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Un rezultat al colaborării 
invâțâmint-producție ;

CARBURATORUL
V.T. 592

Uzinele „Steagul Roșu44 
din Brașov au început re
cent să folosească, la con
strucția autocamioanelor, 
carburatorul românesc „V. 
T. 502“, conceput și realizat 
în laboratoarele Institutului 
Politehnic din București de 
cadre didactice ale catedrei 
de motoare cu ardere inter
nă. in cadrul colaborării cu 
unitățile de producție, spe
cialiștii institutului au rea
lizat, de asemenea, noi ti

puri de segmenți pentru 
motoarele auto și au conceput 
o metodă originală de opti
mizare a funcționării lor. 

Pentru noul an universi
tar, între politehnica bucu- 
reșteană și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini a fost încheiată o 
convenție de colaborare atît 
Ia nivelul practicii studen
țești, cît și la cel de cer
cetare desfășurată de ca
drele didactice, care va în
tări legătura între învăță- 
mint și producție. In cadrul 
acesteia, ministerul respec
tiv va sprijini activitatea 
productivă a studenților 
prin dotarea atelierelor școa
lă cu mașini-unelte, materi
ale și scule, precum și prin 
repartizarea unor maiștri cu 
experiență, care să îndrume 
practica viitorilor ingineri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe însărcinatul 

cu afaceri a.i. al U.B.S.S. 
la București

Luni. 18 septembrie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe V. S. Tiku-

nov, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Uniunii Sovietice la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire tovărășească.

întrecerea in cinstea aniversării Republicii

CE DISCUTAT! IN
ADUNAREA GENERALA

A ORGANIZAȚIEI ?
® întrebarea adresată uteciștilor de la l.l.L

FOTO
ANCHETA

din Roșiorii de Vede ne-a dezvăluit un adevă

NOASTRĂ
ral lanț al formalismului, al cărui capăt l-am

găsit |a comitetul orășenesc U.T.C.

Chiar în ziua aceea, era pla
nificată adunarea generală a or
ganizației U.T.C. de la sectorul 
„Mobilă" al Întreprinderii de 
industrie locală din Roșiorii de 
Vede. In „graficul de ședințe" 
care era îndosariat cu grijă la 
sediul comitetului orășenesc, ime
diat după dată, în dreptul co
loanei „conținutul acțiunii" se 
afla scris: CONCURS „CINE 
ȘTIE MESERIE C1ȘTIGĂ!" Cu 
acest fapt au începute să se suc- 
ceadă atunci un șir de întrebări, 
căci — adevăr de obicei bine 
cunoscut — niciodată între con
ținutul unei adunări generale 
(definită succint ca „școală de 
educație comunistă a tinerilor") 
și un concurs nu se poate pune 
semnul identității.

întrebarea „Ce discutați în 
adunarea generală?" a devenit, 
astfel, absolut necesară, cu atît 
mai mult cu cît, un rînd mai 
sus, aceeași hîrtie dezvăluia că, 
trei zile înainte, în organizația 
U.T.C. din sectorul „Metal" al 
aceleiași întreprinderi, ar fi tre
buit să aibă loc o altă adunare 
generală, conținutul acesteia fi
ind... CONCURS „CEL MAI 
BUN STRUNGAR ȘI LĂCĂ
TUȘ". Era evidențiată astfel o 
concepție eronată despre conți
nutul unei adunări generale, ar
gumentată și de faptul că în lu
nile anterioare această impor
tantă activitate, esențiala pentru 
cadrul de desfășurare al întregii 
vieți de organizație, fusese con
cepută tot atît de departe de ade
văratul sens educativ al adunării.

Pentru început, ne-am expri
mat față de tovarășa Maria Ene, 
secretară a comitetului orășenesc 
U.T.C., nedumerirea în legătură 
cu asemenea practici. Colectivul 
de uteciști de la l.l.L. era prin
tre organizațiile U.T.C. de care 
dinsa răspundea direct.

— N-aș putea spune, nu știu, 
a sunat răspunsul. Ultima oară 
am fost acolo acum trei săptă- 
rnîni, cu alte probleme. De adu
narea de astăzi n-am aflat încă 
nimic. In orice caz, dacă au.fă-

cut așa cum scrie în aceste pla
nificări, au procedat greșit. Vor 
trebui învățați neîntîrziat, mem
brii întregului activ U.T.C. de 
acolo, ce să discute în adunările 
generale și cum să le pregătească.

Pe firul anchetei începute, re
feritor la cele scrise „negru pe

alb* în hîrtiile din dosar, am so
licitat, apoi, explicații și tovară
șului Virgil Săculescu, prim-se-

(Continuare în pag. a Il-a)
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PE BARAJ,
LA COTA
L UMINI1

La hotarul incert dintre vară 
și toamnă. Lotrul e parcă mai 
fermecător ca orieînd. O lumină 
de culoarea chihlimbarului în
văluie peisajul, oamenii, zidirile 
lor, proiectîndu-Ie în teritoriul 
mirific al legendei.

La fel era și atunci, cu cinci 
ani în urmă, în acel frumos sep
tembrie al lui 1967, cînd am a- 
juns pentru prima oară la baraj. 
,.La baraj" e un fel de a spune, 
pentru că, pe atunci, barajul nu 
exista. Barajul era doar o mare 
iubire promisă. Barajul însemna 
viitorul, și, pînă la un punct, el 
era echivalent numai cu visul. 
Cu \-isul frumos, și aspra» și lu
cid al proiectanților și construc
torilor.

Chiar în acele zile apele Lo-

trului fuseseră smulse din albia 
lor milenară și abătute printr-o 
galerie de deviere. Se pregătea 
atacarea lucrărilor la batardou. 
Pășeam prin fosta matcă, în care 
o veșnicie se rostogoliseră doar 
undele cristaline ale rîului, și în
cercam sentimentul straniu al 
coborîrii într-un timp geologic. 
Bolovani gigantici, viroage, rădă
cini fabuloase, cochilii pietrifi
cate — evocînd o tăcută și teri
fiantă eră minerală, o ancestrală 
încremenire fără început — îmi 
chemau privirea uimită și mă 
tulburau. Pe versanții din preaj
mă se lucra la defrișări. Undeva, 
sus, se zărea întunecată, ca gura

DORU MOTOC
(Continuare în pag. a ll-a)

ÎNSEMNĂRI

480 de
minute

Tineri, cu Todfe Tortele9

In cules !

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lll-a)

DOUA
ÎNTREPRINDERI 

LA ORA 
DEBUTULUI

• Fabrica de apara- 
taj electric pentru 
instalații — Titu

• Fabrica de osii și 
boghiuri — Balș

SUGESTII PENTRU

AGENDA DE LUCRU

A ASOCIAȚIILOR

STUDENȚEȘTI

Recoltatul porumbului este lucrarea ce concentrează cea mai mare parte din forța de 
muncă a satului. Explicabil! Porumbul ocupă peste trei milioane și jumătate de hectare. 
Iar în sprijinul cooperatorilor și mecanizatorilor au venit aproape o jumătate de milion 
de elevi și studenți, alte cîteva zeci de mii de tineri muncitori, tehnicieni, ingineri și funcțio
nari. In orele de practică ei lucrează cot la cot cu părinții lor, cu frații ți vecinii. Pentru 
că mulți dintre ei sini fii ai satului. Și, în plus, inmagazinarea fără pierderi a noii recolte 
este o chestiune de înalt patriotism, o datorie a fiecărui membru al societății.

• ZILE HOTĂRÎTOARE IN BĂTĂLIA RECOLTEI • INIȚIATIVE UTE- 

CISTE IN SPRIJINUL CAMPANIEI • MIJLOACE DE TRANSPORT DE

SERVITE DE TINERI • „SA DEPĂ ȘIM VITEZA ZILNICĂ PLANIFICA

TA" — O CHEMARE CU PUTERNIC ECOU ÎN COOPERATIVELE AGRI

COLE DIN TELEORMAN • ÎN DO U, UN ANGAJAMENT CARE SE 

ÎNDEPLINEȘTE : „FIECARE TÎNĂR SA RECOLTEZE CEL PUȚIN UN

HECTAR DE PORUMB"

nceputul acestei toamne se 
arată potrivit activității în 
agricultură. Ploile sînt ge

nerale și abundente. De pe pa
tru milioane de hectare recolta, 
mai bogată decît în anii anteri
ori, cu prețul unor mari eforturi 
asigurată, se cere depozitată în 
timpul cel* mai scurt și fără pier
deri. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință de lucra de la C.C. al 
P.C.R., prin importanta sa eco
nomică STRÎNSUL ÎN CEL 
MAI SCURT TIMP AL RECOL
TEI DEVINE O OBLIGAȚIE 
PATRIOTICĂ, OBIECTIV CE 
TREBUIE SA CONCENTREZE 
EFORTURILE TUTUROR. Rit
mul de lucra pe acest șantier al 
muncii se cere continuu ampli
ficat prin punerea în valoare a 
posibilităților oferite de hărnicia 
oamenilor, forța mecanică și ca
pacitatea organizatorică. Folosind 
fiecare clipă bună de lucru, eșa- 
Ionînd lucrările de-a lungul a 
14—15 ore din zi, abordînd tar
lalele cu porumb, floarea-soare- 
lui și de legume pe măsură ce 
terenul se zvîtată, concentrînd 
forța mecanică pe acele supra
fețe ce urmează a fi apoi pregă
tite și însămințate cu grîu, în

DEVINE
„ARGUMENT"

I

S-ar părea că nimic specta
culos nu se poate distinge în 
începutul fiecărei zile de mun
că. Și totuși, pentru tinerii 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la Fabrica de conserve 
„Avfntul“ din Oradea — unitate 
cunoscută a industriei noastre 
alimentare — lucrurile nu stau 
tocmai așa. A constatat-o re
porterul, o poate consemna ori
cine care are curiozitatea i pri
mele minute ale fiecărei zile 
de muncă debutează exploziv, 
spectaculos, parcă altfel de la o 
zi la alta. Să facem loc fapte
lor.

Lăcătușul Nicolae Biro, Carol 
Ciorba, reglor la secția de con
sum sau morarul Petru Torjoc 
sînt trei tineri muncitori care 
Tși înscriu numele, cu regulari
tate, în partea cea mai de sus 
a graficului de producție. Ei 
și-au creat un „nume4* nu nu
mai prin ceea ce realizează can
titativ și calitativ, la locul lor 
de producție, la capătul ciclu
lui productiv al orelor de mun
că; ei s-au făcut cunoscuți în 
colectivul fabricii și prin me
todica de abordare ’a minutelor 
dimineții. Ascultînd părerile 
celor ce-î recomandau în acești 
termeni am fost tentat pentru 
o clipă să mă gîndesc Ia două 
motoare de automobile — evi
dent de tipuri diferite — care 
sînt pornite simultan. Unul, ne
cesită cîteva minute de mers la

VIOREL RABA

(Continuare în pag. o V-a)

SESIUNEA RESTANȚIERILOR 
la un examen al calității

Date exacte ne arată că 
sesiunea de examene din sep
tembrie tinde tot mai mult să se 
transforme într-o sesiune hotâ- 
ritoare pentru aproape 50 la sută 
din numărul studenților, in u- 
nele instituții acest procent fiind 
chiar depășit. Adică 
va decît o sesiune 
ar trebui să reprezinte 
mai o nouă ocazie pentru 
număr mic de studenți de a-și 
definitiva situația școlară nein- 
cheiată în sesiunile precedente

altce- 
care 
nu- 
un

din diferite cauze — sănătate, 
probleme personale de o impor
tanță majoră sau dorința de a 
majora un calificativ printr-un 
spor de cunoștințe acumulate in 
timpul verii, precum și, sigur, 
nereușita unora în ianuarie sau 
iunie.

Interesindu-ne asupra cauzelor 
care determină sporirea numă
rului celor care apelează la a- 
ceastă sesiune, ne-am întreba: 
intîi dacă se poate considera că 
aproape jumătate din numărul

studenților nu sînt ap ți să pro
moveze pînă la sfirșitul lunii 
iunie examenele programate.

Răspunsurile primite în facul
tăți au vizat, în majoritate, în 
special următoarele explicații : 
mulți studenți iși amină cîte un 
examen pentru a obține o notă 
bună la o disciplină de bază 
care altfel ar cumpăni defavora
bil asupra mediei generale; ceea 
ce însă nu ne poate convinge de
ck în parte, întrucît această notă 
așteptată nu poate deveni un in-

diciu al pregătirii generale bune 
a studenților, mai ales în facul
tăți cunoscute pentru exigența 
cu care îi pregătesc pe studenți. 
Iată cîteva exemple : Facultatea 
de matematică a Universității 
din București a înregistrat în 
iunie un procent de 43 la sută 
integraliști, dar în timp oe 38 la

GEORGETA RUTA

(Continuare in pag. a V-a)

De ' cîteva zile, brigăzile de 
muncă patriotică ale tinerilor din 
județul Olt constituite special 
pentru a sprijini campania agri
colă au rămas în expectativă. Nu 
lucrează pentru că norii plumbu
rii au acoperit cerul. A și plouat. 
Iar ploaia a fost adusă ca argu
ment suprem în justificarea inac
tivității. Surprinde această op
tică. Surprinde pentru că acest 
eșalon format din aproape zece 
mii de tineri, prin însăși rațiunea 
constituirii sale trebuia să vină în 
sprijinul unităților agricole, să le 
ajute în desfășurarea lucrărilor de 
recoltat tocmai pentru că ploile 
au îngreunat munca. Și, dacă la 
recoltatul porumbului ar fi fost 
mai greu de lucrat, dar la strinsul 
legumelor de pe cele trei mii și 
ceva de hectare, unde roșiile și 
ardeii se strică iar castraveciorii 
îmbătrînesc, tineretul, credem, că 
ar fi putut lucra cu randament 
maxim. Cu atît mai mult se im
punea acest lucru știindu-se fap
tul că fabrica de conserve de la 
Caracal lucrează la „relanti" din 
cauza lipsei materiei prime. De 
asemenea, în viile de pe dealurile 
Oltețului și ale Cotmenei pro
ducția de struguri este diminuată 
de mucegai, iar în plantațiile de 
meri și pruni procentul căderii de 
fructe a sporit considerabil. 
Oare, pe acest teren organizațiile 
U.T.C. n-ar fi putut iniția ac
țiuni ? Dar la pregătirea furaje
lor pentru însilozări... Dar la se
lectarea griului pentru sămînță... 
Dar la...

E vast ampul pe care ar pu
tea interveni tinerii județului Olt 
în aceste zile cu numeroase lu
crări stringente pentru agricultu
ră. Numai că cei investiți cu 
sarcina de inițiatori și organiza
tori ai acțiunilor uteciste au ră
mas copleșiți de ploaie; muncii 
avîntate, energiei îi preferă como
ditatea, privirea cu nasul turtit 
pe geam din birourile cu aer 
călduț.

AL
TINERETULUI

de ACULIN CAZACU

O ampla pledoarie pentru un teatru al tineretului sem
nează, in pagina a ll-a : Dan Micu, Al. Tatos, Alexa Visa- 
rion, George Banu, Virgil Ogâșanu, Ioana Manolescu, Gh. 
Bucâtaru, Rodica Blajovici, I. Caramitru.

UN TEATRU

Ideea constituirii unui teatru pentru tineret este neîndoiel
nic fericita. Mai întîi pentru câ, ușa cum se diferențiază pe 
genuri și stiluri, adicâ dupâ elemente ale naturii sale de 
arta creată, teatrul pare a se diferenția astăzi și după 
scopul sau după elemente ale naturii sale de artă transmisă. 
Poate și pentru că scena tinde a-și incorpora nu doar istorii 
anume gîndite și exprimate, ci, tot mai evident, mesaje de 
tribună ale impactului educativ. Or, din acest punct de ve
dere, tineretul reprezintă desigur o categorie care aderă la o 
creație artistică specifică pentru sine, și, adesea, prin sine. 
Numai că el nu are încă terenul propriu, de sine stătător, pe 
care l-ar acorda instituționalizarea acestei activități. Strîngerea 
laolaltă, într-un fascicol unitar, a tuturor influențelor educa
tive ale artei teatrale, care se adresează nemijlocit tineretu
lui, ar constitui, cred, o premisă a unui plus de organizare 
în rețeaua exercitării funcțiilor atît de complexe ale teatrului 
nostru contemporan. Mă gîndesc de asemenea și la faptul că 
un teatru al tineretului ar reprezenta un stimulent pentru cre
ația dramaturgică care să reflecte problematica reală a ti
nerei generații.

Teatrul tineretului ar trebui să ființeze pentru și prin tineret. 
Funcțiile sale complexe s-ar putea exercita nu doar prin 
„adresa" repertoriului, ci și prin prelungirea cărții sale de 
vizită la nivelul unei largi mișcări educative. Ar fi o instituție 
care și-ar îndeplini propria sa profesionalitate și dincolo de 
scenă, contribuind la cultivarea gustului pentru arta scenică 
în rîndul unor largi categorii de tineret. Ar dobindi astfel, 
alături de funcții de reprezentare și funcții de îndrumare, 
printr-o activitate ce nu s-ar rezuma la cea de pe afiș. 
Aș vedea acest teatru și ca un for de dezbatere al tinerilor 
creatori și spectatori. Nu avem încă un astfel de for, iar în
cercările făcute pînă acum sînt sporadice, nestimulative. Din
colo de reprezentația pentru public și de aplauzele finale, 
teatrul ar putea să-și modeleze publicul, să-l atragă la discu
tarea problemelor sale. Ar fi o instituție care ar pătrunde 
printre tineri, recoltînd de acolo seva propriei sale existențe. 
Servit de un repertoriu ales cu grijă, fără ostentație juvenilă, 
teatrul tineretului poate deveni o instituție deschisă, dina
mică, în perimetrul căreia unitatea dintre artistic și educativ 
s-ar putea exprima plenar. Căci, ar fi, repet, un teatru făcut 
pentru și prin tineret.
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„SCÎNTEII TINERETULUII"

PE ARGEȘ ÎN SUS 
PE UNDE NE-AM DUS

■

Cu o lună de zile in urmă 
ziarul nostru semnala ritmul 
nesatisfăcător în construcția 
unor cămine muncitorești 
pentru tinerii nefamiliști din 
județul Argeș. Din răspunsul 
Trustului de construcții Ar
geș aflăm că : ,,în ce privește 
căminul pentru tinerii între
prinderii „Electro" din Curtea 
de Argeș, pentru lipsa de pre
ocupare și supraveghere a lu
crărilor au fost schimbați 
maistrul și șeful de lot. S-au 
asigurat condițiile de lucru 
necesare (forță de muncă, ma
teriale și utilaje), astfel că în 
prezent lucrările se execută 
într-un ritm corespunzător. Se 
depun eforturi pentru ca-----------—

Astfel intitulată, fotoancheta 
ziarului publicată în data de 
2 august a.c. a constituit 
punctul de plecare al unor noi 
măsuri pentru impulsionarea 
acțiunilor de muncă patrioti
că in sectorul 7 al Capitalei. 
„Recunoaștem deschis — se 
arată în răspuns — obiectivi
tatea criticilor, întrucît nu am 
transmis cu operativitate mo
dificările survenite în planifi
carea inițială a acțiunilor sta
bilite pentru parcul Drumul 
Taberei și serele Militari. 
Pentru aceste lipsuri a fost 
sancționat șeful sectorului in- 
formare-evidentă. S-a hotărit 
de asemenea discutarea în ca
drul adunării generale U.T.C. 
a șefului comisiei muncă vo
luntar-patriotică de la organi
zația I.C.M.C. care, cu toate

obiectivul să fie predat în cel 
mai scurt timp posibil".

