatice. Soluția 
aleasă în final necesită o între
ținere minimă.

— Cum se poate argumenta 
că instalația va funcționa întoc
mai cum s-a prevăzut ? '

— Unul din cele 12 module 
s-a executat și se află în probe 
tehnologice. Rezultatele sînt 
chiar mai bune decît cele scon
tate.

— Există cumva o evidență a 
orelor afectate, studiilor și pro
iectării instalației ?

— Nu. Pentru că au fost zile 
și nopți cînd s-a lucrat continuu. 
Zile-și nopți în care am simțit 
sprijinul a doi colegi : tinerii in
gineri Marian Dobrin și Mircea 
Grădinarii.

— Se poate face o legătură 
între autorul realizării despre 
care am discutat și președintele 
cercului tehnic al tinerilor spe
cialiști de la uzina „Tractorul" 
din Brașov ?

— Una singură : pasiunea. Ea 
m-a îndemnat să perseverez în 
găsirea soluției optime de reți
nere a prafului în turnătorii, ea 
mă determină să rămîn condu
cătorul cercului. Este pasiunea 
pentru meserie. Dar mai ales 
pentru noul în meserie, pentru 
căutarea originalului și ineditu
lui. De altfel, consider că pasiu
nea profesiei este unicul criteriu 
capabil să te propulseze pe or
bita realizărilor de valoare. Fără 
pasiune nu te poți situa nicioda
tă în primele rînduri.
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Teatrul „C. Tăr.ase** (la Grădina
Boema): TRASNITUL MEU DRAG 
— ora 20.

JOI, 14 SEPTEMBRIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 România în lume. 9,35 Priete
nii lui Așchiuță : Mîine și tu vei 
fi școlar. 10,00 Curs de limba fran
ceză. 10,50 De la Alfa la Omega 
— Enciclopedie pentru elevi. 11,00 
Reportaj TV. — „Metamorfozele 
pămîntului". ll,20 Concert in 
Muzeul Enescu. 11,50 Arta în lu
mea contemporană (anchetă inter
națională). 12,20 Telejurnal. 17,30 
Muzică populară. 17,45 Emisiune 
in limba maghiară. 18,45 Muzică 
populară. 18,55 De la decizie la ac
țiune. Un obiectiv permanent al 
întrecerii: asimilarea de noi produ
se. (Transmisiune directă de la 
Uzina de tractoare din Brașov). 
19,20 1001 de seri : „Siluete în alb 
și negru — Nalba și Răsura**. 19,30 
Telejurnal. Marea întrecere socia
listă la zi. 20,00 Tinerii despre ei 
înșiși. 20,45 Pagini de umor : 
„Aventuri în epoca de piatră".
21.35 Universitatea TV. 22,20 Inter
pretul săptămînii : Dida Drăgan.
22.35 ,,24 de ore**.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic al Orches
trei Radioteleviziunii. In program : 
12 contradansuri de Beethoven ; 
Concertul pentru violoncel și or
chestră de Wilhelm Berger. (Solist 
Cătălin Ilea. Drijor Charles Briick
— Franța). Sărbătoarea primăverii
— de Igor Stravinski. (Dirijor, Io- 
,slf Conta). 21,10 Agenda. 21,20 De
sen animat. . 21.,3,0 Bucureștiul 
necunoscut. 21,50 Film serial pen
tru tineret : „Civilul**. (Reluarea 
episodului li : „Externul"). 22,25 
Cărți și idei.



Punctul de vedere al Republicii Socialiste 
România cu privire la convocarea 
Conferinței mondiale de dezarmare i

Cea de-a XXVI-a sesiune a 
Adunării generale a O.N.U. dez- 
bătînd chestiunea convocării 
Conferinței mondiale de dezar
mare, a adoptat o rezoluție pre
zentată de România, Mexic și 
alte țări, prin care toate statele 
au fost solicitate să comunice 
secretarului general al O.N.U. 
punctele lor de vedere referi
toare la Conferința mondială 
de dezarmare. Opiniile și su
gestiile statelor referitoare la 
convocarea Conferinței mondiale 
de dezarmare urmează a fi e- 
xaminate, în baza aceleiași re
zoluții, la cea de-a XXVII-a 
sesiune a Adunării generale a 
O.N.U., care se va deschide 
marți, 19 septembrie, la New 
York.

Reprezentantul permanent al 
țării noastre la O.N.U., amba
sadorul Ion Datcu, a transmis, 
Ia 13 septembrie 1972, printr-o 
scrisoare adresată Secretarului 
general al O.N.U., „Răspunsul 
Republicii Socialiste România 
privind convocarea Conferinței 
mondiale de dezarmare".