Măsuri operative, eficiente, 
fu fost luate și pentru urgen
tarea lucrărilor la căminele 
Grupului școlar al . U.M.M. 
Cimpulung, ne comunică Trus
tul de construcții industriale 
Pitești. S-au completat efec
tivele prin redistribuire de 
la alte șantiere. Au fost aduși 
60 de zidari, 10 geamgii, 9 
timplari, 3 faianțgri și 7 par- 
chetari. Un inginer șef ad
junct de la Șantierul 3 Cim
pulung coordonează lucrările 
pînă cînd cele 2 cămine vor fi 
predate beneficiarului. în cu- 
rind vom consemna că ..Pe 
Argeș în sus sînt... ziduri 
înălțate, frumos finisate.."

(
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„Șl DOCTORII DE 
LA DIRECȚIA SANI
TARĂ RECOMANDĂ 
EXERCIȚIUL FIZIC, 
DAR SĂ NU-I ÎN
TREBI CE AU FĂCUT 
CU BAZA SPORTIVA 

MEDICINA"
Din partea Catedrei de Educa

ție fizică și sport a Institutului de 
Medicină și Farmacie din Bucu
rești am primit o scrisoare în 
care se spune : ,Jn ziarul du. nr. 
7 233 din 18 august n.c. la ru
brica „fotoancheta Scinteii tine
retului" a apărut articolul „Și 
doctorii de la Direcția sanitară 
recomandă exercițiul fizic, da* 
să nu-i întrebi ce au făcut cu 
baza sportivă Medicina".

Spiritul de obiectivitate critică 
și modul principial de a ridica o 
problemă care interesează în ge
neral studențimea bucureșteana 
Si în special pe studenții medi- 
ciniști — dezafectarea bazei spor
tive a I.M.F. — nr-a fost de un 
real folos .jactidnd" organele ad
ministrative răspunzătoare de re
construcția bazei noastre spor
tive.

Vă rugăm să primiți sincere 
mulțumiri pentru sprijinul acor
dat și să transmiteți bunele noas
tre aprecieri tovarășului redactor 
Vasile C abolea. autorul articolu
lui". Semnează: Șeful catedrei, 
cont. O. Bănățan.

. fOTO-ANCHETA NOASTRĂ

PE CE ȘANTIER

trebuia să fie prezent lacă 
obiectivul sere Militari, a re
vocat mobilizarea in ultimul 
moment. Menționăm că 
ceasta stare de lucruri nu

//0 '„ZI SCURTAV

a- 
ca-

racterizează activitatea desfă
șurată de comitetul U.T.C. al 
sectorului și organizațiile 
U.T.C. din sector." Apreciere 
la care subscriem cu încrede
rea că succeselor obținute pînă 
acum de tinerii sectorului VII 
li se vor alătura altele și mai 
bune.

mir-aae- 
ei au 

semnalat

Fotoancneia ,,&ru, 
văr, o zi scurtă, iar 
scurtat-o de tot 1" a 
fapte care corespund realității. 
Pentru aceasta comitetul ju
dețean Brăila al U.T.C. ne in
formează despre măsurile lu
ate privind îmbunătățirea sti
lului de muncă al comitetului 
municipal al U.T.C- cu organi
zațiile pe care le îndrumă și 
coordonează, pregătirea politi
că și metodică a aparatului sa
lariat. Căușele care au generat 
unele neajunsuri au fost dis
cutate de un secretar al co
mitetului județean cu membrii 
biroului comitetului munici
pal, discuții la. care au fost 
invitați și activiștii. Dintre 
măsurile ce ne-au fost comu-

se-mcuce amtntim ; prezența 
cretarului comitetului județean 
al U.T.C. în organizațiile din 
municipiu, pentru a le ajuta 
concret la organizarea și pla
nificarea muncii, participarea 
unui membru din biroul sau 
secretariatul comitetului jude
țean la instruirile activului 
comitetului municipal, îmbu
nătățirea programului de in
struire metodică a aparatului, 
formarea unui colectiv din ac
tiviștii diferitelor secții ale 
comitetului județean pentru 
îndrumarea comitetului muni
cipal în ce privește îmbunătă
țirea stilului de muncă.

Redactorul rubricii :
LIDIA POPESCU

(Urmare din pag. I)

cretar al comitetului orășenesc 
U.T.C.

— Mi se pare, de-a dreptul 
imposibil să fie așa. Probabil au 
greșit, trecînd acolo alte activi
tăți, în loc de tema adunăm ge
nerale. Adunarea are alte lucruri 
de rezolvat.

Admițînd posibilitatea erorii, 
sugerată de primul secretar al 
comitetului orășenesc, am hotărît 
să facem o verificare la fața lo
cului, pornind chiar de la adu
narea programată în acea zi- în
soțiți de tovarășa Maria Ene, 
urma ca în acest fel să înceapă 
însăși acea acțiune de control și 
îndrumare la necesitatea căreia 
dînsa se referise și autocritic îna
inte.

... Stăm de vorbă, deci, cu Mii- 
cea Iliescu, secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii.

— Ce se discută azi în adu
narea generală a uteciștilor de la 
sectorul „Mobilă" ?

— Azi, adunare ? N-am auzit, 
nu m-a informat nimeni...

— ... Dar în adunarea de-acum 
trei zile a uteciștilor de la sec
torul „Metal" ce-a fost ?

— Cred că s-a amînat! Tema 
n-o știu pe de rost. Nu scrie în 
planificare ? Să ne uităm !

— Scrie: concurs profesional.
— Cum așa P Concursul e con

curs, iar adunarea este o dezba
tere.

l-am arătat atunci secretarului 
„planificările" în care a recu
noscut... propriul scris, susținînd 
însă în continuare că adunările 
generale, inclusiv cele din această 
lună și-au propus totuși teme im
portante, discutate tn cadrul fie% 
cărui birou U.T.C. Un exemplu 
n-a putut da însă, nici din acest 
trimestru măcar...

— Ce se discută în adunarea 
de azi P

— Nu s-a anunțat încă nimic. 
Poate ne convoacă spre amiază

Ideea centrală a cărții Iul 
M. Zlate este că în cadrul 
procesului educațional desfășu
rat în școală s-a exagerat 
sau s-a unilateralizat accen
tul pus pe individ, în pofi
da grupului. In felul acesta, ac
țiunea de educare a pierdut din 
vedere valențele educative ale 
grupului, lipsindu-se de un spri
jin foarte important. După pă
rerea autorului, optica pedago
gică trebuie împlinită cu altele 
pentru ca procesul educațional 
să se realizeze plenar. Perspec
tiva pe care o propune și o dez
voltă autorul este cea a psiho- 
sociologiei, a științei de graniță 
care are ca obiect grupurile mici. 
Două sînt, în acest sens, demer
surile sale demonstrative : în pri
mul rînd, dovedirea caracterului 
de grup mic a grupurilor școla
re și în al doilea rînd luarea în 
considerare din acest punct de 
vedere atit a clasei, cît și a ce
leilalte realități de primă însem
nătate pentru elevi: detașamen
tul de pionieri.

Prima parte a lucrării, cu ca
racter preponderent teoretic, are 
ca scop tratarea psihosociologică 
a grupuriloi școlare, precum si 
lămurirea unei serii de noțiuni 
și concepte. Este tocmai partea 
în care autorul își dovedește din 
plin bogata informație în mate
rie. Cu deosebire lăudabile sînt 
nivelul științific înalt — pe care 
cartea îl păstrează pe tot par
cursul analizei atit de numeroa
selor teorii luate în considerație 
— și evitarea scrupuloasă, inspi
rată de exigența și prudența cu
noscătorului, a oricăror etiche
tări parțiale sau globale a unor 
concepții datorate cercetătorilor 
de pe alte meleaguri. Dacă i-am 
reproșa autorului ceva ar fi, 
poate, an exces de referințe, o 
prea mare densitate a acestora.

ceea ce face ca unele pagini să 
fie prea încărcate, iar analiza 
efectuată puțin cam rapidă une
ori. Partea a doua a lucrării este 
centrată asupra structurilor și fe
nomenelor de grup, relevîndu-se 
rolul lor în procesul instructiv- 
educativ, posibilitatea și eficaci
tatea folosirii în cadrul acestuia 
a unor metode de grup. Dacă pe 
alocuri supără prea marea fărî- 
mițare a materialului, este în 
schimb remarcabil efortul auto
rului de a preciza, clarifica și 
introduce unele concepte (cum

u

riguroasă și explicită în același 
timp a unui set de metode care 
pot fi folosite de cadrele didac
tice pentru studiul grupurilor 
școlare.

Pledoaria lui M. Zlate pentru 
introducerea unei viziuni psiho
sociologice în procesul și practi
ca educațională este pe deplin 
motivată prin foloasele pe care 
le poate trage învățămîntul din 
utilizarea acestei perspective 
care vine să completeze și să 
îmbunătățească optica individua
listă de pînă acum și să subli-

0 NOUA PERSPECTIVĂ

EDUCAȚIONALA-)
ar fi discuția în legătură cu sta
tutul, roiul și personalitatea sau 
analiza factorilor legați de co
municarea în grup). Această par
te a doua arată o acută preocu
pare pentru problemele practice 
ale învățămîntului (și merită să 
fie subliniat, în acest sens, capi
tolul care tratează metodele de 
grup în procesul instructiv-edu- 
cativ pentru că se subliniază po
sibilitatea ca acestea să fie apli
cate și la unele lecții, la clasă, 
nu numai în cadrul activității 
pionierești ce se desfășoară în 
afara clasei). Partea a treia a lu
crării constă dintr-o prezentare

nieze sau să repună în drepturile 
sale ,Jegale“ influența — ade
sea recunoscută pe planul afir
mațiilor, dar cel mai adesea ne
glijată în practică — a grupului 
mic. Argumentul ar putea fi unul 
de bun simț : din moment ce a- 
ceste grupuri mici există, exis
tența lor fiind de domeniul evi
denței, iar acțiunea lor oarecum 
cunoscută (mai ales atunci cînd 
ea se dovedește negativă) este 
regretabil ca această forță edu
cativă de prim rang să fie lăsa
tă să se manifeste la întîmplare 
în loc să fie cunoscută și utili
zată dirijat și controlat

Demonstrația, de virtuozitate 
pe alocuri, a autorului face ca 
această lucrare să se dovedească 
o reușită pe trei dimensiuni : ea 
constituie, în primul rînd, o con
tribuție teoretică în domeniu, 
lucru cu atît mai demn de luat 
în seamă cu cît în ultima vreme 
predomină fie lucrările pur apli
cative, al căror scop este îmbu
nătățirea activității din învăță- 
mînt, dar cărora le lipsește în
temeierea teoretică, fie lucrările 
speculative, a căror legătură cu 
realul empiric este dificil de se
sizat ; în al doilea rînd, lucrarea 
își propune să dea anumite di
rective pentru practica educațio
nală și acest lucru duce la o fe
ricită îmbinare între latura teo
retică și cea aplicativă a lucră
rii (dacă aceasta din urmă con
stituie scopul final, accentul de 
bază cade asupra aspectului teo
retic, deoarece numai lămurirea 
deplină și constructivă a aspec
telor teoretice poate duce la o 
practică viabilă, capabilă să în
lăture impresionismul și subiec
tivismul din domeniul educației); 
în sfîrșit, lucrarea este destinată 
să servească informării maseloi 
largi de educatori. Și este me
ritul autorului că a reușit să îm
bine toate aceste trei aspecte 
într-un întreg bine constituit.

în ansamblul ei această lucra
re, a cărei apariție nu putem de- 
cît s-o salutăm, reprezintă o 
reflexie generoasă și plină de 
învățăminte asupra unor aspecte 
încă nedeslușite ale procesului 
educațional pentru că este înte
meiată pe o perspectivă care se 
dovedește fecundă și viabilă.

ECATERINA TIMIȘAN

•) M. ZLATE, Psihologia so
cială a grupurilor școlare, E. P., 
Buc. 1972.

LA BARAJ
(Urmare din pag. I)

unei grote, priza aducțiunii prin
cipale.

— Aid va fi barajul, îmi spu
nea șeful șantierului, inginerul 
Selu Kamenitzer. Aid, in albia 
trecută a Lotrului, sintem la 
cota 1 175. Ca să putem da lu
mină, apele viitorului lac de a- 
cumulare trebuie sâ urce pînă 
acolo. deasupra galeriei pe care 
o vedeți sus. adică să acopere 
priza aducțiunii prindpale de la 
cota 1 240. O să mutăm un mun
te dintr-un loc intr-altul și o 
să-l așezăm chiar aid in calea 
apelor. Cam asta o să facem 
în viitorii ani—

Acum, cind sintem aut de a- 
proape de clipa in care zbaterea 
milenară a Lotrului se va pre
schimba în lumină, barajul e- 
xisti. Mă aflu chiar sus. pe vîr- 
ful acestui munte, (al acestui 
munte, da, inginerul Kamenitzer 
avea dreptate, rostise cu exacti
tate inginerească un adevăr ști
ințific simplu, nu era vorba de 
nici o metaforă) și-1 întreb, fără 
să știu bine de ce, pe maistrul 

ceprindpal Ion Radulescu, la 
cotă ne aflăm.

— La cota 1258, \ine 
punsul precis.

Calculez repede în gînd. 
câriră, mai mult de 80 de metn 
pe verticală mă despart de urma

răs-
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Noi apariții 
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Ziua a doua a Festivalului cultural 

artistic sibian „Cibinium ’72 — Tinerețe" 
a debutat la orele amiezii cu deschiderea 
a două expoziții de artă plastică. La 
Casa Armatei din Sibiu tinerii artiști 
p'.astici lor Turdeanu, Mircea Popa. Sie- 
giinde Bottesch. Angela Delmondo, Si mi on 
Costea (pictori) și Handel Kurtfritz (sculp
tor), membri stagiari ai filialei U.A.P. Si
biu, au oferit privirilor celQr prezenți lu
crările lor reprezentative reunite in ca
drul unei reușite expoziții dedicate Semi
centenarului U.T.C. și aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea Repu
blicii. ,

După amiaza zilei de ieri a fost marcată 
in toate localitățile unde se desfășura 
Festivalul de Întllnirile tinerilor (acti
vele U.T.C. de la întreprinderi, instituții 
și școli. Drecum și președinți ai organi
zațiilor de pionieri) cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid, pe teme po
litice, sociale și culturale. Astfel, la Casa 
Armatei din Sibiu, peste 400 de tineri 
s-au întîlnit cu tovarășul Richard Win
ter, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R. 
Tema întîlnirii : „TINERETUL, PRE
ZENȚA ACTIVA IN VIAȚA ECONOMI

ZIUA A DOUA
CA Și SOCIALA A JUDEȚULUI NOS
TRU’.

De un real interes s-au bucurat și în
tllnirile pe teme asemănătoare ale tine
rilor din Mediaș. Agnita, Ocna Sibiului, 
Dumbrăveni si Cisnădie.

Peste tot întllnirile au fost urmate de 
programe artistice. Incepînd de la orele 
17, în Piața 6 Martie din Sibiu au fost 
organizate spectacole în aer liber susți- . 
nute de Teatrele de păpuși din Craiova 
(cu spectacolul „Traista fermecată " de lob 
Păunescu), și Teatrul de păpuși din Ba
cău (cu spectacolul Fata moșului și a 
babei de Ion Creangă).

Tn același timo. în sala clubului Inde
pendența din Sibiu, actorii Teatrului de 
păpuși din Cluj au prezentat un spectacoi 
în limba maghiară intitulat ..Povești cu 
animale" de Moricz Zsigmond. Seara, la 
Teatrul de stat din Sibiu a avut loc pre
miera oiesei „Taina castelului din Car- 
pați" de Anda Boldur, după o idee de 
Jules Verae.

O altă premieră a avut loc la Mediaș. 
La Casa de cultură a sindicatelor de aici, 
a fost prezentată, de către actorii secției 
germane a Teatrului din Sibiu, piesa 
„Unchiul nostru din Jamaica" de Dan 
Tărchilă.

PETRU NICOLAE

i

pașilor mei de acum cinci ani, 
rămasă ferecată pentru totdeau
na sub liniștea apelor. Priza nu 
se mai vede demult. E undeva 
în adincuri, în stingă noastră. 
Deviza cu care constructorii au 
întimpinat cel de-al 28-lea Au
gust — „Cale liberă apelor pe 
aducțiunea principală și intrarea 
în probe tehnologice a agregatu
lui numărul unul de 140 MW" 
— este fapt împlinit

Și iată-i acum pe constructori 
la cota luminii.

Mecanicul Vasile Poamă a lu
crat pînă acum trei ani in petrol. 
Apoi a venit Ia Lotru, atras de 
aceeași dragoste promisă. Și dra
gostea aceasta s-a realizat. A- 
cum, se ocupă de autofo- 
raje și injecții. Muncește cu pa
siune. L-am găsit la baraj, stind 
liniști* lingă camera compresoa- 
relor. M-am oprit alături de 
el, fără să-1 tulbur. Intr-un tir- 
ziu m-a observat și s-a scuzat cu 
un zîmbet: „Noi avem o vorbă: 
cînd mecanicul stă, înseamnă ca 
treaba merge". Și mi-a explicat 
în ce constă munca lui. Am pă
truns astfel într-un univers fas
cinant

Dar ce este important, cu ade
vărat important pentru viața ți
nui baraj, e să știi exact cum se 
comportă roca de sub baza lui. 
Să eviți surprizele. Și asta o fac 
în primul rînd cei de la autofo- 
faje și injecții. Ei iau probe de 
rocă, forînd la 60 m sub baza 
barajului, și — dacă întilnesc fi
suri — execută injecții cu lapte 
de ciment Dar fără compresoare 
nimic n-ar fi posibil. -Inima com- 
presoarelor bate însă totdeauna 
regulat Bate regulat pentru că 
undexa niște băieți minunați, 
mecanici ca Vasile Poamă și a- 
leșii lui, își fac datoria cu mo
destie și cu exemplară dăruire.

Sus, pe baraj, depunerile con
tinuă într-un ntm susținut. A- 
colo, în forfota ..Belaz-urilor și 
a compactoarelor pe pneuri („le
bede", cum le spun construc
torii’ l-am cunoscut pe Nicolae 
Iordache. E mecanic, are 27 de 
ani, lucrează la baraj din 1968.

Și el este unul din „universalii" 
barajului. Lucrează cu aceeași 
îndemînare pe orice utilaj, în 
orice condiții. Și e fericit. S-a 
căsătorit aici. Aici,, i s-a născut 
primul copil. Încît viața lui nu 
poate fi în nici un fel despărțită 
de cea a șantierului.

— Fericirea mea, se confesea
ză Iordache, are același izvor 
știut dintotdeauna : munca. Nu
mai ea ne poate da sentimentul 
utilității. Lăsăm în tot ceea ce 
creăm o fărimă din sufletul nos
tru.

De mai bine de cinci ani, în 
cariera de anrocamente de la 
Chioara, lucrează un tînăr comu
nist de 28 de ani. Se numește 
Dumitru Savin. Deservește un 
excavator E. K. G. 194. Nimeni 
n-ar putea să știe cîte Belazuri 
a încărcat în acest răstimp cupa 
uriașă, de 4,6 m.c., a excavato
rului lui Savin. Au fost z-' cînd 
băiatul a dislocat din roca dură 
a carierei chiar și 2 000 m.c. an
rocamente într-un singur schimb. 
Un calcul sumar, și desigur in
complet, ne pune pe neașteptate 
în fața unei cifre senzaționale : 
din 1967 și pînă astăzi, Savin a 
încărcat cu EKG-ul său, peste 
500 000 m.c. anrocamente! Dacă 
notăm că pînă în prezent s-au 
depus în corpul barajului cam 
2 000 000 m.c. anrocamente, în
țelegem deodată, j.emnifica^a .re
cordului lui Savin.

— Oamenii cresc o dată cu 
barajul, îmi spunea Petru Scurtu, 
comandantul șantierului național 
al tineretului de la Lotru. Și ei 
simt asta. Se implică în tot ce 
zidesc. Vin băieții aici și nu mai 
pleacă ușor. Unii din ei merg 
pentru un timp la armată, sau 
în alte părți, dar după aceea se 
întorc negreșit. Barajul e o iu
bire statornică. O iubire defini
tivă.

...în preajma noastră vălureau 
apele lacului. Mirosea a rășină 
și a înserare. Pe baraj cursele 
„lebedelor" continuau fără po
pas. Iar oamenii își încordau ca 
întotdeauna brațele, în așteptarea 
apropiatei întîlniri cu lumina.

MARIA ENE, secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.C. : 
. Pentru aspectele de forma
lism constatate in organizația 
U.T.C. de care răspund am, de
sigur, partea mea de vină. Am 
controlat puțin cum se îndepli
nește programul de activități 
al comitetului U.T.C. pe între
prindere".

Tehnicianul NICOLAE BALTOI U, cu o parte dintre ucenicii săi 
care astăzi lucrează cu bune rezultate profesionale, așteptind și 
după cinci luni de la înch<lerea cursului de calificare la locul de 
muncă, organizarea examenului de absolvire.

MIRCEA ILIESCU, secretarul 
comitetului U.T.C. al întreprin
derii : „La noi adunările gene
rale au o temă precisă, nici 
vorbă să se confunde cu un 
simplu concurs „Cine știe piș- 
tigă!“ (o declarație contrazisă 
Se fapte și de ceea ce însuși 
secretarul scrisese „negru pe 
alb").

Ce discutați în adunarea generală ?
— a răspuns utecistul Mihai 
Croitoru...

... — Adunare, azi P! Mie 
nu-mi spune nimeni, nimic, nici
odată. De ce nu m-or fi invitînd, 
că am să le povestesc multe bă
ieților P — adăuga șeful secției, 
tehnicianul Nicolae Băltoiu.

De la ceilalți tineri întrebați 
nu am putut afla mai mult. Era 
firesc, căci nu fusese convocată 
nici o adunare...

Ne-am interesat și de alterna
tiva concursului. Nici așa ceva nu 
fusese anunțat, toți cei întrebați 
au dat din umeri. A inter
venit atunci, categoric, secreta
rul U.T.C. al întreprinderii, care 
ne însoțea, și ne-a lămurit:

— Concursurile sînt amînate, 
și aici și la sectorul „Metal", abia 
perfectăm formele în legătură cu

ȘTEFAN NEGRESCU : „Să 
discutăm in adunarea generală 
și despre problemele noastre 
de muncă și de viață!"

ILIE DRIN : „Nu, n-am au
zit nimic nici eu despre aduna
rea generală din această 
lună...*

MIHAI CROITORU: „Poate 
azi, la prinz, să ne convoace 
la adunare. Pină acum nu s-a 
anunțat insă că ar fi planifi
cată..."

fondurile din care se vor acorda 
premiile.

Fiind clare acum faptele, am 
prelungit investigațiile noastre 
referitor la temele adunările* 
anterioare. Răspunsurile au fost 
vagi, generale: „S-a discutat 
despre producție"..., „despre dis
ciplină". Nu-și mai aducea ni
meni aminte ce temă avusese 
adunarea generală din august și 
iulie, cu atit mai puțin cele di
nainte. Totuși, în august tema 
era precisă : „Comportarea tină- 
rului muncitor în producție". Da* 
formulată așa, simplist, și foarte 
general, rămăsese, ca și celelalte, 
cu ecouri foarte firave — dovadă 
și faptul că Ion Vasile pronunea 
ca temă pentru o altă adunare 
generala tocmai ..Respectarea dis
ciplinei de producție și folosirea 
celor 480 de minute de lucru", 
cerută de aspectele negative din 
comportarea unor utecițti. Cu 
alte cuvinte, după adunarea di
nainte, stările de lucruri nu se 
prea schimbaseră...

— Ce ați propune să se dis
cute în adunarea generală ?

Notăm cîteva dintre răspunsu
rile primite de la tineri:

Traian Dincă: „Conștiința 
muncitorească a tînărului lucră
tor".

Vasile Simion: „Despre calita
tea lucrărilor executate de noi, 
despre munca și viața acelora 
care urmează școala serală...".

llie Militaru: „Orizontul pro
fesional și politic al tînărului 
muncitor".

Ștefan Negrescu: Am urmat 
aici un curs de calificare la lo
cul de muncă, terminat din apri
lie, dar nici azi nu s-a dat exa
menul, ca să avem și noi un 
carnet, o dovadă. Să discutăm 
și despre asta la adunare I Nu

rint numai eu în situația aceasta.
Alți uteciști, ca Aurel Rusu, de 

pildă, au ridicat din umeri la 
această întrebare, ne-au mărtu
risit că n-au fost obișnuiți să li 
se ceară părerea despre tematica 
adunărilor generale. Am adăugat 
deci și această concluzie la învă
țămintele foto-anchetei noastre, 
remareînd acolo, ca și aici, că 
inclusiv problema organizării 
examenului pentru carnetul de 
muncitor calificat al celor 105 
ucenici școlarizați ar fi fost pri
vită la realele sale dimensiuni 
dacă era discutată și în adunarea 
uteciștilor, în prezența unor in
vitați din partea conducerii teh- 
nico-administrative. Intervențiile 
prea timide ale secretarului 
U.T.C. în comitetul oamenilor 
muncii — unde lungi discuții și 
promisiuni repetate n-au avut 
pînă acum nici un efect prac
tic, organizatoric, dovedindu-se 
doar surogate de tergiversări — 
ar fi primit atunci, cu siguranță, 
soluționarea, căci adunarea ute
ciștilor putea demonstra convin
gător stringența acelei probleme, 
girul colectivului de tineri față 
de solicitările secretarului ales 
să-i reprezinte.

Dar, în lanțul formalismului 
relevat de lipsa de răspundere 
cu care s-au întocmit „hîrtii" 
despre adunări și activități fan
tomă ale organizației și aceasta a 
devenit o verigă. N-au remarca
t-o luni de zile nici activiștii co
mitetului orășenesc U.T.C., tole- 
rînd indiferența și formalismul 
îndosariate „cu grijă" în docu
mentele solicitate cu bună inten
ție dar fără a le urmări conți
nutul, fără a le folosi în munca 
de control și sprijin exigent a co
mitetelor U.T.C. subordonate.

■a»

1
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EXIGENTA MAJORA PENTRU NOILE ORIECTIVE INDUSTRIALE

PRODUCȚIE, LA
TINERI, CU TOATE

PARAMETRII PROIECTAT!
(Vrmare din pag. I)

DOUA ÎNTREPRINDERI
FABRICA 1

LA ORA DEBUTULUI r
DE OSII ȘI
BOGHIURI

BALS
9

Substanțiale
depășiri de plan
Mal întîi să reținem trei date 

din biografia Fabricii de apara- 
taj electric pentru instalații din 
Titu. Data "Intrării în funcțiune 
— 28 martie 1972; vîrsta medie 
a salariaților acestei noi între
prinderi industriale de pe harta 
județului Dîmbovița — 22 ani; 
din totalul muncitorilor peste 
90 la sută au o vechime în me
serie ce nu depășește 6 luni. Să 
adăugăm apoi că la capătul a 
numai 160 de zile din momen
tul inaugural, colectivul de 
muncă al unității economice a- 
mintite a reușit să obțină de
pășirea cu 1,5 milioane lei a 
valorii planului producției glo
bale și cu 2 milioane lei a pro
ducției marfă.

— Depășiri care — așa după 
cum ne informează directorul 
fabricii, inginer Andrei Costea 
~ au corespondențe în realiza
rea în avans a unor importan
te cantități de produse fizice 
cum ar fi, de pildă, 30 mii bu
căți tablouri distribuitoare și 
500~ de mii bucăți elemente de 
legătură tip conectori pentru 
mașini unelte.

Așadar, aici la Titu s-a por
nit cu dreptul. O întrebare de
vine în aceste condiții ineren
tă i cum au fost posibile aceste 
succese, care au fost factorii 
ce au determinat într-un timp 
relativ scurt înscrierea fermă a 
întregii activități pe criteriile 
eficienței economice ? întrebare 
ce se cere a fi pusă cu atît mai 
mult cu cît, se știe, de obicei 
primii pași sînt destul de ti
mizi, începutul fiind caracte
rizat, nu arareori, de dificulta
tea învingerii unor greutăți ine
rente, se zice, perioadei de după 
Intrarea în funcțiune.

Este adevărat — precizează 
inginerul Andrei Costea — ori
ce început este mai dificil. Dar, 
după opinia mea, nu trebuie 
acceptată această stare de lu
cru ca o fatalitate în fața că
reia trebuie șă te înclini. Dim
potrivă. Experiența noastră re
levă că dacă drumul pe care 
urmează să-1 parcurgi nu este 
pavat numai cu intenții bune, 
cî, mai ales, cu acțiuni care să 
vină în întîmpinarea necesității 
de a produce din prima zi la 
nivelul sarcinilor ce-țj revin, 
este imposibil să nu reușești.

Acestea fiind spuse, să no
tăm în continuare cîteva diri 
acțiunile întreprinse la Fabri
ca de aparataj electric pentru 
instalații în vederea asigurării 
chiar din start a unui demaraj 
viguros accelerat de la o zl la 
alta și care să se materializeze 
în îndeplinirea și depășirea o- 
bligațiilor de plan.

• Data intrării în funcțiune se 
apropia... în curînd urma să fie

efectuată de către constructori 
acoperirea halei centrale cu 
panouri din profilit. Acestea 
însă întîrziau sâ sosească. Fur
nizorul a declarat că nu le poa
te livra decît peste 3 luni. Ac
ceptarea situației însemna 
predarea obiectivului să fie 
tîrziată cu 90 de zile.

— Cu alte cuvinte — ne 
formează Dumitru Stoleru,
ginerul șef al fabricii — în a- 
cest an nu se putea realiza o 
producție în valoare de 30 mi
lioane lei, producție solicitată 
de economia națională.

Pentru a evita o astfel de

ca 
în-

in- 
in-

FABRICA

DE APARATAJ

ELECTRIC PENTRU
INSTALAȚII-TITU

stare de lucruri, beneficiarul a 
luat legătura cu proiectantul. 
Acesta schimbă soluția : „hala 
se va acoperi cu tîmplărie me
canică care va fi executată de 
constructori, în șantier". Con
structorul 1 „ne lipsesc 40 de 
oameni fără de care ne este 
practic imposibil să terminăm 
în timp scurt o astfel de lu
crare". Beneficiarul i „Ii punem 
noi la dispoziție". Promisiune 
onorată astfel îneît în noiem
brie problema acoperirii halei 
încetase de a mai fi o pro
blemă.
• Investiția încă nu era termi

nată. Fabrica își organizează un 
atelier de autodotare condus 
de maistrul Eugen Costache, 
locțiitorul secretarului de par
tid. Acolo au fost executate 
benzile de montaj, căzile de 
galvanizare, instalații și utilaje 
greu de procurat din afară 
care au fost montate tot de 
chîpa din acest atelier.

• 1 martie 1972. Cei 100
absolvenți de liceu termină 
cursurile de calificare urmate 
la uzina „Electroaparataj" din

Și 
e-

de

București, se prezintă la pos
turi. Astfel îneît aceștia iau 
parte efectiv la rodajul fabri
cii, se familiarizează cu utila
jele pe care le vor deservi mai 
apoi. Dintre ei Nicolae Iorgu- 
lescu, Victor Barbu, Ion Nicu- 
lescu ocupă acum funcții de 
maiștri urmînd lâ seral cursu
rile necesare pentru a-și com
pleta cunoștințele de 
tate.

Parcurgînd fabrica, 
numeroase exemple la 
edificatoare ale modului în care 
aici se înțelege noțiunea „a 
munci bine". Maistrul Ion Dra- 
gomir, de pildă, ajutat de ti
nerii muncitori Florea Neguț și 
Alexandru Marin au pus la 
punct un procedeu de confec
ționare a matriței pentru ele
mentele de legătură ale conec
torilor care determină o creș
tere a productivității muncii de 
peste 3 ori; muncitorul utecist 
Aurel Ciucă împreună cu 3 din 
cei șase ucenici ‘ '
drumă la locul 
schimbat soluția 
unui S.D.V. care 
necesar acestei 
cincime din volumul inițial. In
diferent unde te oprești, peste 
tot aceeași atmosferă de emu
lație, aceeași tragere de inimă, 
semne caracteristice sudurii ce 
s-a pi-odus în acest colectiv tî- 
năr, în pofida celor numai cinci 
luni de cînd lucrează împreu
nă, luni în cafe planul a fost 
îndeplinit și depășit cu regula
ritate.

— Inițial — pe spunea înain
te de despărțire tovarășul ingi
ner Andrei Costea — ne propu
sesem ca pînă -la 31 decembrie, 
în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a Republicii, să reali
zăm suplimentar trei milioane 
Iei Ia producția globală și două 
milioane lei la producția marfă. 
De curînd, cu ocazia adunării 
generale a oamenilor muncii, în 
urma analizei atente a resurse
lor interne ce pot fi potențate, 
am hotărît majorarea acestor 
cifre cu 2 milioane lei la pri
mul indicator și cu 2,5 milioane 
lei la cel de-al doilea. Notați, 
vă rog, că sînt pe deplin încre
dințat că acest 
fi onorat.

încrederea 
nostru nu este 
tă. Ea se bazează pe fapte, pe 
cunoașterea îndeaproape a 
cursului producției, pe studie
rea exactă a posibilităților co
lectivului de muncă al tinerei 
fabrici dimbovițene.

speciali-

întîlnim 
fel de

pe care-i în
de muncă a 
de execuție a 
reduce timpul 
operații la o

angajament va

interlocutorului 
de loc hazarda-

GH. GHIDRIGAN

La Uzinele textile din Arad întregul colectiv depune strădanii pentru a realiza angajamentul: 
cincinalul in patru qni. fi jumătate

In loc de soluții
se caută
justificări

Pînă prin luna martie, țapul 
ispășitor pentru nerealizarea 
planului de producție la Fabri
ca de osii și boghiuri din Balș, 
era considerată secția de între
ținere și reparații. Vina era 
pusă pe seama ei în mai toate 
ședințele de analiză a muncii, 
mărturie stau teancuri de pro
cese verbale. Parte din acuzații 
erau reale : secția era încă 
nouă, iar coordonarea activită
ții sale nu se ridica la înălți
mea așteptărilor. Celelalte acu
zații însă, de fapt majoritatea, 
dezvăluiau Ia o analiză mai a- 
tentă tendința 
productive de 
pondere, de a 
merii altora.

— Utilajele __
import, încă nu-și terminaseră 
rodajul, așa că pe parcurs mai 
interveneau unele defecțiuni, 
recunoaște tovarășul Constan
tin Gheorghe, secretarul Comi
tetului U.T.C. pe fabrică, mais
tru în secția de întreținere și 
reparații. Dar tot atît de ade
vărat este că alte defecțiuni, ca 
ruperi de pinioane și de axe, 
tamponări de utilaje, arderi de 
motoare, s-au datorat și încă se 
mai datorează manipulării ne
corespunzătoare a mașinilor, 
fapt care duce în ultimă in
stanță la mărirea volumului de

același 
dintre 
tuația 
Ne-am „ , _ ,
fel, îneît să putem acoperi fie
care sector de producție. Ur
mărim utilajele pe baza unui 
grafic săptămînal foarte rigu
ros și, de asemenea, sîntem 
imediat prezenți la locul orică
rei defecțiuni. Ne lovim însă 
de bariera unei birocrații intro
duse recent, o dată cu noile in
strucțiuni referitoare la repara
ții : se fac- mai întîi procese 
verbale de constatare a deran
jamentelor de către o comisie 
mixtă, formată din reprezen
tanți ai. producției și cei ai în
treținerii, care apoi este înain
tat mai departe. Abia după a- 
ceea urmează întocmirea bonu
rilor pentru ridicarea materia
lelor de la magazie și trecerea 
la remedierea propriu-zisă a 
defecțiunii. Pierdem astfel timp 
prețios, utilajul stă, deci nu 
produce, cînd mai potrivit ar 
fi să trecem la reparație ime
diat ce se semnalează avaria. 
Aceasta.e legea de bază a ope-

. rativității s eliminarea verigilor 
inutile.

Convorbirea pe această temă 
o continuăm la forjă. Tn urma 
unei inițiative a tinerilor, mai 
precis a unui colectiv din care 
fac parte inginerul Constantin 
Nițescu, maistrul Ion Dincă, e- 
lectricianul Ștefan Baicea și 
lăcătușul Gheorghe Coadă, aici 
s~a preluat o bună parte din a- 
tribuțiile celor însărcinați cu 
întreținerea La începutul fie
cărui schimb, șefii de echipa fac 
un control amănunțit al tuturor 
subansamblelor de pe linia teh
nologică a roților și a osiilor, 
fapt care a redus cu circa 75 
la sută incidentele și defecțiu
nile. Ni se relatează că prin 
remedierea pe loc, cu mijloace 
proprii, a defecțiunilor mici, cu 
o durată de 5—10 minute, au 
fost preînțîmpinate defecțiuni 
pentru a căror eliminare ar fi 
fost nevoie de ore întregi. Se 
asigură astfel continuitatea flu
xului tehnologic, ceea ce duce 
și la un spor de calitate a pro
duselor.