Prezentînd poziția țării noas
tre cu privire la cursa înarmă
rilor și sarcinile majore ale tra
tativelor de dezarmare, în răs
punsul român se arată :

Cursa înarmărilor și îndeosebi 
acumularea unor imense stocuri 
de arme nucleare constituie o 
amenințare tot mai gravă pen
tru pacea și securitatea popoa
relor, pentru însăși existența 
lor.

Cheltuielile militare, care se 
cifrează la peste 200 miliarde 
de dolari anual, reprezintă o 

” ’ pentru toate na- 
resimțindu-se tot 
în nivelul lor de 
și spiritual.
din cadrul Națiu-

grea povară 
țiunile lumii, 
mai puternic 
trai material

Dezbaterile __ ______ ___ r_
nilor Unite pe marginea punctu
lui privind „Consecințele eco
nomice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra pă
cii și securității în lume“, ini
țiat de România, precum și ra
portul secretarului general al 
O.N.U. pe aceasta temă au a- 
dus noi dovezi concludente re
feritoare la urmările nefaste ale 
spiralei înarmărilor și cheltuie
lilor militare asupra tuturor 
popoarelor, subliniind nevoia 
urgentă de a se pune capăt 
cursei înarmărilor și a se rea
liza măsuri practice de dezar
mare.

în aceste condiții, Republica 
^Socialistă România consideră că 
este o necesitate vitală să se 

^intensifice lupta pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și, 
în primul rind, a dezarmării 
nucleare, că este timpul să se 
treacă de la vorbe la fapte, la 
măsuri concrete de dezarmare.

Pornind de la convingerea că 
o acțiune de mare însemnătate 
în acest sens ar fi convocarea 
Conferinței mondiale de dezar
mare, România a militat în mod 
consecvent pentru convocarea a- 
cesteia și trecerea neîntîrziatâ 
la pregătirea sa practică.

Republica Socialistă România 
concepe Conferința mondială de 
dezarmare ca un înalt for de
mocratic de dezbateri și nego
cieri, cu participarea, în condi
ții de egalitate, a tuturor sta
telor, care să examineze în mod 
temeinic și să contribuie efec
tiv la adoptarea unor măsuri 
concrete de încetare a cursei 
înarmărilor și de dezarmare, 
în primul rînd, de interzicere 
și distrugere a armelor nucle
are.

Guvernul român vede în a- 
ceastă conferință o acțiune po
litică majoră, la care toate sta
tele, toate guvernele sînt che
mate să acționeze cu spirit de 
răspundere față de propriile 
popoare, față de toate popoarele 
lumii și să contribuie la adop
tarea de măsuri efective de 
dezarmare, în conformitate cu 
năzuințele și aspirațiile de pace 
și progres ale popoarelor. Tre
buie ca locul, discuțiilor gene
rale. despre dezarmare de pînă 
acum să fie luat de negocieri

eficiente, să se alcătuiască pro
grame concrete de dezarmare 
și să se treacă, fără nici o în- 
tîrziere, la transpunerea lor în 
practică pas cu pas.

Pregătirea, convocarea și des
fășurata lucrărilor Conferin
ței trebuie să conducă la am
plificarea eforturilor tuturor 
statelor pentru înfăptuirea de
zarmării, la concentrarea aces
tora asupra celor mai impor
tante și urgente probleme ale 
dezarmării, la realizarea unor 
pași concreți pe calea dezarmă
rii generale și, înainte de toate, 
a abolirii armelor nucleare.

înfăptuirea dezarmării ar aveâ 
nu numai o covîrșitoare însem
nătate pentru pacea lumii, dar 
ar contribui în mod nemijlocit, 
prin resursele materiale și u- 
mane considerabile astfel eli
berate, la însăși accelerarea 
dezvoltării civilizației umane. 
Dacă o mică parte din aceste 
fonduri ar fi alocată pentru 
sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare, s-ar crea posibilități 
ca ele să lichideze mai rapid 
subdezvoltarea, să avanseze mai 
repede pe calea progresului e- 
conomic și social.

Pornind de la principiul că 
în lumea contemporană nici o 
problemă care interesează dife
rite state nu poate fi soluțio
nată decît cu participarea direc
tă și cu respectarea intereselor 
tuturor celor în cauză și avînd 
în vedere că problemele dezar
mării interesează în cel mai 
înalt grad toate popoarele, gu
vernul român consideră că este 
de însăși esența Conferinței 
mondiale de dezarmare să asi
gure premisele corespunzătoare 
ca toate țările, mari, mici sau 
mijlocii, posesoare sau nepose- 
soare de arme nucleare, mem
bre sau -nemembre ale O.N.U., 
să ia parte în mod efectiv, pe 
picior de egalitate, la dezbate
rile și negocierile sale, la adop
tarea tuturor deciziilor.