Totuși,planul încă nu se în
deplinește Ia Fabrica de osii si 
boghiuri din Balș. E drept, de 
la jumătate, cit se realiza în 
luna martie, s-a ajuns la două 
treimi, așa cum dovedesc grafi
cele la zi, dar încă mai este 
pînă la îndeplinirea și depășirea 
către care țintesc și oamenii de 
aici. De o bună bucată de vre
me, vina nu mai este aruncată 
în seama secției de intervenții 
și reparații.

— Cauzele reale sînt mai 
multe — ține să explice tovară
șul Constantin Gheorghe. Pe 
primul loc stau rebuturile, care 
sînt destul de numeroase. Avem 
rebuturi la oțel, pentru că oțe- 
larii de.la Reșița au început să 
ne trimită și oțel cu fisuri sau 
cu defecțiuni de turnare, cu 
incluziuni metalice si chiar de 
cărămidă. (N. R. — La serviciul 
plan ni s-a dat și o cifră : pe 
primele 7 luni s-a rebutat în 
feiul acesta oțel în valoare de 
P?Ște_ 4 milioane lei!). Rebuturi 
există și la lucrările de mano
peră, mai precis în secția de 
prelucrări . mecanice. Degeaba 
trimite forjorul o lucrare de 
bună calitate, dacă cei de la fi
nisare o strică, datorită neîn- 
cadrării în cotele foarte preci
se ale prelucrării. Una e să re- 
butezi o osie în timpul forjă
rii și altceva mai tirziu, în altă 
faza, aruneînd astfel la cos nu 
numai materialul și munca, ci 

timpul foarte prețios — este 
de părere interlocutorul nostru.

Tovarășul Ion Preda, secre
tarul organizației de bază 
P.C.R. din secția de prelucrări 
mecanice, aduce o precizare i

— Necazul este că nu toți 
muncitorii noștri și în special

secțiilor direct 
a fugi de răs- 

o arunca pe u-

noi, aduse din

în secția noastră și în 
timp la stagnarea unora 
utilaje. în prezent, si- 
s-a mai îmbunătățit, 
reorganizat secția în așa

[ cei mai tineri Își stăpînesc me- 
i seria. Peste 80 la sută dintre 
■ ei sînt calificați aici, la locul 
, de muncă, provenind din satele 

învecinate și fâcînd deci nave- 
l ta. Le lipsește in mare măsura 

spiritul de disciplină, spiritul 
, muncitoresc. Cînd le faci o ob

servație, te amenință că plea- 
. că din fabrică. Pe 14 august, în 

schimbul 3 au fost prezenți la 
lucru doar 16 strungari din to
talul de 90. Absențe de la servi
ciu înregistrăm frecvent, zilnic 
între 5 și 16 pe schimb. De re
gulă împricinații sînt cam a-

; ceiași. De pildă, tinerii Gheor
ghe Dumitru și Păun Grecu lip
sesc de 7 zile consecutiv, pier- 
zînd în felul acesta legătura cu 
producția, cu colectivul, cu me
seria. De asemenea și fluctua
ția e mare la noi: pleacă cine 
vrea, cînd vrea. E drept, unii , 
dintre tineri se întorc și devin 
muncitori de nădejde, așa cum 
s-a întîmplat cu strungarul Pe
tre Cioplea, care la un moment 
dat nimerise într-un anturaj 
prost și începuse să nu-1 mai 
intereseze fabrica. Evident, a- 
vem cu toții partea noastră de 
vină. In viitorul imediat sarci
na noastră de căpetenie va fi 
aceea de a ne forma un colec
tiv stabil, unit, căruia să nu-i 
fie indiferent nici o clipă locul I 
de muncă, așa cum se mai în- 
tîmplă prin secții. Ne punem I 
mari speranțe în grupul nostru 
școlar, de unde ne va verii anul I 
viitor prima promoție de absol- I 
venți crescuți, calificați și edu- I 
câți pentru industrie. Avem I 
mare nevoie de tineri calificați I 
în școlile profesionale, cărora I 
fabrica doar să le fixeze și I 
mai bine cunoștințele căpătate I 
în școală. Sînt convins că ei I 
vor ști să mînuiască mai bine I 

.. utilajele din dot^-e, eliminînd I 
practica defectării mașinilor din I 
vina muncitorului. |

Produsele care ies pe porțile I 
Fabricii de osii și boghiuri din I 
Balș sînt de bună calitate, con- I 
statare atît a beneficiarilor in- I 
terni, cît și a celor de peste I 
hotare. Exigența la livrare este I 
și aici o regulă de prim ordin, I 
fapt pe care îl reținem și noi. I 
Concluziile la care au ajuns in- I 
terlocutorii noștri, ca această I 
exigență să cuprindă întreaga I 
sferă a producției, începînd cu I 
îndeplinirea constantă a cifre- I 
lor de plan și cu strădania pen- I 
tru calificarea corespunzătoare I 
a oamenilor, pentru educarea I 
lor în spirit muncitoresc, sînt I 
firești. Nefirească ni se pare I 
însă practica de a da explicații I 
cu privire la fenomenele de ne- I 
dorit pe care le-am semnalat, I 
cînd _ mai nimerit ar fi fost să I 
asistăm la măsuri ferme pentru I 
înlăturarea lor cît mai grabni-I 
că. De altfel, _ acesta si este I 
rolul de căpetenie al factorilor I 
în sarcina cărora intră munca I 
politico-educativă si profesiona- I 
lă, activitatea lor cîntărindu-se I 
în primă și în ultimă instanță I 
nu prin constatări și explicații, I 
ci prin măsuri operative si e-1 
ficiente. j

DRAGOMIR HOROMNEA I

toate județele țarii cu tot timpul 
nefavorabil, încă de astăzi pot fi 
atinse vitezele zilnice inițial pla
nificate.

Așadar, lucrările stringente ale 
acestei campanii de toamnă im
pun mobilizarea și folosirea ra- 

' țională a tuturor forțelor satului. 
Despre inițiativele organiza
țiilor U.T.C. din unitățile 
agricole, întreprinderile de stat, 
stațiunile pentru mecanizare, 
școli și 'unități industriale ne-a 
vorbit tovarășul IOAN MOINA, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C. :

— Activitatea din actuala cam
panie agricolă trebuie să fie 
considerată imperativ al muncii 
fiecărui tînăr de la sate, a fiecă
rui activist al U.T.C. Cunoaște
rea precisă, detaliată a frontului 
de lucru se impune a fi punctul 
de plecare, în dreptul cifrelor 
înfățișînd suprafețele cultivate 
cu porumb, cu floarea-soarelui, 
cu cartofi, sfeclă de zahăr și le
gume, organizațiile U.T.C., avînd 
datoria să așeze acțiunile con
crete prin care vor asigura an
trenarea tuturor tinerilor. NICI

UN TÎNÂR SAU TINĂRĂ SĂ 
NU SE AFLE ÎN AFARA A- 
CESTEI BĂTĂLII PATRIO
TICE PENTRU STRÎNSUL Șî 
DEPOZITAREA RECOLTEI. în 
cooperativele agricole, dintre ti
neri apare necesar să se consti
tuie echipele de șoc care să ac
ționeze nu numai la recoltări, 
dar în primul rînd la transportul 
recoltei — lucrare mult îngreu
nată de umiditatea acumulată în 
sol, la eliberatul terenului. De 
asemenea, tinerii mecanizatori au 
datoria să se organizeze astfel 
incit nici o clipă mașinile să nu 
stea nefolosite. în timpul liber, 
dar mai ales la sfîrșitul săptămî- 
nii, tinerii din unitățile industria
le ale țării pot contribui la strînsul 
recoltelor de porumb și îndeo
sebi a legumelor și fructelor. Tot
odată, cei aproape o jumătate de 
milion de elevi și studenți aflați 
în practică sau care vor fi cu
prinși în brigăzile de muncă pa
triotică se cer folosiți pe baza 
unui program de lucru judicios 
întocmit; eforturile lor e bine 
să fie direcționale în primul rînd 
către realizarea lucrărilor strin
gente. întreaga acțiune pe fron
tul recoltei acestui an se cere

Timiș: PREZENTA MASIVA
LA ACȚIUNEA „RECOLTĂRI!"

In Cîmpia Banatului se fo
losește din plin timpul bun 
pentru strîngerea recoltei și 
pregătirea însămînțărilor de 
toamnă. La sfîrșitul săptă- 
inînii trecute, de pildă, me
canizatorii și țăranii coope
ratori din județ au strîns re
colta de pe mai bine de 
cinci mii de hectare. în To- 
polovățu Mare, Buziaș, Sî- 
nandrei, Orțișoara, Sacoșul 
Turcesc, și din alte localități, 
tinerii au lucrat la însiloza- 
rea furajelor, la strînsul re
coltei de floarea-soarelui și 
a altor culturi. Mecanizatorii 
din stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii din zo
nele Sînnicolau Mare, Reme- 
tea Mare, Cărpiniș, Topolă- 
vățu Mare au strîns si au 
însilozat mai mult de 1700 
tone furaje. Se impun evi
dențiate inițiativele tinerilor 
de aici care vizează cuprin
derea tuturor în echipele 
de șoc ale unităților. Ziua 
lucrează Ia recoltat iar sea
ra, pînă către miezul nopții, 
la eliberatul terenurilor de 
cocepi. Jn sprijinul unități
lor agricole de stat și coo
peratiste au venit peste 5 000 
de muncitori, tehnicieni și 
funcționari din întreprinderi 
și instituții timișorene și a-

Ș*proape 10 000 de elevi 
studenți, care au muncit vo
luntar la recoltatul florii- 
soarelui, sfeclei de zahăr, le
gumelor și strugurilor. La 
transportul produselor au
ajutat 140 de autocamioane, 
aparținînd unor unități in
dustriale din Timișoara. De 
remarcat că, la chemarea 
organizațiilor U.T.C., toate 
aceste mijloace de transport 
au fost deservite de către 
tineri; Bilanțul acestor zile 
de muncă rodnică în agri
cultura județului Timiș con
semnează strîngerea recoltei 
de porumb, floarea-soarelui, 
sfeclei de zahăr și a altor 
culturi de toamnă pc mai 
bine de 2 000 ha și însilo- 
zarea unei cantități de peste 
7 000 tone furaje. Au fost, 
de asemenea, arate aproape 
2 000 ha terenuri destinate 
însămînțărilor de toamnă, 
iar alte aproape 1 000 ha 
pregătite pentru arături.

Aici, timpul e frumos, op
tim desfășurării cu intensi
tate a lucrărilor în cîmp. Iar 
tineretul județului își, .cir
cumscrie entuziasmul și ho- 
tărîrea efortului tuturor a- 
gricultorilor, strădaniei a- 
cestora de a depozita în tim
pul cel mai scurt recolta 
bogată a acestui an.

desfășurată sub chemarea : NICI 
UN UTECIST, NICI UN ELEV 
SAU STUDENT ÎN AFARA 
EFORTULUI IMPUS DE 
STRÎNGEREA FĂRĂ PIER
DERI A RODULUI BOGAT 
AL CÎMPULUI. Acest efort în
seamnă, de fapt, participare con
știenta Ia o acțiune patriotică. 
Și, această participare trebuie sa 
fie din partea tuturor. Mecani
zatorii, prifctr-o activitate neîn
treruptă pe toată durata unei zi 
lumină; specialiștii, prin îndru
marea tehnică asigurată clipă de 
clipă ; țăranii cooperatori, prin 
participarea efectivă Ia muncă; 
ceilalți tineri ai satului, elevii și 
studenții, prin acțiuni cotidiene, 
pînă la încheierea campaniei; 
tinerii din uzine și fabrici, din 
instituții — prin prezența pe 
ogoare la sfîrșitul săptămînii. 
MOBILIZAREA ȘI ORGANI
ZAREA TINERETULUI ÎN A- 
CESTE ZILE FIERBINȚI DE 
CAMPANIE SE CERE ÎNȚE
LEASĂ DE CĂTRE ORGANE
LE U.T.C. CA O SARCINĂ PO
LITICĂ DE PRIMĂ IMPOR
TANȚĂ. CA UN MIJLOC CON
CRET DE APRECIERE A MO
DULUI ÎN CARE ACESTEA 
IȘI ONOREAZĂ MANDATUL 
CU CARE AU FOST INVES
TITE. Vrem ca în oricare din
tre zilele acestei campanii agri
cole să putem afirma : ÎNTRE- 
CUL TINERET AL SATULUI, 
ȘI ALĂTURI DE EL APROA
PE JUMĂTATE MILION DE 
ELEVI ȘI STUDENȚI, SE 
AFLĂ LA MUNCILE CÎMPU- 
LUI, CONTRIBUIE CU TOA
TE FORȚELE LA 1NMAGA- 
ZINAREA FĂRĂ PIERDERI 
A RECOLTEI ASIGURATE CU 
PREȚUL UNOR MARI ENER
GII CHELTUITE DE-A LUN
GUL UNUI AN AGRICOL.

Iar în unitățile agricole, tine
rii s-au angajat energic, total, pe 
frontul recoltei. Din corespon
dențele primite la redacție reți
nem ;

Teleorman:
20 000 DE

UTECIȘTI
AU ÎNFRUNTAT

Dolj: FIECARE TINAR SA STRINGA
PORUMB DE PE CEL PUȚIN UN HECTAR

în județul Dolj, aproape douăzeci de mii de tineri participă 
direct la strînsul și depozitarea porumbului, florii-soarelui, 
legumelor și fructelor. Li se adaugă cîteva mii de tineri din 
unitățile industriale și circa 4 200 de elevi și studenți ce au 
deschis, încă de sîmbăta trecută, șantier al muncii lor pe su
prafețele irigate din sistemul Calafat—Băilești și în unitățile 
din apropierea oiașelor unde producțiile sînt foarte bune iar 
forța de muncă insuficientă. Toți tinerii navetiști au fost con- 
stituiți în brigăzi patriotice și acționează, după program, la 
strînsul recoltei de pe suprafețele cultivate de unitățile din 
satele natale. Este demn de remarcat că în adunări fulger 
unde au analizat condițiile dificile în care se desfășoară lu
crările agricole din această toamnă, tinerii și-au asumat răs
punderea recoltării porumbului de pe cel puțin un hectar, 
contribuind, totodată, la eliberatul de coceni a mai bine de 
jumătate din cele 128.000 de hectare cultivate cu porumb. 
Pentru modul în care acționează se evidențiază organizațiile 
U.T.C. din Bîrca, Goicea Mare, Poiana Mare, Galicea, Apele 
Vii, Dăbuleni și Ostroveni. Aici, ca urmare a modului în care 
a fost organizată munca, încă de pe acum angajamentul de a 
recolta porumbul de pe un hectar, a fost depășit de către toți 
tinerii. Ca peste tot în județ, de altfel, aici s-a lucrat con
tinuu.

Unul din

strungari ai țării
„Aici lucrează unul dintre 

cei mai buni strungari din 
rîndul tineretului din Româ
nia, tovarășul loan Oprea, 
care la ’
rilor pe 
locul I“.

Ne-au
cîteva rînduri, 
caractere mari, 
ligrafiate, pe 
așezată lingă 
muncă al tînărului 
pectiv și ne-am oprit 
admirație. Este minunat să 
ți se poată atribui un ase
menea superlativ, este ad
mirabilă ideea comitetului 
U.T.C. al Uzinei „Vulcan" 
din Capitală de-a scrie 
acele rînduri frumoase și a 
le așeza ca o pildă, acolo 
unde le stă atît de bine. 
Este și acesta un mod, poate, 
cel mai simplu, mai firesc, 
de a-I răsplăti și lăuda pe 
cel mal bun, de a-1 arăta 
printr-un astfel de gest e- 
legant și generos celor care 
trec prin secția sculărie.

— Cum ai ajuns în uzină ?
— îmi plăcea pescuitul și 

cînd eram mic aproape 
toate vacanțele mi le pe-

Olimpiada 
Capitală a

strunga- 
obținut

aceste
cu

surprins 
scrise 

frumos ca- 
o pancardă 

locul de 
res- 

cu

PLOAIA Șl AU 
RECOLTAT

De cîteva zile ploaia a- 
proape că n-a contenit. 
Dar. în cîmp, s-a lu

crat continuu. Douăzeci de 
mii de tineri și-au alăturat 
efortul energiei membrilor 
cooperatori, mecanizatorilor 
și specialiștilor. Au recoltat 
și au transportat în condiții 
deosebit de grele noua re
coltă 
rea : 
nică 
ecou 
rilor . z _ 4_ _
zatori. Și fiecare dintre cei 
15 000 de tineri care, în pri
măvară. s-au angajat să lu
creze in acord global po
rumb, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr au lucrat 
fără întrerupere. Sîmbăta și 
duminică, în sprijinul lor au 
venit tinerii muncitori din 
uzinele și fabricile județu
lui. Cîteva mii în total. De 
asemenea, elevii liceelor de 
specialitate și teoretice, pre
cum și cei ai școlilor profe
sionale și-au început perioa
da de practică participînd la 
strînsul recoltei acestei 
toamne. La Zimnicea, spre 
exemplu, efortul a o sută de 
tineri s-a concretizat în re
coltatul u 30 tone de stru
guri, 32 tone legume și însi- 
lozarea a 200 tone de furaje, 
iar la cooperativele agricole 
din Talpa, Băbăița, Orbeas
că, Blejești, Furculești și 
alte aproape o sută, tinerii 
au contribuit — numai du
minică — Ia recoltatul florii- 
soarelui de pe 20 de hectare, 
a porumbului de pe 200 de 
hectare, precum și la strîn
sul a 80 tone legume și 90 
tone struguri. Tinerii ‘ dih 
municipiul Tr. Măgurele, 
prezenți în lanurile de po- - _ « _. au 

de

în hambare. Chema- 
„Să depășim viteza zil- 
la recoltări" a găsit 

în rîndul tuturor tine- 
cooperatori și mecani-

început 
Sigur, 
copil, 

dar mă
un

ani,
mult de el. 
mi-a zis : 

la uzină ?“ 
Merg 
Mi-a 
mi-a

dacă 
plăcut 
plăcut

treceam pe malul Sabarului 
din Domnești — își amin
tește uțecistul Oprea. într-o 
zi au făcut cunoștință cu nea 
Bițu. Bițu Eugen îl cheamă, 
pescuia și el după ce venea 
de la uzină, și am 
să ne împrietenim, 
eu eram încă 
aveam doar 14 
atașasem foarte 
Spre toamnă 
„Vrei să vii 
„Cum să nu! 
așa zici mata", 
întîi omul, apoi
și uzina, și meseria.

Cei doi au rămas 
teni foarte buni. Oprea îi 
datorează primele taine ale 
meseriei, pasiunea strungu
lui, seriozitatea cu care a 
învățat să muncească.

— Te mai atrage și acum 
pescuitul ?

— Bineînțeles. Poți căpăta 
o nouă pasiune, dar mai 
greu poți pierde una veche.

— Și ce pasiune nouă ai ?
— Parașutismul. Am făcut 

o școală, mi-am luat bre
vetul, îmi place foarte mult. 
Cînd „cad", înainte de des-

prie-

chiderea parașutei, am sen- 
' zația că mă înalț fulgerător, 

că mă desprind de pămînt. 
Apoi căderea devine lină, 
și pare infinită.