Orice acțiune pe calea pregă
tirii convocării Conferinței si 
orice acord din sfera dezarmă
rii realizat în cadrul acesteia 
trebuie să respecte drepturile 
și interesele legitime ale tutu
ror popoarelor, să conțribuie la 
întărirea păcii și securității tu
turor.

Conferința mondială de dez
armare trebuie să contribuie, 
în același timp, la informarea 
largă a popoarelor asupra evo
luției cursei înarmărilor cu 
consecințele sale grave șl asu
pra situației existente în dome
niul dezarmării, să contribuie 
la mobilizarea tuturor forțelor 
păcii și progresului, la lupta 
pentru oprirea grabnică a cursei 
înarmărilor și realizarea dez
armării. întreaga activitate a 
Conferinței mondiale, eforturile 
depuse și rezultatele obținute, 
punctele de vedere, sugestiile 
și propunerile statelor vor tre
bui aduse la cunoștința opiniei 
publice mondiale, astfel îneît 
aceasta să exercite în perma
nență un control efectiv.

In centrul preocupărilor Con
ferinței mondiale vor trebui să 
se afle problemele cardinale ale 
încetării cursei înarmărilor și 
dezarmării generale, în primul 
rînd, cele referitoare la inter
zicerea și eliminarea armelor 
nucleare. ___ 1_ _2_ _
deosebită importanță sînt :

—- Oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la înghețarea bugete
lor militare, stabilindu-se un 
program concret de reducere 
treptată a acestora, începînd cu 
reducerea bugetelor militare ale 
țărilor mari puternic înarmate;

— Elaborarea unui program 
concret pentru interzicerea fo
losirii armelor nucleare, crea
rea de zone de pace și denuclea- 
rizate, oprirea producerii de ar
mament și îndeosebi a arma
mentului nuclear, a armelor’ 
chimice și a altor mijloace de 
exterminare în masă, trecerea 
la lichidarea treptată a acestor 
arme sub control internațional ;

— Adoptarea de măsuri con
crete pentru lichidarea bazelor

militare și retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, reducerea treptată a efec
tivelor forțelor armate națio
nale, desființarea blocurilor mi
litare, acțiuni practice împotri
va oropagar.dei de război, a 
învrăjbirii între popoare ;

— Dezarmarea generală.
In ce privește locul de orga

nizare a Conferinței mondiale 
de dezarmare, guvernul român 
apreciază că ar urma să fie sta
bilit, în procesul pregătirii 
Conferinței, pe baza consensu
lui tuturor statelor.

România apreciază potrivit 
că la cea de-a XXVII-a sesiune 
a Adunării Generale a O5.U. 
să fie adoptată o ho țări re pri
vind convocarea Conferinței și 
întreprinderea măsurilor orga
nizatorice preliminare, astfel 
îneît sâ se poată trece la efec
tuarea pregătirilor practice 
pentru ținerea ei cit mai cu- 
rfnd, dar nu mai tlrziu de 1974— 
1975.

Reunirea periodică a Confe
rinței mondiale la intervale de 
doi-trei ani ar permite exami
narea pașilor parcurși pe calea 
dezarmării, stabilirea măsurilor 
prioritare în fiecare etapă și a 
acțiunilor ce se impun a fi în
treprinse în vederea înfăptuirii 
lor, oferind, totodată, cadrul ne
cesar negocierii efective a unor 
noi acorduri în domeniul dezar
mării.

în ce privește modul de pre
gătire a Conferinței mondiale 
de dezarmare, esențial este, 
după părerea guvernului român, 
să se asigure premisele cores
punzătoare pentru ca toate sta
tele să poată lua parte efectiv, 
în condiții de deplină egalitate, 
la toate etapele pregătirii Con
ferinței mondiale de dezarmare.

La pregătirea Conferinței 
mondiale pot și trebuie să-și 
aducă contribuția Organizația 
Națiunilor Unite, instituțiile sale 
specializate, Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva.

Pornind de la faptul că, po
trivit Cartei, Organizația Na
țiunilor Unite este investită cu 
răspunderi și competențe gene
rale în domeniul dezarmării, 
România apreciază că pregăti
rea și desfășurarea Conferinței 
ar trebui sâ aibă loc sub egida 
Națiunilor Unite.

Cea de-a XXVII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
trebuie să prilej uiască o dezba
tere largă asupra opiniilor, su
gestiilor și propunerilor formu
late de state, să contribuie la o 
mai bună cunoaștere și la a- 
propierea punctelor de vedere 
în legătură cu Conferința, să 
conducă la adoptarea unei ho- 
tărîri general acceptabile, de 
natură să servească drept bază 
pregătirii, convocării și desfă
șurării în bune condițiuni a 
Conferinței.

Republica Socialistă România, 
se subliniază în încheierea a- 
cestui document, reafirmă hotă
rî rea sa fermă de a participa 
activ și a-și aduce toată con
tribuția la pregătirea, convoca
rea și desfășurarea lucrărilor 
Conferinței mondiale de dezar
mare.

VIZITA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER 

ÎN IUGOSLAVIA
I

Dintre acestea de o

S.U.A.: Delegația română a consiliilor

populare in statul Maryland
Continuîndu-și vizita în Sta

tele Unite, delegația de pre
ședinți ai consiliilor populare 
condusă de Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului Popu
lar al Municipiului București, 
a vizitat Annapolis, capitala sta
tului Maryland. Programul a 
inclus obiective economice, cul
turale, edilitare -și -istorice, îptre 
care clădirea muze'u 'tinde a fost 
semnat Tratatul de la Paris care 
consacră independența Statelor 
Unite ale Americii. Apoi, dele
gația română, însoțită de am
basadorul României la Was
hington, Corneli Bogdan, a 
fost primită de guvernatorul 
statului Maryland, Marvin 
Mandel, și de alte oficialități 
locale. In cadrul convorbirilor 
a fost subliniată importanța 
unor astfel de' contacte pen
tru cunoașterea reciprocă a 
realizărilor popoarelor, a pla
nurilor lor de perspectivă și a 
aspirațiilor lor.

Marți, delegația română a fă
cut o vizită la Capitoliu, unde 
a fost primită de congresmenul 
Burke, membru, al subcomisiei 
europene a Comisiei1 Camerei 
Reprezentanților pentru politi
că externă. Delegați^, a vizitat, 
apoi, Casa Albă, fiind salutată 
de Ronald Ziegler, purtătorul 
de cuvînt af președintelui Ni
xon, iar după-amiază a avut o 
întrevedere cu--William McDou*

gali, directorul Comitetului 
consultativ al S.U.A. pentru re
lații interguvernamentale, de 
pe lingă Casa Albă.

• LA SEUL a avut loc la 
13 septembrie cea de-a doua 
sesiune a convorbirilor pro- 
priu-zise între reprezentan
ții organizațiilor de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de sud, informează 
agenția A.C.T.C. Convorbi
rile s-au desfășurat în con
formitate cu acordul realizat 
în timpul tratativelor preli
minare asupra negocierilor 
de fond dintre organizațiile 
de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud. 
Cu acest prilej. Yun Gi Bok, 
consilier al delegației R.P.D. 
Coreene, membru al Comi- 

. tetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, direc
torul Departamentului pen
tru știință și educație al C.C. 
al partidului, a declarat : 
„Este pentru prima oară în 
27 de ani de diviziune cînd 
noi stăm față în față și dis
cutăm o importantă problemă 
a națiunii, trecînd peste ba
riera care se află între Nord 
și Sud. Aceasta arată voin
ța fermă a poporului core
ean de a rezolva el însuși 
problemele interne ale na
țiunii".

Interviul ministrului de externe
al Germane

BELGRAD 13. — Trimișii 
speciali Agerpres transmit:

Miercuri, au continuat con
vorbirile oficiale dintre președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Gemal 
Biedid.

La convorbiri au participat, 
din partea română. Emil Dragă
ri eseu. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Vasite Șandru, 
ambasadorul României la Bel
grad, și alte persoane oficiale. 
Din partea iugoslavă au partici
pat Dușan Gligorievici, membru 
al Consiliului Executiv Federal,

Milan Venișnik, adjunct al se
cretarului federal pentru afaceri 
externe. Iso Njegovan, ambasa
dorul Iugoslaviei la București, și 
alte persoane oficiale.

Cea de-a doua parte a con
vorbirilor a fost consacrată unui 
schimb larg de păreri asupra 
unor probleme internaționale ac
tuale. a acțiunilor desfășurate de 
cele două țări în sprijinul unei 
conlucrări internaționale fruc
tuoase. al favorizării dezvoltării 
unui climat de încredere și secu
ritate.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit de deplină încre
dere reciprocă, înțelegere și sin
ceritate. caracteristic relațiilor 
româno-iugoslave.

Recepție oferită de tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
și soția sa, au oferit, miercuri 
seara, în saloanele Ambasadei 
române, o recepție în onoarea 
președintelui Consiliului Execu
tiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
Gemal Biedici, și a soției sale.

Au participat Mitia Ribicici, 
Draghi Stamenkovici. Marias 
Keleman, membri ai Prezi

diului R. S. F. Iugoslavia, 
Marian Brețeli și Slavko Komar, 
vicepreședinți ai Adunării Fe
derale. Marko Nikezici, pre
ședintele C.C. al U.C. din Ser
bia. Kiro Gligorov. Fadil Hodja, 
membri ai Biroului Executiv al 
Prezidiului U.CX, Milenko Bo- 
ianici. președintele Consiliului 
Executiv al R- S. Serbia, și alte 
persoane oficiale.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmesferă prietenească, cordială.