în discuția cu strungarul 
loan Oprea intervin mereu 
alte subiecte. Dar tot me
seria lui este cea care îl 
pasionează mai mult, din 
care a făcut o artă. E de 
prisos să spunem că în toți 
cei opt ani de cînd a de
venit muncitor calificat n-a 
rebutat nici o piesă ori că 
de patru ani consecutiv este 
declarat fruntaș în întrece
rea socialistă. Și tot atît de 
inutil să spunem că lunar 
își depășește norma, cu 
20—25 la sută. Cei care îl cu
nosc știu că, toate aceste 
succese țin de biografia lui 
intrinsecă, de conștiința lui 
de muncitor, de pasiunea 
pentru muncă, pentru în
vățătură, de sîrguința ne
ostenită pentru perfecțiune, 
pentru desăvîrșire, care îl 
caracterizează pe tînărul co
munist loan Oprea.

ROMULUS LAL

rumb ale I.A.S. Lița. 
strîns recolta de pe 60 
hectare.

Și. exemplele ar putea fi 
continuate. Pentru că în toa
te localitățile tinerii își ono
rează așa cum se cuvine an
gajamentele asumate. Au 
demarat recoltatul, iar .su
prafețele ce vor fi semănate 
cu grîu in această toamnă 
constituie acum obiectivul 
numărul unu. Ritmul în care 
se lucrează dă garanția că 
Pînă la 1 octombrie — mo
mentul optim al declanșării 
semănatului ——, de pe cel 
puțin 60 G00 de hectare re
colta de porumb va fi strîn- 
sa. Ar însemna, astfel, că 
prevederile inițiale ar fi de
vansate. Iar în sprijinul coo
perativelor agricole au venit 
mecanizatorii care, în mo
mentele cînd nu s-a putut 
lucra în cîmp, au confecțio
nat peste 200 de cărucioare 
monoax necesare transpor
tului pînă la arioaiele ame
najate în cîmp a porumbu
lui.

Așadar, pentru tinerii din 
Teleorman, ploaia n-a con
stituit o stavilă în calea lio- 
tarirn de a contribui la 
strînsul și depozitarea fără 
pierderi a noii recolte. De 
fapt, la zi, în dreptul acțiu
nilor la care au luat parte 
peste 20 000 de tineri, poate 
fi înscrisă cifra 40 care în
seamnă procentul realizării 
lor din ceea ce s-a recoltat.
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Ziarul nostru a publicat recent un articol in care se 
sublinia lipsa din peisajul teatral a acelei instituții artistice 
aptă să răspundă, prin întreaga ei activitate, necesităților 
și aspirațiilor publicului tinăr. Absența acestui public din 
sala Teatrului „Ion Creangă", prezența lui în alte săli, la 
un anumit gen de spectacole, realizate în majoritate de 
tineri, ne determina, »ntre altele, să opinăm pentru insti- 
tuționalizarea unui teatru specific, al tineretului, intrucît 
ideea creării unui „teatru al tineretului' plutește, cum se 
spune, în aer, idee care este de mulțî privită cu interes 
și preocupă de bună seamă forurile noastre teatrale, ne-am 
gîndit să o punem în dezbatere, să vedem mai clar de ce 
ecou se va bucura. Desigur, sondajul nostru este incomplet 
limitat, însă sugestiv și util în condițiile in care se reflectează 
cu seriozitate asupra formelor de creștere a eficacității edu
cative a teatrului.

Am adresat unor tineri două întrebări și, o dată cu 
publicarea primelor răspunsuri, anunțăm pe toți cei inte
resați, pe tinerii spectatori, mai ales, că sugestiile lor vor fi 
în continuare binevenite :

1. SINTEȚI ADEPTUL ÎNFIINȚĂRII UNUI TEATRU PEN
TRU TINERET I DE CE î

2. CE PROPUNERI AVEȚI IN SPRIJINUL ACESTEI INI
ȚIATIVE ?

PLEDOARII 
pivuii un

I

• CRONICI • CRONICI •

CZEJ absența

NEMOTIVATĂ

THTBLU TEWTtLTI
DAN MICU

regizor

1 Inițiativa ml se pare deo
sebit de interesantă 51 
trebuie privită, in conse

cință, cu atenție și cu toată 
grija.

2Avind in vedere că in ul
timii ani in câteva orașe 
din provincie au avut loc 

inițiative și s-au produs feno
mene dintre cele mai intere
sante in ceea ce privește tea
trul făcut de tineri și pentru 
tineri, avind in vedere că in a- 
ceste orașe (Piatra Neamț, Tg. 
Mures, Timișoara) fenomenul a 
fost Înnăscut și nu fabricat, con
sider că locul de înființare a 
unui asemenea teatru pentru 
tineret trebuie să fie un im
portant centru universitar din 
provincie. Văd organizarea a- 
cestei trupe ca o entitate sepa
rată a unui teatru pus direct 
sub controlul și îndrumarea 
U.T.C. Acest teatru trebuie să 
asigure spectacole pentru toate 
categoriile de tineri, muncitori, 
studenți, elevi, intelectuali : el 
nu trebuie să fie o fabrică de 
spectacole pentru un ipotetic 
tineret, ci un loc de studiu și 
expresie despre și oentru tine
retul nostru comunist. O insti
tuție deschisă celor mai inte
resante experiențe ale tinerilor 
regizori, actori. scenografi a- 
vind un conținut ideatic, tema
tică și expresie bogate, intere
sante și instructive. Nu înțeleg 
prin instructiv un caracter di
dactic limitat, uscat, ci unul 
viu. sensibil, care să ilustreze 
problemele cele mai acute, să 
pună și să răspundă acestor 
probleme. Socotim că e nece
sară colaborarea unora dintre 
psihologi și sociologi. Această 
trupă trebuie să se bucure de o 
grijă continuă, consecventă, de 
colaborare a esteticienilor și cri
ticilor. în nici un caz specta
colele produse de acest colec
tiv nu trebuie să însemne ilus
trarea manualelor de literatură, 
ci un teatru practic prin pro
gram și obiectivele sale. O 
trupă fără vanități distructive, 
fără vedete, fără ,,pensionari" 
intangibili, în loc de munca 
obișnuită efortul de autodepă- 
șire, disciplină. Alături de acest 
colectiv trebuie să funcționeze 
un cenaclu al tinerilor drama
turgi, care să asigure perma
nent textele, piesele, scenariile. 
Această trupă va funcționa în 
orașul cu teatrul care-1 patro
nează atîta timp cît pregătește 
spectacolul și pentru o scurtă 
stagiune. în marea majoritate a 
timpului ea trebuie să se afle 
pe marile șantiere ale tineretu
lui, în cele mai importante cen
tre universitare, în școli, în 
mijlocul tinerilor cooperatori. 
Mijloacele de transport necesare 
cred că ar trebui asigurate de 
către teatrul care patronează a- 
ceastă trupă. Beneficiile vor 
intra în posesia U.T.C. și a tea
trului care natronează. Nu tre
buie să se uite că această 
trupă a tineretului nu e una și 
aceeași cu respectivul * teatru 
care o patronează și că în con
secință interesele. îndatoririle, 
timpul de pregătire a specta
colelor și obiectivele sale sînt 
altele decît ale respectivului 
teatru. Trebuie așadar, găsit 
teatrul cu înțelegerea, lucidita
tea si entuziasmul necesar pen
tru a găzdui o asemenea ini
țiativă.

AL TATOS

regizor

1 Depinde însă ce fel de
teatru al tineretului. Pen
tru că mai există vreo 

două teatre în țară care func
ționează sub această titulatu
ră... Ca și alți colegi ai mei vi
sez la înființarea unui teatru 
pentru tineret : un teatru con
dus de tineri, făcut de tineri 
pentru tineri. Ar exista, în sfir- 
șit. acel loc unde tinerii crea
tori de teatru — regizori, ac
tori. scenografi, compozitori — 
ar putea să se întîlnească orga
nizat nu numai prin bunăvoința 
cîte unui director de teatru, ci 
să colaboreze pe o perioadă 
mai îndelungată, confruntîn- 
du-și rezultatele în fața unui 
public de aceeași vîrstă. In pei
sajul teatral al unui oraș ca 
Bucureștiul. un asemenea tea
tru nu numai că ar aduce un 
colorit aparte diversificind pro
filul unei mișcări destul de 
monotone, dar. raportat la 
procentul pe care îl ocupă ti
nerii în numărul consumatori
lor de teatru, devine chiar o ne
cesitate. REVIN însă la acel 
„deninde" de la început : de
pinde cum este înțeleasă func
ționarea unui asemenea teatru. 
Dacă se schimbă doar firma, 
scăzînd chiar numărul de ani 
ai angajaților teatrului, mai 

bine să lăsăm lucrurile așa cum 
sint-

2 Un adevărat teatru al ti
neretului (insist pe aceas
tă precizare) trebuie, in 

primul rind. să accepte nouta
tea în toate formele de funcțio
nare. in cep: nd de la modul In 
care e înțeles ca sens de exis
tentă. pină la cel administrativ. 
Pentru că a socoti incă tinărul 
spectator un adolescent infan
til, care trebuie mustrat de 
pe scenă, a-1 pune în fața unor 
probleme mărunte, sau pen
tru a-i face o educație, chipu
rile teatrală, prin montări scle
rozate și prăfuite ale unor pie
se de mare valoare din reper
toriul universal (vezi clasicii 
puși in scenă la teatrul ..Ion

> Tinerii nu delegă pe nimeni, ei sînt proprii lor mesagerie „Politic 
I sîntem datori cu răspunsurile noastre la dezbaterile contempora*
; neității44 • Un teatru realizat de către tineri, pentru tineri • Origi* 
; nalitatea lui: curaj, competență, alcătuirea echipei «Nu director,
> ci animator—neapărat un creator tinăr*Opțiuni pentru un teatru 
I pus sub îndrumarea U.T.C. • Spectacole străbătute de un suflu

inovator • Tînăra generație are nevoie de teatru politic

Anchetă realizată de VIORICA TANASESCU

Creangă44). înseamnă pe de o 
parte a nesocoti funcția majoră 
a tetrului, iar pe de altă par
te a subestima nivelul și setea 
de cunoaștere a tineretului din 
ziua de azi. Abordarea unui 
vast repertoriu, punerea tînăru- 
lui spectator In fața marilor pro
bleme care preocupă omenirea, 
în fața problemelor societății 
noastre, la care este chemat sâ 
participe ; realizarea acestui re
pertoriu prin spectacole străbă
tute de un suflu contemporan, 
inovator, care să-și țină publi
cul la curent cu ceea ce este 
nou în arta spectacolului — 
iată, după părerea mea, con
dițiile care trebuie să fun
damenteze baza acestui tea
tru. Aici este necesar să dom
nească o mare elasticitate în 
gindire și în rezolvarea forme
lor de activitate. Un club de 
teatru unde tinerii creatori să 
se întîlnească permanent între 
ei, cu spectatorii lor sau cu 
confrați din alte genuri ale ar
tei, înlesnindu-se astfel activi
tăți complementare variate și 
utile (discuții, expoziții, con
certe etc). Acest teatru n-are 
voie să-și aștepte pasiv specta
torii, ci trebuie să-i și atragă, 
să meargă în întimpinarea lor 
(de pildă, echipe volante care 
să facă spectacole in uzine, 
facultăți, institute etc). Este 
însă absolut necesar ca elasti
citatea și noutatea să privească 
totodată și organizarea sa ad
ministrativă, adică acest teatru 
să fie despovărat de balastul 
unui greoi și costisitor aparat 
funcționăresc sau de rigiditatea 
organizatorică din celelalte tea
tre. Cu atit mai mult cu dt o 
serie întreagă de prestații. în- 
cepînd cu realizarea decorurilor 
pină la propria administrare, 
ar putea fi asigurată de tinerii 
membri ai clubului așa cum se 
întîmplă în alte țâri.

Desigur, aceste sumare pro
puneri, precum și altele pot fi 
dezvoltate într-o discuție de 
fond, abia tunci cînd ideea în
ființării unui adevărat teatru al 
tineretului n-ar mai fi un dezi
derat, ci un fapt împlinit

ALEXA VISARION
regizor

1 Necesitatea social-politică
a teatrului de tineret este 
evidentă. Generația noas

tră nu poate fi decît o generație 
comunistă angajată deschis în 
problemele majore ale societă
ții. Nimeni nu poate stăvili en
tuziasmul, pulsul viu. elanul 
firesc al anilor. Politic, sîntem 
datori cu răspunsurile noastre 
la dezbaterile contemporaneită
ții. Firesc și natural, sîntem 
constructorii și stăpînii socie
tății de mîine. Dreptul ■ de a 
educa și forma conștiințe nu ni 
se poate refuza. Nenumărate 
apeluri specifice generației 
noastre rămîn, din lipsă de 
timp și spațiu. în afara mate
rializării scenice. Doar acciden
tal teatrele dramatice pot a- 
tinge unele din aspecte.

2 Propuneri orientative t
1. Profil specific în des
fășurarea activității :

2. Program profund, variat și 

substanțiala de perspectivă, per
manent deschis imbunătățiriL

1 Conducere colectivă cu sar
cini precise pe compartimente;

4. înalt nivel de informare și 
aprofundare intelectuală ;

5. Trupă actoricească. tineri 
select:oca:: pe mieriul valoric 
de responsabilitate artistica al 
grupului constituită din certi- 
tudinL

6. Selecționarea internă rigu
roasă a spectacolelor printr-un 
nou caracter al vizionării

7. Mobilitate in alegerea tex
telor : acoperirea zonelor im
portante ale culturii umane :

8 Ideologicul primează este
ticului.

Momentul actual este sub 
toate aspectele cel mai prielnic 
înființării teatrului de tineret.

VIRGIL OGĂSANU
actor

1 Despre necesitatea înfiin
țării unui teatru al tine
retului. cred că nu este 

nevoie să mai discutăm, toată 
lumea e conștientă de necesita
tea unei asemenea instituții, de 
răspunderile multiple pe care 
le are in fața tinerei genera
ții. Ideea înființării unui ase
menea teatru nu este nouă, am 
mai auzit și am văzut teatre 
care s-au numit „Teatrul Ti
neretului44, iar rezultatele le 
cunoaștem.

2 Ce ar trebui să-și propu
nă incă de la înființare 
un asemenea teatru ? Să 

aibă un limbaj al său. un lim
baj propriu tineretului.

Să caute să adune in jurul său 
cît mai mulți scriitori. dacă 
s-ar putea și tineri (mai sînt 
scriitori care ani de zile scriu 
mereu aceeași piesă, deși de
clară că-i a douăzecea).

Acest teatru să fie și o școa
lă de educare a tinerilor spec
tatori. care ar trebui să cu
noască mai multe despre teatru, 
despre felul cum se naște un 
spectacol și cînd trimit o scri
soare acasă unui actor pe care-1 
admiră, să nu-i ceară numai o 
poză cu autograf.

I. CARAMITRU
ador

Ideea înființării unui teatru 
nou, fie el și al tineretului, 
este plină de capcane. Un tea
tru nou. numai al tineretului, în 
București, trebuie să echivaleze 
cu o revoluție în sensul schim
bării unei mentalități adminis
trative in special și artistice în 
general. Originalitatea acestui 
teatru trebuie să stea în curaj, 
competență și colectiv. Cred că 
acestui teatru. încă de la con
stituire trebuie să i se ofere 
condiții de excepție in privința 
angajării actorilor, al posibili
tății de a-și alege un reperto
riu propriu, care să-i reprezin
te cel mai bine și în special a 
numirii ca director. a unui 
TINĂR om de teatru, investit 
cu puteri depline în ce priveș
te organizarea acestui colectiv. 
Trebuie avută toată înțelegerea 
și dragostea ca acest teatru să 
devină termenul superior de 
comparație pentru celelalte tea
tre. Teatrul tineretului trebuie 
să fie dună părerea mea, un 
teatru al experimentelor de 
tot felul, al îndrăznelii artisti
ce a celor mai tineri oameni de 
teatru. în acest sens, e neapă
rată nevoie de un asemenea 
teatru care să se constituie 
mereu surprinzător și care să 
atragă în sfera lui pe toți cei 
interesați să muncească altfel 
decit sînt obișnuiți. Cred că 
simpatia de care se bucură 
acum în presă, în rîndurile ofi
cialităților și în rîndul oameni
lor de teatru, ideea Teatrului 

! Tineretului, trebuie materiali
zată dt mal curind. ținind sea
ma de valoarea de necontestat 
a tinerilor ceri zori, actori și 
scenografi, la ora actuală dis
persați.

GEORGE BANU
critic

d Ce ar caracteriza un 
1 teatru destinat tinerilor ?

■ Mișcarea. Un astfel de tea- 
. tru contestă In primul rind imo- 
: hilitatea. Generațiile se aseamă

nă, dar obligația artistului este 
de a descoperi totuși diferențele 

I specifice. Și de aceea teatrul a

dresa: tinerilor nu răspunde a- 
cun acelorași interogat?: ca și 
In urmă cu cinci ani Lui i se 
pretinde continua luptă de des
cifrare a personalității și pro
gramului unor grupuri de tineri 
în momente cruciale pentru au
todefinirea lor. Nu spectacolele 
ce se adresează tineretului in 
general isi vor arăta extrema 
lor eficacitate, ci acelea con
cepute în vederea dialogului cu 
tinerii aparținlnd unor catego
rii precis delimitate. Criteriului 
biologic ii trebuie obligatoriu 
corelat și cel, mai restrictiv, al 
naturii sociale a sălii. Comune 
trebuie să fie acele caractere in 
afara cărora un teatru pentru 
tineret s-ar autoanula: el nu 
poate exista decît fiind real și 
activ. Nu în afara lumii, ci în 
ea. Teatrul tinerilor ar trebui 
să fie acum în primul rînd ideo
logic, înțelegînd prin aceasta o 
manifestare teatrală ce corelea
ză politicul și eticul. Comenta
riul asupra actualității, prezența 
noțiunilor politice se degradea
ză în absența unei vocații eti
ce. Politicul nu vizează doar so
cietatea, ci și construirea rapor
turilor noastre sincere, necon- 
juncturale cu ea si imperativele 
sale.

2 Crearea unui teatru al 
tineretului este un vis și o 
necesitate, dar realizat de 

către tineri și pentru tineri. 
Conducerea lui de către persoa
ne importante, depășind însă de 
mult această perioadă, superfi- 
cializează inițiativa. In numele 
tinerilor nu poți vorbi. Ei nu 
deleagă pe nimeni, ci își sînt 
proprii lor mesageri. Le poți a- 
compania și orienta existența, 
și ca proprie sursă de reînnoi
re, dar nu te poți erija în lider 
sau purtător de cuvînt nerecu
noscut Un teatru al tineretu
lui este o inițiativă ce se justi
fică doar dacă e o realizare cu 
deplina răspundere a tinerilor 
creatori.

Este nevoie, de asemenea, de 
un public tînăr, din care nu pot 
lipsi studenții, adevărat fer
ment cultural. Absența lor pre
judiciază asupra activității Tea
trului Tineretului din Piatra 
Neamț ce nu-și poate asuma o 
coerență programatică. El este 
un teatru făcut, în general, de 
tineri, dar nu pentru tineri. (Din 
acest punct de vedere Piatra 
Neamț se află într-un impas), 
îmi imaginez acest teatru dorit 
și posibil într-un oraș de pro
vincie pentru care mulți ar fi 
gata să-și facă bagajele chiar 
mîine. Bucureștiul face imposi
bilă concentrarea și, implicit, 
nașterea unei colectivități. Pen
tru aceasta tot ceea ce e apetit 
deviaționist și excentric se cere 
abandonat căci aceasta înseam
nă părăsirea regimului profesio
nist al teatrului în favoarea ce
lui existențial. Un preliminar e- 
xamen moral ar trebui să pre
ceadă selectarea echipei, iar a- 
poi ea, odată constituită, să e- 
xamineze periodic regimul de 
viață al componenților săi. Com
ponența nu e stabilă, ci fluc
tuantă, căci altfel se ajunge în 
situația contradictorie de a 
„juca" tinerețea. în afara cazu
rilor excepționale, criteriul bio
logi? de vîrstă funcționează.

Dar despre aceasta s-ar putea 
scrie mult, căci ca orice utopie 
fascinantă are totodată și apa
rența posibilului

IOANA MANOLESCU
actriță

INu pot Înțelege cum. de 
ani de zile, în Capitală nu 
se pune problema, sau 

mai bine-zis, nu se iau măsuri 
pentru înființarea unei trupe de 
și pentru tineret. Teatrul „I. 
Creangă" nu și-ar fi împlinit 
o astfel de menire, știut fiind 
că nimic nu vexează mai mult 
pe un adolescent, pe un tinăr, 
decit să mai fie considerat co- 
piL Un repertoriu și niște spec
tacole în genul „Cocoșelului 
neascultător", nu pot atrage ti

nerii. care citeze de la Dumas 
pină la Dostoievsky îl știu pe 
dinafară pe Sorescu și sînt con
temporani cu Henri Coandă și 
Boby Fischer. Și în afară de pu
blicul căruia i se adresează, mă 
gindesc ce stimulent extraordi
nar ar însemna un astfel de 
teatru al tineretului pentru 
creatorii tineri și mă gindesc la 
Piatra Neamț, care a fost tere
nul unor spectacole excelente 
ale lui Andrei Serbam Cernescu. 
Todea sau Cătălina Buzoianu.

2 Oare Esrig sau Dinu Cer
nescu. de exemplu, r.-ar 
putea fi animatori exce- 

lenți ai unei trupe de actori 
tineri și alături de ei. dar mai 
ales de Alexa Visarion și Ma
nea, cu George Banu în ..co
mandament" și secretar literar, 
trupă care ar putea juca de la 
Shakespeare și Sofocle, pină la 
Sorescu și Fănuș Neagu ? Este 
o utopie ?

GHEORGHE BUCÂTARU

student 
la Facultatea de Automatică

ISint categoric, adeptul în
ființării unui teatru al ti
neretului, dar in nici un 

caz al unui nou „Ion Creangă" : 
ne-ar compromite. Sint adeptul 
înființării unui teatru politic, 
extrem de necesar tinerei gene
rații care ar vrea să asiste la 
spectacole-manifest și in gene
ral, la spectacole care să trate
ze probleme grave, ale omenirii, 
teme importante ale evoluției 
societății noastre. Or. aseme
nea teatru nu există. Cu toate 
că interesul pentru o artă cu 
acest specific nu poate fi con
testat, mai ales tineretului — 
categorie largă, cu milioane de 
participanți în organizația sa 
politică, categorie activă, mili
tantă.

2 Repertoriul unui teatru
serios, pentru tineret, nu 
trebuie să minimalizeze, 

prin acceptarea lucrărilor dra
matice nerealizate, dorința ti
nerilor de a căuta și afla răs
puns la adevăratele lor între
bări, de a se întilni cu propria 
lor imagine. Precizez aceasta de 
la bun început, fiindcă am vă
zut pe scenă destule teme false 
și blînde rezolvări : am văzut, 
de pildă, prea mulți tineri „pi
torești44, vagabonzi simpatici, 
deși recalcitranți, totdeauna 
recuperabili, totdeauna final
mente recuperați. Această ma
nieră de a înfățișa tînăra gene
rație mi se pare nu numai ero
nată, dar și reprobabili. De a- 
ceea cred că într-un teatru al 
tineretului — care-și asumă 
deci răspunderea de a fi cu 
adevărat al tineretului, — nu se 
vor accepta false producții dra- 
maturgice. Publicul tînăr op
tează pentru piese care să dez
bată cu autentică îndrăzneală 
și într-un limbaj modern, de De 
pozițiile cele mai înaintate ale 
contemporaneității, noile relații 
sociale și umane, atitudini îna
intate. angajarea integrală a ti
neretului. Publicul tînăr ar dori 
să vadă într-un lăcaș propriu, 
piese românești-document. niese 
nu despre inadaptați și delinc- 
venți juvenili, ci desore adevS- 

rați eroi : tineri care au plecat 
voluntari la Lotru, ori pe alte 
șantiere, tineri care dinamizea
ză colectivele unde muncesc, 
printr-un ofensiv spirit nova
tor. Cred că un colectiv de ti
neri creatori, care ar conduce 
un teatru al lor, ar ști să mo
bilizeze dramaturgii noștri pen
tru o mai profundă angajare 
în dezbaterea problematicii spe
cifice tinerei generații. Am 
dori să fim aici martorii 
unor realizări de echipă, 
rezultat al unei comuniuni ar
tistice, al unui crez unic, apar
ținind integral unor tineri crea
tori pasionați, pe care să-i cre
dem și să-i urmăm. Un ase
menea teatru ar trebui să aibă 
nu un director, ci un animator, 
neapărat tînăr, nu cum se spu
ne, cu „suflet tinăr", ci tînăr, 
pur și simplu ; în lipsă, s-ar 
putea institui un colectiv care 
să conducă prin rotație. Actorii 
ar fi bine ca în majoritate să 
aparțină ultimelor promoții de 
absolvenți ai Institutului ; în 
rest, teatrul ar putea împrumu
ta temporar actori din alte co
lective. Colaborarea cu teatrul 
tineretului ar fi profitabilă 
pentru actorii maturi și. bine
înțeles, pentru noi. care nu 
ne-am putea lipsi de George 
Constantin. Beligan. Cotescu. 
Olga Tudorache. Ca regizori am 
dori să lucreze în teatrul tine
retului cît mai multi Alexa Vi
sarion. dar cit de necesară ar 
fi și participarea lui Penciu- 
lescu. Pintilie. Ciulei !

RODia BLAJOVICI

elevă, clasa a Xll-a, 
Liceul nr. 24

1 înființarea unui teatru al 
tineretului ar fi necesară 
din multiple cauze. Avem 

nevoie de un teatru al nostru, 
al tineretului, un teatru în care 
■să nu ne simțim ca aduși la 
cancelarie pentru a fi muștru- 
imțî~— sau chiar și felicitați — 
cum se intimpla adesea la tea
trul „Ion Creangă". Avem ne
voie de un teatru care să-și
privească spectatorii cu seriozi
tate, atit in ceea ce privește 
alegerea repertoriului, cît și 
realizarea artistică a fiecărui 
spectacol. Avem nevoie deci de 
un teatru care prin întreaga sa 
activitate să ne respecte ca pu
blic, fiindcă de multe ori tea
trele din București prezintă în 
matineele pentru elevi „specta
cole de serviciu". piese fără 
succes, reprezentații mediocre. 
Avem nevoie, așadar, de un 
teatru care să nu ne considere 
„public de serviciu", ci „publi
cul său, de elită".

2 Teatrul tineretului ar tre
bui să aibă un repertoriu 
bine gîndit. sub aspect 

educativ, politic, civic, etic ; e- 
ducația teatrală, estetică, care 
s-ar realiza aici prin multiple 
modalități, nu trebuie să însem
ne, însă, repetarea programei 
analitice prin dramatizări for
țate.

în teatrul nostru am vrea să 
vedem și piese scrise de elevi 
și de studenți. piese alese prin 
concursuri organizate cu o ma
ximă exigență. Tot prin concurs 
ar putea fi admiși în trupa tea
trului și elevi, care au dovedit 
reale aDtitudini in spectacolele 
de amatori realizate în licee. 
Colaborarea dintre creatorii pro
fesioniști și tinerii amatori mi 
se pare necesară și oportună.

La Teatrul Tineretului regia 
o pot semna cu brio, proaspeți 
absolvenți ai I.A.T.C. — ca. de 
pildă. Dan Micu. sau Alexa Vi
sarion — dar chiar și studenții- 
regizori din ultimul an al insti
tutului. care ar outea să pună 
în scenă spectacolele ce contea
ză pentru examenul de diplo
mă. în orice caz. montarea fie
cărei lucrări dramatice, fie ea 
clasică sau modernă. într-un 
asemenea teatru trebuie să ur
mărească neapărat focalizarea 
unor idei importante, contem
porane, pentru ca fiecare repre
zentație să constituie un prilej 
autentic de reflectare, continuat 
și după ce părăsim sala. Spec
tacole gratuite, sărace în idei, 
montări vetuste, ori divertis
mente ieftine, n-au ce căuta pe 
o asemenea scenă.

Sediul teatrului nostru poate 
fi o clădire veche sau modernă, 
în care însă, sala și foaierul 
trebuie să aibă intr-adevăr, per
sonalitate : pentru aceasta, cred 
că ar fi bine ca ele să fie în
credințate tot tinerilor — stu
denți la Institutul de arte plas
tice. ori proaspăt absolvenți — 
pentru ă fi amenajate, decorate 
într-o manieră care să ne facă 
să ne simțim cu adevărat în- 
tr-un teatru al nostru.

Am așteptat cu emoție ziua de 
joi a săptămînii trecute, întâm
plător fericita zi de joi, ultima 
zi de dinaintea deschiderii șco
lilor. Am așteptat cu încredere 
povestea de la televizor despre 
o vacanță minunată ca o com
punere de elev de școală prima
ră pentru care lumea mai este 
încă un prilej de nevăzute și 
misterioase întîmplări, și cu a- 
ceeași încredere simplă și de în
țeles m-am gîndit mult la acea 
seară febrilă a pregătirilor pen
tru întoarcerea veselă și cumin
te în băncile albe, cînd degete
le redescoperă ghiozdanul și 
servieta, vechile de acum ca
iete, penarul cu vopseaua sco
rojită, creioanele cu vîrful bont, 
guma și sticluța cu cerneala us
cată. A fost o așteptare frumoa
să. Fiindcă după aceea a venit 
ziua și seara de joi, apoi a ur
mat dimineața zilei de vineri și 
ne-am bucurat din nou — fie
care în felul nostru, desigur, 
nici în această privință nu lip
sesc confuziile și interpretările 
binevoitoare pînă la indiferență 
— că străzile au cunoscut ia
răși trecerea tulburătoare a ele
vilor noștri de ieri, de azi și de 
mîine în uniforme cu matricola 
reglementar cusută.

A fost joi seara un ajun de 
sărbătoare, și televiziunea, cei 
care răspund acolo de progra
mele pentru tineret și trimit cu 
regularitate pe canalul I emisi
unea „Tinerii despre ei înșiși", 
a stat deoparte cuprinsă de o 
severă și Inexplicabilă suspi
ciune. Pricep, sentimentalis
mul e ceva netipic și n-are 
nici o legăturii cu căldu
ra omenească, dar nu efluvii de 
înduioșare sperasem să se re
verse din televizor în odăile 
noastre, părinți și elevi care am 
fost sau sîntem, ci, să zicem, 
un cuvînt bun și simțit, un în
demn calm, o urare sinceră, să 
fi fost chemați adică într-un fel 
oarecare să fim părtași la ma
rea sărbătoare a tinereții. Un 
eveniment ca cel al începutului 
unui nou an școlar nu poate să 
treacă neobservat sau să fie în
registrat ca o informație de in
teres restrîns. Motivele sint e- 
xagerat de evidente ca să le 
mai arăt. Trăinicia, nu în cele 
din urmă eficiența, unui program 
de televiziune, a unei emisiuni 
(pentru a restrînge discuția la 
domeniul preocupărilor ce fac 
obiectul acestor note săptămî- 
nale). în cazul de față emisiu
nile pentru și despre tineret, se 
verifică permanent la proba de 
foc a evenimentelor curente. Nu 
este o chestiune numai de psi
hologie socială, este și o ches
tiune de elementar profesiona
lism. O emisiune care vorbeș
te la trecut este o emisiune pe 
jumătate, dacă nu mai mult, 
inutilă. Imediatul, acum, mîine, 
cel tîrziu ieri — iată spațiul în 
care mișcările televiziunii au 
maximă putere de convingere 
și de fascinantă atracție. Orice 
întlrziere sau orice încercare de 
plasare într-un timp nedetermi
nat a unui eveniment sau a u-

artiști din
R. P. Bulgaria

(SALA DALLES)
O selecție din Expoziția na

țională a tineretului, deschisă 
anul trecut, la Sofia, oferă pu
blicului român o sugestivă pa
noramă a preocupărilor celor 
mai tinere personalități artisti
ce din țara vecină și prietenă.

Prima constatare care ni se 
impune privește realismul sub 
semnul căruia fiecare viziune 
individuală se dezvoltă conver
gent, completîndu-se, definind 
precis pînă la accepțiunea unei 
școli perfect unitare, aspirațiile 
celei mai tinere generații de 
artiști plastici.

Realismul viziunii lor este 
subliniat nu numai de figura- 
tivismul imaginii, de coerența 
discursului rezultat al observa
ției și analizei, de procedee 
tehnice consacrate etc., ci și de 
— poate In primul rînd de — 
subiectul ales. El încorporează 
de regulă scene cotidiene, fi
rești, cărora artiștii nu le con
feră exprese sensuri simbolice. 
De aceea lucrările lor degajă 
un, sentiment de senină și cal
mă confesiune, de siguranță șl 
gravitate caracteristice într-un 
fel artiștilor din alte generații 
ale căror căutări sînt în linii 
mai conturate, care au în linii 
mari un stil.

La aceasta contribuie poate 
și modul în care sînt receptate 
impresii din curentele și esteti- 
cile secolului nostru, fie că e 
vorba de expresionism, fovism, 
cubism, de Căzanne sau Leger 
(Velimir Petrov, Țveatko Do- 
cev, Dimităr Kirov, Dimităr 
Boinkluski). Ele sînt subordo
nate cert realismului viguros 
al concepției, exprimînd numai 
afinități, față de anumite tipuri 
de procedee picturale, de acor
duri cromatice, de pensulați! 
ș.a.m.d. Aceeași reținere, ace
eași ponderabilitate o putem 
întîlni și în cazurile în care 

nei idei se lovește, vrem-nu 
vrem, ne convine sau nu ne 
convine, de pragul înalt al dez
interesului sau al cuviincioasei 
și superficialei acceptări. Re
centa absență a emisiunii „Ti
nerii despre ei înșiși44 de la eve
nimentul deschiderii școlilor (să 
nu mi se spună că joia viitoare 
am să văd extraordinare repor
taje și interviuri, nu despre asta 
este vorba !) mi-a confirmat că 
firogramul pentru tineret al te- 
eviziunii traversează un impas 

generat, după părerea mea, de • 
adaptarea greoaie, dezinteres sau 
artificioasă descoperire și înțe
legere a vieții, muncii și învăță
turii tinerei generații, investiga
ție mărginită doar la anumit® 
categorii de tineri și doar la 
anumite profesiuni, superficiala 
manevrare a unor idei prețioase 
în comentarii stufoase și ilus
trări neconvingătoare, în sfirșit 
(pentru a-mi rezerva posibilita
tea unor apropiate corecții), înv 
bătrînirea și blazarea prematu
ră, cu corolarul lor, entuziasmul 
de circumstanță.

★
Lăsînd deoparte amărăciunea 

unor speranțe spulberate, revin 
la emisiunea transmisă în feri
cita zi de joi a săptămînii tre
cute. Pe linia unor mai vechi 
preocupări a fost astfel readusă 
în discuție — de către Vartan 
Arachelian, pe un ton echilibrat 
și cu argumente firești — sta
rea prezentă a aplicării măsu
rilor de apropiere a școlii de 
activitatea practică. Desigur, a- 
telierele școlare, loturile școlare 
sau, o experiență unică petre
cută la Timișoara, întreprinde- • 
rile școlare, tot acest complex’ 
de măsuri conferă școlii o di- - 
mensiune pînă acum cîțiva ani 
necunoscută, dar azi, ne-am 
convins, conformă cu etapa de 
dezvoltare a societății noastre.

Dacă, deocamdată, discuția de
pășește numai întîmplător nive
lul chestiunilor de dotare, pa
tronare și de funcționare în 
normale condiții, fără îndoia
lă, deloc neglijabil, dar în ace
lași timp cu soluții de rezolvare 
în general de natură adminis
trativă, curind, foarte curind, va 
trebui inevitabil să pătrundem 
și dincolo de crusta adeziunilor 
festive, în zona de întrebări a 
începuturilor formării unor per
sonalități modelate la tempera
tura civilizației tehnice ce ne 
așteaptă pe toți deopotrivă. A 
încercat așa ceva, vineri seara, 
deși în treacăt și cu o compli
cată dezinvoltură, Alexandru 
Stark. Ascultîndu-1 pe elevul 
care visează să deseneze caro
serii aerodinamice pentru auto
turismele românești, și pe de
canul de vîrstă al profesorilor 
români care cerea cu glas 
tremurat tinerilor școlari iubi
rea de învățătură și de patrie, 
am gîndit iarăși că trăim, tineri 
și mai puțin tineri, aceeași vîr
stă a încrederii. Și că una din 
marile datorii ale televiziunii 
este apropierea grăbită de ini
ma noastră încrezătoare.

CONSTANTIN STOICIU

experiența artei populare sau 
a străvechii arte bizantine le 
potențează viziunea, dezvoltată 
nu atît în direcția unui pitoresc 
sau dulceag paseism, cît în di
recția dobîndirii unui decora- 
tivism specific, a unei austere 
monumentalități (Mihail Garu- 
dis, Radi Nedelcev, Toma Tri- 
fonovski ș.a.).