0 nouă inițiativă
constructivă

DECLARAȚIA G.R.P.
AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

Declarația din 11 septembrie a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. document despre care a relatai și zia
rul nostru in numărul său de marți, se înscrie 
ca o nouă, importantă și valoroasă inițiativă pe 
drumul rezolvării pașnice, politice, a problemei 
vietnameze.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
. Intr-un interviu acordat ziaru

lui „Literaturnaia Gazeta“ și 
reluat de agenția T.A.S.S.,* mi
nistrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, Otto Winzer, 
subliniază că țara sa este gata 
să contribuie la asigurarea pă
cii în Europa și la dezvoltarea 
unor relații normale, bazate pe 
egalitatea în drepturi, între sta
tele continentului. Situația po
litică din Europa, în urma mo
dificărilor pozitive survenite pe 
continent, arată Otto Winzer, 
permite Republicii Democrate 
Germane să participe mai activ 
la discutarea problemelor pri
vind pregătirea conferinței ge- 
nerăl-europene pentru securi
tate, inclusiv cu reprezentanți 
ai unor țări vest-europene și 
nordice.

Ministrul de externe al R.D-.G. 
a amintit, de asemenea, efortu-

rile țării sale pentru stabilirea 
unor relații normale cu R.F.G., 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice. Reducerea în continua
re ’ a încordării în Europa, a 
relevat el. face necesar ca 
R.D.G și R.F.G. să stabilească 
între ele relații juridice inter
naționale, care să corespundă 
principiilor coexistenței pașnice 
si bunei vecinătăți. R.D.G. a 
făcul^ în acest sens propuneri 
corespunzătoare.

Referindu-se la recentele sale 
convorbiri cu secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, Otto 
Winzer a declarat : „Amîr.doi 
am fost de părere că primirea 
în O.N.U. a R.D.G. și R.F.G., 
două state industriale dezvol
tate, capabile să contribuie la 
colaborarea internațională,
constituie un imperativ al tim
purilor noastre1*.

Faptele arată cu pregnanță că in pofida uriașei lor supe
riorități in tehnică militară forțele intervenționiste nu au 
reușit să îngenuncheze poporul vietnamez. întreaga desfă
șurare a războiului demonstrind invincibilitatea cauzei unui 
popor hotârit să-și apere cu orice sacrificii libertatea, inde
pendența și demnitatea națională. Viața a dovedit câ nu pe 
calea forței iși poate găsi soluționarea conflictul din Vietnam, 
ci numai prin tratative, contacte și convorbiri, prin regle
mentări politice.

In repetate rinduri, de-a lungul celor patru ani de cind 
se desfășoară tratativele cvadripartite de la Paris, Republica 
Democrată Vietnam și Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au făcut propuneri construc
tive care, in ansamblul lor. oferă o cale rațională de rezol
vare a problemei vietnameze, de asigurare a păcii pe pă- 
mintul insingerat al Vietnamului. Această cale are ca fun
dament esențial necesitatea respectării depline a dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî singur destinele. Prin po
zițiile adoptate in unele probleme partea americano-saigo- 
neză a frinat. insă, progresul dorit și așteptat de întreaga 
opinie publică iubitoare de pace la tratativele de la Paris.

După cum se știe, unul din principalele puncte controver
sate in tratativele ce se desfășoară in capitala franceză il 
constituie viitorul administrației din Vietnamul de sud, Wa
shingtonul demonstrind câ urmărește menținerea regimului- 
înarionetă saigonez. Și tocmai in sensul ..deblocării" acestui 
important punct controversat se înscrie noua inițiativă con
structivă a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Declarația de la 11 septembrie aduce 
precizări cu privire la cunoscutele propuneri in șapte puncte 
care conțin, ca o prevedere de mare importanță, propunerea 
de a se crea un guvern de uniune națională in vederea orga
nizării alegerilor care să ducă la stabilirea unui guvern defi
nitiv in Vietnamul de sud. In Declarația amintită Guvernul 
Rexoluționar Provizoriu al Vietnamului de Sud arată că este 
gata să accepte un guvern provizoriu de uniune naționala 
care să nu fie dominat de nici una dintre cele două grupări 
antagoniste. Documentul subliniază că ,.o soluționare a pro
blemei interne a Vietnamului de Sud trebuie să pornească de 
ia situația reală a existenței in Vietnamul de Sud a două ad
ministrații, două armate și a altor forțe politice. Este ne
cesar să se realizeze unitatea națională. Părțile trebuie să se 
unească pe baza egalității, respectului reciproc și neeliminâ- 
rii reciproce, iar populației trebuie să i se garanteze libertă
țile democratice". In acest scop, se preconizează formarea 
unui guvern de uniune națională cu trei componente egale, 
corespunzător configurației politice sud-vietnameze. Un gu- 
xern in care G.R.P. al Vietnamului de Sud și administrația 
de la Saigon, fără Thieu, iși vor numi fiecare reprezentanții 
săi, desemnarea celui de-al treilea grup de forțe urmind să 
se facă după consultări.