Bănuim că toate acestea se 
datorează, între altele, unui 
studiu riguros însușit și res
pectat, unui studiu-opțiune pe 
care se fundamentează întreaga 
lor evoluție. îndrăzneala, cău
tările drumului propriu, par să 
ne spună tinerii artiști bulgari, 
nu con-trazic, nu se produc în 
contradicție cu tot ceea ce în- 
vățămîntul a adăugat la forma
rea personalității lor artistice. 
Firește, toate acestea nu ex
clud, ci dimpotrivă implică 
masiv, propria observație, con
cluziile dobîndite printr-o le
gătură directă și permanentă 
cu realitatea, prin' experiența 
socială ce dă veridicitate și 
autenticitate demersului lor 
artistic. Același lucru se poate 
spune în ansamblu și despre 
grafică, unde am remarca rea
lizările lui Ivan Ninov, Dimi- 
tăr Bakalov, Katia Kostova, 
Stoian Stoinov, Tania Vladova, 
deosebite nu numai prin acu
ratețea tehnicii, prin iventivi- 
tatea compozițională, ci și prin 
profunzimea și generozitatea 
Ideilor conținute. înregistrăm 
actuala expoziție ca pe o ini
țiativă reușită a Consiliului E- 
ducației și Culturii Socialiste, a 
forurilor similare bulgare, ini
țiativă ce permite o mai bună 
cunoaștere a preocupărilor ti
nerilor artiști, o apropiere ci 
reciprocă prețuire.

C. R. CONSTANTINESCU
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit din partea tovarășului TON 
DUC THANG, președintele R.D. Vietnam, a tovarășului LE 
DUAN, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, a tovarășului TRUONG CHINH, 
președintele Comitetului Permanent ai Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam, și a tovarășului PHAM VAN DONG, premierul 
Guvernului R.D. Vietnam, următoarea telegramă :

în numele poporului vietnamez, al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al Guvernului 
R.D. Vietnam și al nostru personal, vă adresăm dumneavoa
stră, Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat,' Guver
nului și poporului Republicii Socialiste România sincera 
noastră mulțumire pentru felicitările dumneavoastră bune și 
frumoase adresate cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a Zilei 
înființării R.D. Vietnam.

Folosim acest prilej pentru a ura poporului român în con
tinuare să obțină realizări și mai mari în opera de edificare 
a socialismului.

Fie ca relațiile de prietenie și cooperare frățească dintre 
popoarele celor două țări ale noastre să fie totdeauna trai
nice.

MESAJUL 
adresat de președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 

România, Ion Gheorghe Maurer, 
celei de a Xla săptămini

medicale balcanice
în numele guvernului Repu

blicii Socialiste România, adre
sez un cordial salut particioan- 
ților la reuniunea dv., prileju- 

. ită de împlinirea a patru dece- 
’ nii de la înființarea Uniunii 
i Medicale Balcanice și de orga

nizarea celei de-a 11-a Săptă- 
mîni Medicale Balcanice.

După cum se știe, mișcarea 
pentru colaborarea și înțelege
rea popoarelor balcanice are 
vechi, chiar foarte vechi tra
diții. Coexistența în aceeași 
zonă geografică, similitudinea 
circumstanțelor istorice în care 
aceste popoare au evoluat au 
dat naștere unor preocupări și 
interese comune care au atras 
după sine nevoia, tot mai viu 
resimțită de ele, a organizării 
și dezvoltării unor relații de 
bună vecinătate, de înțelegere 
și cooperare. Aceste relații au 
căpătat, de-a lungul timoului, 
concretizări pe planvfîi dintre 
cele mai diverse.

O expresie a constituit-o și 
crearea, acum 40 de ani, a or
ganizației dv., prima organiza
ție interbalcanică. însăși ve
chimea acesteia, țelul nobil pe 
care și l-a propus, rodnica ac
tivitate desfășurată pe tărîmul, 
prin excelență umanitar, al o- 
crotirii sănătății ilustrează o 
dată mai mult faptul că ea s-a

* *
Luni s-a deschis în Capitală 

cea de-a Xl-a „Săptămînă me
dicală balcanică", manifestare 
ale cărei lucrări se desfășoară 
sub înaltul patronaj al pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer.

Această manifestare științifică 
coincide cu a 40-a aniversare a 
Uniunii Medicale Balcanice.

Tn ședința inaugurală, Teodor 
Burghele, ministrul sănătății, a 
dat citire mesajului de salut

Delegația 

Socialiste
la cea de-a XXVII-a sesiune 

a Adunării Generale a O.N.U.
A fost numită delegația țării 

noastre la cea de-a XXVII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, șeful dele
gației.

Din delegație fac parte 
George Macovescu, prim ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, locțiitorul șefului de
legației ; Ion Datcu, ambasa
dor, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste Româ
nia la O.N.U. ; Cornel Bogdan, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Statele Unite 
ale Americii : Constantin Ene, 
ambasador, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România pe lîngă Oficiul Na
țiunilor Unite din Geneva. 
Membrii supleanți ai delegați
ei sînt f Virgil Constantinescu, 
Emilian Manciur, directori în 
M.A.E., Ion Duma și Dumitru 
Ceaușu, consilier și respectiv 
prim secretar la Misiunea per

în legătură 

acțiuni militare 

împotriva 
în ziua de 18 septembrie 1972, 

C. Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, a invitat în 
audiență pe ambasadorul Is
raelului la București, Raphael 
Benshalom, căruia i-a exprimat 
îngrijorarea guvernului român 
cu privire la recentele acțiuni 
militare ale Israelului împotri
va Libanului.

Guvernul român, a subliniat 
ministrul afacerilor externe, 
dezaprobă aceste acțiuni — care 
nu pot fi cu nimic justificate 
și care constituie o încălcare 
a independenței, suveranității 

născut și ființează pe un teren 
fertil.

Este cit se poate de evident 
că confluența de interese ale 
popoarelor balcanice reprezintă 
o realitate. iar conlucrarea 
pentru satisfacerea lor o nece
sitate vitală, slujind deopotrivă 
fiecăruia dintre statele balca
nice și cauzei generale a prie
teniei între popoare, a păcii și 
colaborării In Europa și in în
treaga lume.

Reuniunea de față, abordi-.d 
problemele sănătății oamenilor 
din această regiune a lumii 
din perspectiva progresului 
tehnico-științific contemporan 
și propunîndu-și să contribuie 
la integrarea tehnologiei mo
derne, a informaticii, automa
tizării, telecomunicațiilor în 
teoria și practica medicală, va 
marca, desigur, un moment în
semnat în activitatea Uniunii. 
Nu încape îndoială că dezbate
rile ce vor avea loc vor în
gădui un schimb de experiență 
fructuos, vor prilejui o nouă 
afirmare a spiritului de înțele
gere și cooperare interbalca
nică.

Cu aceste gînduri, vă doresc 
o ședere cît mai plăcuta în 
țara noastră și deplin succes 
în munca ce o desfășurați.

adresat participanților la re
uniune de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. Mesajul a 
fost primit cu îndelungi aplauze 
de cei prezenți.

Au rostit cuvinte de salut 
prof. M. Popescu-Buzeu, pre
ședinte de onoare și secretar 
general al Uniunii Medicale 
Balcanice, precum și reprezen
tanți ai secțiilor naționale ale 
statelor membre ale acestui 
organism.

Republicii 

România

manentă a României la New 
York.

Delegația este însoțită de 
consilieri și experțt

★
La 18 septembrie a.c., a ple

cat la New York, pentru a 
participa la cea de-a XXVII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O. N. U. George Macovescu, 
prim adjunct ai ministrului a- 
facerilor externe, locțiitorul 
șefului delegației române.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, au fost prezenți 
Nicolae Ecobescu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Nicolae Ghenea. secretar ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe, și alte persoane ofici
ale.

Erau de față Leonard Me
eker, ambasadorul S.U.A. la 
București, Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de 
Informare al O.N.U., și Al. H. 
Rotival, reprezentantul Progra
mului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în România.

cu recentele 
ale Israelului 
Libanului

și integrității teritoriale a Li
banului, contravin tendinței ge
nerale spre destindere, spre so
luționarea conflictelor pe calea 
tratativelor.

Ministrul afacerilor externe 
a arătat că România cere în 
mod hotărît încetarea oricăror 
acțiuni militare, curmarea re
presaliilor împotriva populației 
civile și consideră că trebuie 
depuse eforturi stăruitoare pen
tru soluționarea politică a cri
zei din această regiune, în spi
ritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967.

Luni, 18 «eptembrle, tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit pe 
ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam la București, 
Nguen Dang Hanh, la cererea a- 
cestuia.

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

P.C.R., a 
schimb de 
noastră, a 
îndreptîn-

Delegația de activiști ai P.C. 
din Cuba, formată din Antonio 
H. Garcia Echemendia și Ar
mando Garcia Luis, activiști la 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din CubaL care, 
la invitația C.C. al 
făcut o vizită pentru 
experiență în țara 
părăsit Bucureștiul, 
du-se spre Havana.

La plecare, pe 
Otopeni, oaspeții au

aeroportul 
__ r__ ,__ - fost salu
tați de Alexandru Szabo, ad
junct de sef de secție la C.C. 
al P.C.Ri, de activiști de 
partid. A fost prezent, de a- 
semenea, Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Chile, ambasadorul 
acestei țări la București, Ho- 
mero JuHo, a oferit luni o re
cepție.

Au participat Ilie Verdeț, 
membru aJ Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Necula, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Mircea Malița. mi
nistrul educației și învățâmîn- 
tului. Petru Burlacu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. Ion Mi- 
neu, adjunct al ministrului 
minelor. petrolului și geo
logiei. Tamara Dobrin. vice
președinte a! Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

Recepția s-a încheiat cu un 
program prezenta* de 
j! artistic ^Aucaman" 
ublica Chile.

ile Inst

’arietatea și bo- 
grafiee chiliene con-

pentru Relațiile Cui tu - 
Străinătatea, luni a fost 

vitală. o expozi- 
din Chile, pusă

CRONICA
U.T.C.

minute

Ieri, s-a înapoiat in Capitala 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist condusă de tovară
șul Traian Ștefănescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care a efec
tuat o vizită în R.F. a Germa
niei.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășul Aurel 
Stoica. secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Sesiunea
restanțierilor

(Urmare din pag. I)

promovat peste 64 la 
" ‘ ‘ idenți, procen-

mult de
40 la

Situația
celor cu mai 

depășește 
restanțieri.

sută din nepromovați au restan
ță ia o materie, 43 la sutâ n-au 
promovat la 2—3 obiecte ceea ce, 
se înțelege, anunță pentru stu
denții in cauză destule dificul
tăți în actuala sesiune: la Fizică 
au promovat 52 la sută, dar e 
greu de presupus că restul, din 
care 47 la sută la 2—3 obiecte, 
vor obține în majoritate califi
cative foarte bune. Facultatea 
de filozofie a avut doar 49 la 
sută promovați, cifră care indică 
nepromovârile la 2—3 materii 
insumind 49 la sută. Chiar și la 
unele facultăți filologice, unde 
au r 
sută dintre stu<
tul
o restanță 
sutâ din 
nu este proprie numai Univer
sității ; ea apare și în „analele” 
altor instituții de invățămînt su
perior din București și din alte 
centre universitare. De aceea, 
putem afirma că nu dorința de 
a obține o calitate înaltă a pre
gătirii poate explica creșterea 
neplăcut de mare a procentului 
celor ce amină pină la toamnă 
clarificarea situației lor profe
sionale. Revenind deci putem 
spune in aceste condiții că sep
tembrie programează o sesiune 
a calității, așa cum se afirmă de 
multe ori. exemplificindu-se^ cu 
grupe sau ani care reprezintă si
tuații destul de izolate ? Acestei 
presupuneri nu i se poate răs
punde afirmativ, pentru că, iată 
ce dovedesc alte exemple : In 
iunie, la A.S.E.. procentul celor 
promovați era de 33.9 la sută 
(dintre care cu note între 7 și 10 
— 84 la sută). Deci, aproape 
4 300 de studenți au restanțe 
pentru septembrie. Aceste res
tanțe înseamnă peste 8 000 de 
examene si 1 227 de probe 
de verificări neoromovate In 
timpul anului. Mai 
lăm, fapt existent și în al
te institute, că un r.;— 
mare de studenți din 
IV (serii absolvente) au 
promovat acum o serie de exa
mene în timp ce trebuie să pre
gătească și lucrarea de diplomă. 
Nu vom insista cu cifrele, întru- 
cît în multe situații ele se vor 
modifica în aceste zile. Glo
bal însă, potrivit experienței 
anilor trecuți, ele nu contribuie 
decît cu creșteri de circa 20—25 
la sută la procentul de promo- 
vabilitate pe institut, ceea ce

semna-

număr

FESTIVITATE 
CULTURALA 

IN ȚARA MOȚILOR
Cu puține zile în urmă la 

Baia de Arieș (Alba) s-au des
fășurat serbările festive oca
zionate de împlinirea unei 
jumătăți de veac de la înfiin
țarea fostului gimnaziu de bă
ieți „Petru Șpan“ și 25 de 
ani de la înființarea liceului 
de cultură generală în acest 
centru de veche tradiție mi
nieră.

Desființat de cinci ori între 
1929—1938, el a fost reîn
ființat tot de atîtea ori, pen
tru ca în anii luminoși ai re
gimului democrat popular să 
cunoască o continuă dezvol
tare. în 1947 gimnaziul se 
transformă în liceu atrăgînd 
în jurul său tot mai mulți 
elevi, fii ai moților de pe Va
lea Arieșului, iar din 1963 
cursurile se desfășoară in
tr-un local nou cu 16 săli de 
clasă în care învață pesfe 
1000 de elevi sub îndruma
rea a 9 învățători și a 35 de 
profesori, în total 44 de cadre, 
dintre care 3 sini absolvenți 
ai fostului gimnaziu, iar 11 
sînt absolvenți sau foști elevi 
ai Liceului din Baia de Arieș.

Intr-o atmosferă entuziastă 
participanții la adunare au 
adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

A urmat apoi un spectacol 
artistic dat de elevii liceului 
și vernisajul expoziției școlare, 
organizată cu acest prilej.

Prof. VASTLE HARDA

• COMPLEXUL DE 
DIHNA pentru tineret 
la Costinești

O- 
de 

și-a închis por
țile. Cei 2 200 tineri din 
România, Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S.. Cehoslovacia. R.D. 
Germană. R.F. a Germaniei 
și Maroc care au făcut par
te din ultima serie și-au 
petrecut aici o plăcută va
canță-

In total, complexul de o- 
dihnâ de la Costinești a 
găzduit în această vară 
30 000 tineri turiști din țară 
și de peste hotare.

• UN GRUP DE SPECIA
LIȘTI din cadrul Direcției 
regionale de drumuri și po
duri Cluj a construit o in
genioasă instalație autopur- 
tată, care rezolvă relativ 
simplu întreținerea si cu
rățirea plăcuțelor reflectori
zante prinse pe stîlpii de pe 
marginile șoselelor. Șoferul 
sau tractoristul pune in ac
țiune o serie de perii și 
niște jeturi de apă care spa
lă plăcuțele în numai cîteva 
secunde.

• IN COMUNA Cîrlige’e 
din județul Vrancea. în mij
locul podgoriei Coteștilor, a 
fost dat In folosință noul 
motel „Hanul Viilor". Căsu
țele sînt construite în forma 
unor butoaie, iar mobilierul 
este realizat din lemn de 
alun de către doi meșteri 
artizani din satul Bontești.

este de asemenea sugestiv pen
tru sporul modest de calitate pe 
care-1 aduc. Vom sublinia insă 
că este imperios necesar încă 
din prima zi a noului an univer
sitar ca nu numai cadrele di
dactice, forurile de conducere 
ale facultăților și institutelor ci 
și asociațiile studențești, toți a- 
cești factori laolaltă să deschidă 
o ofensivă hotărîtă, continuă 
contra muncii dezorganizate, a 
studiului neritmic. Și pornind 
astfel la muncă tot mai puțini 
studenți vor reclama „criza" de 
timp în preajma sesiunilor, 
preocupările pentru o activitate 
științifică și culturală își vor 
găsi la rîndu-le un făgaș mai 
rodnic, iar vara, această etapă 
consacrată firesc activității 
practice, patriotice, cultural-e
ducative, odihnei, va da prilejul 
unor împliniri ale procesului in- 
structiv-educativ, va fi pentru 
tot mai mulți studenți un timp 
al reflecției creatoare, al pregă
tirii pentru o nouă etapa 
muncă. final.

nr. 10/1972

al U.T.C. Oradea.
10.00 Cur(s de limba
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UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la București 
(orele 8,45; 11; 13.30; 16,15; 18,45; 
21).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Central (orele_9,15; 
11,30; 13,43, 23, ............
(orele 9; 11,15;
20.15) ; Flamura 
13,30; 16; 18,15;

TORA ! TORA ! TORA ! : 
ză la Scala (orele 10; 13;
20.15) , ”

_ __ Central
13,45; 16; 18,15; 20,30); Tomis
- ........................... 15,45; 18;

11,15;

_ 4u,
13,30; 
(orele 9; 

20,30).
rulea- 

____________  ,_________ __ . 16.30; 
20,15), Feroviar (orele 9,15; 12,30; 
16; 19.30). Melodia (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Modern (orele 9; 12,30: 
15; 17.45; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Victoria (orele 9.30; 12,15; 
15; 17.,45; 20,30).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Sala Palatului (orele 17.15; 20,15), 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 18;

MOMENT SOLEMN 
IN VIATA UNOR 
VIITORI OFIȚERI

Vineri după-amiază a avut 
loc festivitatea de deschidere 
a cursurilor Școlii de ofițeri a 
Ministerului de Interne. La 
festivitate au luat parte tova
rășul Ion Stănescu, ministru de 
interne, tovarășul Alexe Po
pescu. adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului, ca
dre de conducere din colegiul 
Ministerului de Interne, gene
rali, ofițeri, părinți ai unor 
elevi.

După trecerea 
elevilor aliniați în 
cuvîntul tovarășul 
cu, care, felicitînd 
drele didactice 
ceperii noului 
urat succese în 
tico-ideologică, 
specialitate a viitorilor ofițeri, 
pentru a fi la înălțimea 
nilor încredințate de 
partid.

După cuvîntul cîtorva 
participanți, printre care 
junctul ministrului educației 
și învățămîntului, s-a dat ci
tire unei telegrame adresate 

tovarășului 

în revistă a 
front, a luat 
Ion Stănes- 
elevii și ca- 
prilejul în-cu

an școlar, a 
pregătirea poli- 
militară și de

sarci- 
către

dintre 
și ad-

C.C. <al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu.

Momentul solemn 
derii cursurilor s-a
defilarea tuturor elevilor aces
tei școli.

al deschi- 
încheiat cu

ULTIMELE NOUTĂTI
• Pentru cea de a doua jumăta

te a lunii septembrie A.R.I.A. a- 
nunță cite va spectacole interesan
te pentru publicul nostru. Astăzi, 
19 septembrie, vom putea viziona 
in sala Ansamblului „Rapsodia Ro
mână- spectacolul cu baletul na
țional folcloric „Aucaman1' din 
Chile condus de Claudio Lobos. 
Artiștii chilieni se află în plină 
desfășurare a unui lung turneu eu
ropean care a avut ca punct de 
plecare manifestările culturale pri
lejuite de Olimpiada de la MQn- 
chen.