Aceste propuneri realiste, constructive — care au adeziu
nea deplină a R.D. Vietnam — oferă posibilitatea unei re
glementări politice care să asigure condițiile unor alegeri cu 
adevărat libere și democratice, să ducă la instaurarea păcii. 
Precizările din noul document, constituie o nouă dovadă a 
atitudinii constructive a G.R.P.. a dorinței sale de a deter
mina o cotitură pozitivă in evoluția Conferinței de la Paris, 
de a grăbi reglementarea pașnică a problemei vietnameze.

Salutind noua inițiativă a G.R.P. și apreciind-o ca pc un 
efort pentru scoaterea din impas a tratativelor de la Paris, 
opinia publică mondială iși exprimă, in același timp, cerin
ța și speranța ca Statele Unite să acționeze, la rindul lor. 
in mod constructiv pentru a se obține rezultate pozitive la 
masa negocierilor.

Manifestindu-și consecvent solidaritatea caldă, frățească, 
cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. România se pronun
ță cu fermitate pentru încetarea imediată a agresiunii S.U.A., 
pentru retragerea totală a trupelor americane, pentru în
cetarea bombardamentelor și altor acțiuni militare, astfel 
incit poporul Vietnamului ca și celelalte popoare ale In- 
dochinei să-și poată hotărî singure soarta, fără nici un a- 
mestec din afară. Țara noastră a considerat și consideră 
că nu există decît o singură cale de reglementare reală, 
efectivă a problemei Vietnamului și a problemei indochineze 
în general — calea tratativelor politice purtate in mod 
constructiv, pentru ajungerea la acorduri, la soluții echi
tabile care sâ permită realizarea integrală a dreptului im
prescriptibil al poporului vietnamez, al tuturor popoarelor 
Indochinei, de a trăi în pace, de a se dezvolta liber și 
nestînjenit, potrivit propriilor interese naționale. In a- 
ceastă lumină, sprijinind propunerile G.R.P. a! Republicii 
Vietnamului de Sud, poporul, tineretul nostru salută noua 
inițiativă cuprinsă în recenta Declarație, apreciind-o ca un 
impuls important pentru negocierile de Ia Paris.

EM. RUCAR

P
rimul pas în Iu
goslavia a în
semnat de fapt 
o descindere în 
însăși capitala 
țării situata la 

confluența Savei cu Dună
rea, într-o adevărată metro
polă modernă cu circulație 
intensă și ritm trepidant de 
viață. în geografia pitoreas
că a capitalei țării vecine 
și prietene moștenirea trecu
tului ocupă un loc însemnat, 
ii dă culoare și atestă rădă
cini adine înfipte in istorie : 
zidurile vechii cetăți au ținut 
piept dușmanilor, impunăto
rul monument al „Eliberatoru
lui", opera desâvirșită a lui 
Ivan Mestrovici consemnează 
in piatră acte de eroism u- 
nice, purtind aureola izbin- 
zilor plătite cu grele și dure
roase sacrificii de popoarele 
Iugoslaviei.

Podurile construite in ulti
ma vreme sint și la propriu 
și la figurat o punte spre 
nou, modern. Deci la un ca
păt se află Kalemegdanul, 
inima bătrinului oraș, la ce
lălalt Noul Belgrad cu ma
sive și majestuoase clădiri 
administrative, lăcașe de cul
tură și blocuri de locuințe — 
o adevărată replica modernă 
a arhitecților din zilele noas
tre data meșterilor dibaci 
din trecut. Impresionant este 
acest echilibru dintre tradi
țiile mai vechi și mai noi ale 
orașului. Dunărea și Sava, 
jucind aici rolul de oglinzi 
fidele care reflectă ca pe a- 
devărate pelicule viața sute
lor de mii de locuitori ai a* 
cestui străvechi oraș. Pasio
nantă este și constatarea că 
aceste „pelicule" au o exis
tență de efemeride deoarece 
profilul Belgradului se trans
forma cu o repeziciune pe 
care o înregistrează cu întâr
ziere chiar și ghidurile turis
tice. Se construiesc cu febri
litate întreprinderi industria
le, instituții culturale, blocuri 
de locuit. Ești de-a dreptul 
copleșit de constatarea in
stantanee că clâdâria de că
rămizi sau prefabricate a de
venit etalonul sigur al unei 
societăți dinamice care creș
te și se îmbogățește intr-un 
ritm trepidant. Construcțiile, 
șantierele deschise pentru 
promovarea progresului înno
bilează noțiunea de munci
tor dedicat în întregime i- 
dealului de materializare în 
fapte creatoare a sentimen
tului dragostei și mîndriei de 
patrie.

O
 simplă cifră 
poate fi un re
per pentru vizi
tatorul care vrea 
să se familiari
zeze cu viața u- 

nui popor harnic și întreprin
zător : 292 de întreprinderi 
industriale construite în 1971 
cu un efectiv de peste 30 000 
de muncitori (fără a mai 
pune la socoteală extinderile 
vechilor unități și nici mo
dernizarea capacităților in
dustriale existente) înseamnă 
de fapt o întreprindere nouă 
construită aproape în fiecare 
zi. lată o sursă de entuziasm, 
un argument pentru aprecieri 
elogioase și un îndemn la 
proiecte și mai ample de 
viitor. Pe de altă parte, zes
trea mijloacelor de bază ale 
industriei iugoslave a sporit 
cu peste 7 miliarde de di
nari, și pe graficul fără sfîr- 
șit a! statisticienilor, săgeata 
indicatoare cunoaște doar 
traiectoria ascendentă. Aici 
la Belgrad se află Combina
tul constructor de mașini „Iva 
Lola Ribar", Uzina „Industria 
tractorului", Uzina de mașini 
agricole „Zmai" și multe alte 
obiective care întregesc cen
tura industrială a capitalei 
iugoslave. Rata înaltă de 
creștere în toate sectoarele 
economiei a asigurat con
stant surplusul în balanța de 
plăți și deci fonduri supli
mentare pentru investiții, a- 
ceste elemente operînd în ul
timă instanță ca componente 
de bază ale planurilor de 
dezvoltare socială și econo

mică a tuturor regiunilor ță
rii.

Pină in anul 2 000 Belgra
dul va fi un oraș de nere
cunoscut, ne asigură specia
liștii. Amenajarea complexă 
a malului sting al Dunării, 
unde bălțile inghițeau altă
dată pămîntul, implică des
chiderea unor imense șantie
re în vederea amplasării de 
importante combinate in
dustriale care iși vor înălța 
siluetele zvelte pentru a da 
contur unui orizont din ce în 
ce mai apropiat. De aseme
nea, Belgradul va fi dotat cu 
o gară modernă subterană 
și cu o nouă clădire a Ope
rei. In curs de realizare este 
și un proiect care transformă 
un vis mai vechi al belgră- 
denilor in cel mai mare port 
fluvial din țară. Prima parte 
a instalațiilor cu o capacita
te de încărcare-descărcare de

unui trecut zbuciumat Mai 
convingătoare se profilează 
în economia internă a orașu
lui clădirile noi, foarte nu
meroase care ou scos la lu
mina progresului un oraș al
tădată patriarhal, situat in 
inima unei regiuni etichetată 
altădată ca subdezvoltată, 
rămasă undeva la periferia 
oricăror preocupări economi
ce. Există astăzi printre aces
te edificii, multe care valori
fică știința și tehnica moder
nă, energia dăruită de cas
cada de hidrocentrale de pe 
Neretva, de bogățiile subso
lului și forța creatoare a oa
menilor. Orașul minaretelor a 
devenit un adevărat labora
tor pentru întreaga republică 
Bosnia și Herțegovina. Insti
tutele de cercetări din Sara
jevo, încheie curent contracte 
cu combinate industriale pen
tru găsirea unor soluții și

Punți spre nou

însemnări de DOINA TOPOR

1 milioan de tone va fi dată 
in exploatare la sfirșitul a- 
cestui an, 3 milioane de tone 
de mărfuri care vor circula 
anual prin acest port repre
zintă un volum remarcabil 
care va conferi acestui port- 
satelit al Belgradului o în
semnătate deosebită pentru 
economia iugoslavă.

T
raversînd Iugo
slavia de la 
Belgrad spre 
țărmurile Adria- 
ticii parcurgi o 
regiune de un 

pitoresc rar intilnit care îm
bină peisajul și flora conti
nentală cu cea tipic medite
raneană. De o mare diver
sitate, satele și orășele Bos
niei și Herțegovinei cultivă 
monumente de un stil cu to
tul particular, rememorează 
în costumele naționale roșii 
și negre, în cîntece și dan
suri, tradiții populare păstra
te cu grijă. De-a lungul văii 
Neretvei, vijeliosul rîu al Her- 
țegovinei, munții de calcar 
și granit, dealurile de mar
mură deschid zeci și zeci de 
guri de tuneluri numerotate 
pînă la... 100 spre distracția 
turiștilor. Neretva, ale cărei 
ape împrumută în cursul u- 
nei singure zile toate nuan
țele culorilor smaragdului a 
tăiat cel mai scurt drum spre 
mare, spre coasta vestită dal- 
matică, identificată simplu cu 
Dubrovnicul, cetatea soarelui 
și veche rivală a Veneției.

In drum spre Dubrovnic ne 
oprim la Sarajevo, capitala 
Republicii Bosnia și Herțego
vina, oraș întins printre live
zile de pe coastele înalte ale 
muntelui Trebici, printre zeci
le de minarete, vestigii ale

procedee tehnice care să 
ducă la perfecționarea teh
nologiei și calității noilor 
produse. Rodul unui astfel de 
contract încheiat cu combi
natul Zenița - gigantul în
tregii industrii siderurgica a 
republicii, a fost rezolvarea 
unor probleme concrete șt 
legate de elaborarea unor 
modalități tehnice noi. Un 
alt exemplu il oferă dezvol
tarea centrului chimic — Lu- 
kavaț care va permite spori
rea considerabilă a produc
ției chimice a întregii țări. 
Lingă Sarajevo a intrat în 
funcțiune alte obiective In
dustriale : fabrica de rul
menți, unități ale industriei 
alimentare - toate, comple- 
tind spațiile albe de pe harta 
economică a Bosniei și Her- 
țegovinei.

Vatra unei vechi civilizații 
umane iși îmbogățește sem
nalmentele cu noi inele de 
drumuri moderne care înscriu 
nu numai in circuitul turistic 
dar și in cel economic ora
șele - satele turistice de o- 
dinioară. Preocupările pentru 
valorificarea complexă a po- 
tențialurilor economice de 
core dispune republica, con
stituie în acești ani unul din
tre cele mai rodnice capi
tole din întreaga istorie a 
acestei regiuni. Se urmărește 
in continuare diversificarea 
ramurilor industriale pentru 
completarea întregului regis
tru al unei economii moder
ne, in plină dezvoltare. Și 
bilanțurile care se încheie în 
fiecare an se dovedesc a fi 
o garanție câ proiectele o 
dată realizate apropie vii
torul și că cele de perspecti
vă sint speranțe tot mai cer
te.

Tratativele 
Kohl-Bahr

• IN CADRUL TRATATI- 
VELOR dintre R. D. Germană 
și R. F. a Germaniei, miercuri 
a avut loc, la Berlin, o întîlni- 
re intre Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Miniștri 
al R.D. Germane, și Egon Bahr, 
secretar de stat ia Cancelaria 
federală a R. F. a Germaniei.

Invenții românești 
premiate la Koln

• IN CADRUL Salonului in
ternațional de invenții „Interne- 
mo *72", organizat intre 3 și 10 
septembrie a.c. la Koln, au fost 
expuse 231 de invenții din 8 țări. 
Republica Socialistă România a 
prezentat 11 invenții, obținind 2 
medalii de aur din cele 10 
atribuite in total țărilor partici
pante, 6 medalii de argint și 3 
de bronz.

• LA BONN au început con
vorbirile între ministrul aface
rilor externe al R. P. Polone,

Ștefan Olszowski, aflat într-o 
vizită oficială în R.F. a Germa
niei, și Walter Scheel, ministrul 
de externe vest-german.

• MAI MULTE SUTE DE 
DEMONSTRANȚI au încercat, 
Ia San Francisco, să împiedice 
ieșirea în larg a celui mai mare 
vas de război al Statelor Unite, 
portavionul „Entreprise" (de
plasament de 90 000 tone), care 
pornea în cursă spre Vietnam. 
Această acțiune s-a înscris, po
trivit relatării agenției France 
Presse, în cadrul unui program

național inițiat de forțele paci
fiste americane în vederea îm
piedicării operațiunilor de expe
diere de arme și muniții în 
Vietnam.

Mai multe zeci de demon
stranți au fost reținuți de că
tre forțele de poliție.

Arestări în Spania
• POLITIA SPANIOLA A 

ARESTAT alte trei persoane 
membre ale organizației basce 
„E.T.A.", sub acuzația de a fi 
participat în provincia Bilbao, 
în lunile iulie și august, la ac
țiuni, considerate drept ilegale. 
Cu acestea, numărul bascilor 
arestați de autoritățile spaniole 
sau reținuți pentru interogato
rii a ajuns la 150.

• POSTUL DE RADIO ADEN 
a difuzat o declarație în care 
se arată că Republica Democra
tică Populară a Yemenului a- 
dresează un apel pentru orga
nizarea unei întruniri între con
ducătorii R. D. P. a Yemenului 
și ai Republicii Arabe Yemen 
în vederea soluționării dife
rendelor dintre cele două țări, 
relevă agenția M.E.N.
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