• După turneul întreprins in 
vara anului 1969 (la un an in urma 
cuceririi „Cerbului de argint") ia- 
tâ-1 din nou in România pe cintă- 
rețul cehoslovac Josef Laufer. De 
la ultima sa întrevedere cu publi
cul românesc, cunoscutul solist a 
întreprins turnee în: Franța, Ita

lia. Belgia, Polonia. Iugoslavia, 
R.F. a Germaniei, luînd, de ase
menea, parte la cîteva festivaluri 
internaționale de prestigiu — Gala 
MTDEM (Cannes) de două ori, 
„Lvra Bratislava. „Palermo-pop 
W. Palmaresul său discografic 
cuprinde numeroase înregistrări 
rentru casele de discuri ,.Panton" 
(R.S.C.) „Cornet- (R.F.G.) șl 
MCA (S.U.A.), Turneul lui Josef 
Laufer se deschide la 22 septem
brie In Sala Palatului din Bucu
rești urmînd apoi, pinâ la 6 oc
tombrie, o serie de spectacole sus
ținute In țară.

• Ultimele zile (28—29) ale aces
tei luni vor oferi bucureștenilor 
spectacolul ..Ansamblului folcloric 
din India*. Din panorama instru
mentelor tradiționale indiene nu va 
lipsi binecunoscutul ..sitar". Solist 
Abdul Hain Jaffer Khan.

GEORGE STANCA

A apărut 
Revista 

„MUNCA 
DE PARTID"

Capi- 
18,30;

: ru-
11,15;

21); Festival (orele 9, 11,16; 
16; 18,30; 21): Favorit (orele 

11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.30).
LUMEA ANIMALELOR : rulează 

la Doina (orele 9,30; 11.45; 14; 16; 
18,15 : 20,30).

MESAGERUL : rulează la 
toi (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 
21).

PE 
lează 
13,30:

DOAMNA ȘI 
rulează la Timpuri Noi 
9,45—20.15 în continuare).

CORNUL DE CAPRA : rulează la 
Bucegl (orele 15.45; 18; 20,15).

CĂLĂREȚII : rulează la Excel
sior (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15).

LUPUL NEGRU : rulează la Da
cia (orele 9,30; 12,45; 15,45; 17.30;
20,15).

CREIERUL : rulează la Grlvița 
(orele 9; 11.15: 13.30: 15,45; 18,15;
20,30):  Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20.30).

DIRECTORUL : rulează la Uni
rea (ora 16).

SUNETUL MUZICIT : rulează la 
Unirea (ora 19,30).

RIO BRAVO : rulează la Buzesti 
(orele 15,30; 19).

RĂSPUNDEREA MEA
la Lumina (orele 5; 

16; 18,15: 20,30).
.........  “• VAGABONDUL î 

(orele

SPORT • SPO ■ «SPORT
Ce a adus nou in șah „meciul secolului''

SPASSKI-FISCHER ?
După aproape două luni de 

luptă înverșunată, desfășurată 
însă la cel mai înalt nivel spor
tiv, iubitorii șahului din întrea
ga lume au primit, în sfîrșit, 
răspunsul la întrebarea care i-a 
frămîntat în tot acest timp : 
Spasski sau Fischer ? Așa după 
cum se știe, victoria în meci a 
revenit marelui maestru ameri
can cu 12,5—8.5, Robert I. Fi
scher devenind, astfel, al 11-lea 
campion mondial din istoria șa
hului. Este un succes de mare 
prestigiu, pentru care Fischer 
a luptat cu o ambiție exemplară 
și pentru care merită toate fe
licitările ! Victoria la Spasski 
vine să încununeze o strălucită 
suită de mari victorii, cucerite 
în toate turneele și meciurile 
desfășurate în ultimii ani, astfel 
că, după ^părerea tuturor spe
cialiștilor,'Fischer este un cam
pion mondial autentic, cu o va
loare extrem de ridicată ’ Dar, 
revenind la meciul dintre cei 
doi titani ai șahului modern, 
meciul în jurul căruia s-a fă
cut atîta publicitate (insistîndu- 
se, din păcate, uneori, prea 
mult asupra aspectelor extrașa- 
histe) trebuie să spunem de la 
bun început că așteptările mi
lioanelor de iubitori ai șahului 
nu au fost înșelate!... Nivelul 
jocului practicat de cei doi mari 
maeștri a fost foarte ridicat, 
s-au jucat multe partide la 
înaltă tensiune, iar momentele 
de adevărat suspense au fost 
destul de numeroase.

Ce a scos, însă. în evidență 
meciul secolului de La Reykja
vik, ce a adus el nou pentru 
șah ? Multe, foarte multe lu
cruri.

In primul rînd, s-a putut con
stata, din însăsi parcurgerea 
sumară a partidelor, extraordi
nara pregătire teoretică făcută 
înainte de meci atît de Spasski, 
cît, mai ales, de Fischer. De 
multe ori s-a spus despre ma
rele maestru american că are 
un repertoriu limitat de deschi
deri, fapt care i-ar diminua 
oarecum șansele în fața unor 
adversari foarte puternici... Ei 
bine. în acest meci am putut 
admira un alt Fischer, un Fi
scher care a alternat deschide
rile și variantele cu o ușurință 
deconcertantă (mai ales la ne
gru...), cu un Fischer care joacă 
la fel de bine 1 e4 sau 1 c4 la 
alb, sau Siciliana și Apărarea 
Alehin la negru ! Și toate aces
tea într-un meci contra unui 
jucător pe care nu-1 învinsese 
încă niciodată înainte ! De alt
fel, trebuie recunoscut că Spas
ski a constituit un adversar 
demn pentru campionul ameri
can, el nerenunțînd nici un mo
ment la lupta deschisă, cavale
rească, ce-i convenea atît de 
bine adversarului său... Dar se 
pare că antrenorii sovietici nu 
au găsit nici în acest meci (al

(Urmare din pag. I)
relanti, cu turație constantă, și 
abia apoi pleacă la drum ; ce
lălalt, modernizat cu o nimica 
toată de mașinărie, pornește în 
cursă imediat ce a fost acțio
nată cheia de contact. După 
cîteva minute, cînd el este deja 
departe, celălalt, primul, abia 
pornește să refacă handicapul. 
Biro, Ciorba și Torjoc știu să 
plece „în plină cursă" încă din 
primele minute. La prima ve
dere, văzîndu-i în furnicarul 
muncitorilor ce intră pe poarta 
fabricii, nimic nu-i recomandă 
ca fiind niște tipuri de oameni 
din aceia — pretențioși denu
miți de psihologi — sangvinici 
sau colerici. Ba după aparență, 
după vorbă, ai crede că nimic 
nu le poate accelera ritmul 
egal, de metronom. Unde-i se
cretul exploziei ce va urma ? 
„De fapt nu-i nici un secret la 
mijloc — este de părere secre
tarul organizației U T C.. mo- 
rar>'' ” . n
mai mulți dintre uteciștii noștri 
știu sa calorifice cîteva __
nunte esențiale pentru produc
ția unei zile.

Da, acesta este secretul tine
rilor de la „Avîntul" : amă
nuntele, spiritul de întrecere 
în valorificarea amănuntelor. 
Fabrica lor este bine dotată 
tehnologic ; ei, tinerii, ei stă- 
pînesc cu pricepere mașinile 
așa cum au învățat în școlile 
profesionale, de maiștri sau la 
facultate. Toți au la dispoziție

auia-

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30: 
17.45; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Lira (orele 15.30; 
18; 20,15).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20)

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Ferentari (orele 15,30 : 
17.45; 20); Giulești (orele 15,30; 17;
20.30) ; Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Moșilor (orele 15.30; 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS : rulea
ză la Cotroceni (orele 15.30: 19).

PROVINCIALII : rulează la Glo
ria (orele 9,15; 11.30: 13.45; 16; 18,15;
20.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 19).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18: 20.30).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU: ru
lează la Crîngași (orele 15.30; 19).

BTNECUVINTAT1 ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Miorița (o- 
rele 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MART : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 18;
20,30).

GREȘEALA FATALA : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20). 

treilea după cele pierdute de 
Taimanov și Petrosian) antido
tul pentru jocul extrem de va
riat, acum, al lui Fischer ! A- 
ceasta a constituit caracteristica 
principală a meciului din capi
tala islandeză. Desigur, în par
tidele meciului au fost și multe 
scăpări, greșeli datorate mai 
mult tensiunii psihologice și 
mai puțin modului în care au 
jucat pozițiile respective cei doi 
adversari. Totuși, în unele mo
mente de joc, de final mai ales, 
s-a jucat un șah de mare clasă, 
exemple elocvente fiind parti
dele a zecea și a treisprezecea 
cîștigate ambele cu mare preci
zie de către Fischer. Din punct 
de vedere strict teoretic, multe 
lucruri noi și interesante au 
îmbogățit teoria actuală a des
chiderilor. De altfel, se spune 
des că marii maeștri creează ei 
înșiși teoria jocului de șah, sau 
că au puterea de a o schimba. 
Din acest punct de vedere, me
ciul de la Reykjavik a consti
tuit un examen foarte sever 
pentru multe deschideri sau va
riante. E interesant de arătat 
că, atît Spasski cît și Fischer, 
au renunțat pe parcursul meciu
lui la o serie de deschideri și 
scheme teoretice pe care le a- 
greau în mod deosebit! Astfel, 
Spasski, considerînd probabil că 
jucînd 1 d 4 nu a obținut re
zultate satisfăcătoare, a jucat 
în partea a doua a meciului 
numai 1 e 4, care duce la un 
joc foarte ascuțit, iar Fischer a 

.fQlosit deschiderea lui preferată, 
Siciliana, varianta Najdorf, la 
negru, numai de trei ori, pier- 
zînd și una din aceste întîlniri. 
S-au adus o serie întreagă de 
inovații teoretice care au mare 
valoare pentru teoria șahistă ! 
Pot fi, astfel, date ca exemplu 
partidele trei, cinci, șapte, ze
ce, treisprezece, douăzeci și unu 
pentru Fischer, patru, unspre
zece, șaptesprezece pentru Spas
ski. Interesantă, cred, ar fi pen
tru cititorii noștri și o statis
tică a frecvenței cu care s-au 
jucat mai multe deschideri ale 
acestui meci. Astfel, cel mai des 
s-a jucat apărarea Siciliana a- 
tît de Spasski cît și de Fischer 
și apărarea Nimzovici, ceva 
mai puțin Spaniolele, Gambite- 
le de damă, apărarea Alehin și 
Pirc-Ufințev. Interesant de 
arătat este, de asemenea, faptul 
că Fischer a cîștigat de patru 
ori cu negrul, iar Spasski nici
odată (dacă nu luăm în conside
rație forfait-ul din partida a 
doua...)! S-a dovedit, astfel, că 
alegerea deschiderilor la negru 
a fost foarte importantă, ea a- 
vînd un rol decisiv în cîștiga- 
rea acestui meci epocal. Desi
gur, discuțiile în jurul acestei 
mari înfruntări de forțe șahiste 
de la Reykjavik vor conținu^ 
încă mult timp... De asemenea, 
nu este exclus ca în foarte scurt 

cele 480 de minute. Cine iese 
primul, ce secție cîștigă titlul ? 
Brigadiera Manda Baciu, de la 
secția de conserve și Traian 
Bere, vacumist la linia „Lang" 
au amănuntele lor. „Organi
zarea de ceasornic și inițiativă 
rapidă la produsele noi..." spun 
ei, explicîndu-și succesele ; „In 
plus față de ceea ce au toți co
legii mei, m-am gîndit Ia o spe
cializare aparte în automatizări 
și electronică" — este de păre
re Szilard Kosztya de la liniile 
tehnologice de fabricat cutii 
metalice de conserve ; care, în 
felul ei dar, la urma urmei, a- 
semenea inginerelor Doina Su- 
ciu, Doina Catamase și econo
mistei Doina Moș — nu-i nici 
o greșeală de corectură cu a-r 
ceste prenume — urmărește în 
permanență obținerea unor re
zultate superioare printr-o in - 
vestiție nouă de gîndire. Așa
dar să recapitulăm amănuntele 
tinerilor de la „Avîntul" : or
ganizare, specializare, gîndire. 
Adăugați-le la pregătirea lor 
profesională egală, la mărimea 
timpului de lucru — egal și el 
pentru toți — și veți înțelege 
că cine a știut să se gîndească 
la cite unul din ele. în fiecare 
zi, încă din primele minute 
cînd s-a aflat în fața mașinii 
sale, a luat acel demarai brusc 
încă de la pornire. Aidoma 
mașinii aceleia modernizate cu 
o nimica toată și care merge 
de mult cînd o alta pornește 
pe urmele ei la același drum.

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Flacăra (orele 15.30; 19).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Arta (orele 15.30; 18: 20.15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Vitan (orele 15,30; 
18: 20.15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18: 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Laromet (orele 15,30; 17,30:
19,30).

MARȚI, 19 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy): REVISTA ARE CUVlNTUL 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : SICILIANA — ora 19,30;
A.R.I.A. (în sala Ansamblului 
„Rapsodia Română"): ANSAM
BLUL NAȚIONAL „AUCAMAN" 
din Chile — ora 20.

MARȚI, 19 SEPTEMBRIE 1972

Programul 1

9.00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Muzică și dan
suri populare executate de ansam- 

timp — peste numai cîteva 2ile 
poate — să asistăm la o nouă 
partidă Fischer-Spasski în ca
drul campionatului mondial pe 
echipe de la Skoplje, Iugosla
via !...

FLORIN GHEORGHIU

FOTBAL
Mline, la Helsinki, pe vechiul 

stadion olimpic străjuit de sta
tuia celebrului atlet Paavo 
Nurmi, reprezentativa de fot
bal a României va debuta in 
noua ediție a campionatului 
mondial, întîlnind selecționata 
Finlandei. Acum, cînd Jocurile 
Olimpice s-au încheiat, atenția 
Iubitorilor de sport din întrea
ga lume se îndreaptă din nou 
spre fotbal care în următorii 
doi ani va deține capul de afiș 
al competițiilor internaționale 
cu a 10-a ediție a Cupei mon
diale („Weltmeisterschaft"), al 
cărui act. final va avea loc in 
1974 în R.F. a Germaniei. De 
remarcat că la actuala ediție 
tradițională „Cupa Jules Rimet“ 
nu va mai răsplăti echipa cîș- 
tigătoare, trofeul fiind atribuit 
definitiv selecționatei Braziliei, 
învingătoare în trei ediții. Fe
derația internațională a insti
tuit în locul acestuia „Cupa 
F.I.F.A.“, care va fi decernată 
campioanei mondiale.

La actuala ediție a campio
natului, echipa României a fost 
repartizată in grupa a 4-a a 
preliminariilor alături de for
mațiile Albaniei, R.D. Germane 
și Finlandei. Teoretic — refe- 
rindu-ne la palmares — prin
cipalele favorite ale grupei sînt 
echipele României și R.D. Ger
mane, dar cu siguranță că și 
formațiile „outsidere- — Fin
landa și Albania — îșj vor a- 
păra șansa lor, astfel că jocul 
de mîine este pentru echipa 
noastră un meci important, cu 
toate caracteristicile unei con
fruntări la nivel de campionat 
mondial. Acest lucru îl cunosc, 
desigur, și fotbaliștii noștri și 
din discuțiile purtate cu ei in 
timpul călătoriei spre Helsinki 
reiese că sint hotărîți să nu-și 
precupețească eforturile pentru 
a lua un start bun, start care 
să le deschidă drumul către re
editarea performanței de acum 
doi ani, calificarea in turneul 
final.

Lotul fotbaliștilor români a 
sosit in capitala Finlandei luni 
la amiază. Pe aeroport, fotba
liștii români au fost intîmpinați 
de reprezentanți ai Federației 
finlandeze, ziariști, sportivi și 
iubitori ai sportului cu balonul 
rotund.

Fotbaliștii români sint găz- 
duiți la hotel „Aurora". Antre
norul Angelo Niculescu a co
municat următorul „11“ : Rădu- 
canu, Sătmăreanu, Dobrău, 
Dinu, N. Ionescu, Dumitru, 
Nunweiller, Lucescu, Domide, 
Neagu, Fl. Dumitrescu. Rezer
vele echipei sînt Stan (portar), 
Velea (fundaș), Anca (mijlo
caș). Hajnal și lordănescu (ata- 
canți). internaționalii Dobrin, 
Deleanu și Dembrowski 
accidentați și nu figurează

• VICTORIOS săptămlna trecu
tă la Forest Hills, tenismanul ro
mân Ilie Năstase și-a continuat 
irezistibil suita succeselor, cîști- 
gind și turneul de la Seattle. In fi
nala disputată la arena centrală 
din Seattle, în prezența a 4 000 de 
spectatori, ilie Năstase l-a Învins 
cu 6—4, 3—6, 6—3 pe americanul 
Tom Gorman. Cu excepția setului 
doi, în care Gorman a dat o ri
postă mai viguroasă, Năstase a 
fost maestrul terenului, transmit 
comentatorii agențiilor de presă. 
Românul a combinat în modul cel 
mai inspirat serviciile sale puter
nice cu retururi imparabile și sme- 
ciuri spectaculoase, fiind aplaudat 
la scenă deschisă.

In decurs de o lună, Ilie Năsta
se a realizat un veritabil tur de 
forță, reușjnd să cîștige 4 turnee 
(Toronto, Orange, Forest Hills, 
Seattle), care se adaugă celorlalte 
5 cîștigate în acest an, ceea ce 
constituie o performanță rar întîl- 
nită chiar în palmaresul celor mai 
faimoși jucători cunoscuți în isto
ria tenisului. Totodată, Năstase s-a 
distanțat net de principalii săi con- 
curenți în Marele premiu FILT, 
avînd acum un avans de circa 150 
de puncte față de al doilea clasat, 
spaniolul Manucl Orantes.
• ECHIPA S.U.A. a sosit la Sko

plje pentru a participa la Olimpia
da de șah. dar din formație lipseș
te campionul mondial Robert Fis
cher.

Aseară la Skoplje a avut loc tra
gerea la sorți pentru stabilirea 
grupelor preliminarii ale celei de-a 
20-a Olimpiade de șah pe echipe. 
Selecționata României va juca în 
grupa a 8-a alături de echipele 
S.U.A., Tunisiei, Iranului, Austriei, 
Filipinelor. Insulelor Virgine și 
Insulelor Farroe. ‘.Primele două 
clasate în-cele opt grupe se califi
că în turneul ” 

blul ,,Lioara“ 
9,25 Căminul.
engleză. Lecția a 17-a. 10,30 Film 
documentar: „Pădurile Viitorului".
10.40 Film serial: „Salut Germain". 
Reluarea episodului „Cel care mi
nează e în tren". 11,15 Selecțiuni 
din emisiunea ..Promenada dumi
nicală". 12,15 Telejurnal. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Curs de limba franceză. Lecția 
a 19-a. 13,00 Cum vorbim. 18.20 Va
canțe muzicale la Piatra Neamț.
18.45 Anchetă internațională reali
zată cu participanți la cea de f a 
treia Conferință mondială de cer
cetare a viitorului. 19,20 1001 de 
seri. Filmul „Poveștile bunicuței 
oaie" (II). 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri. 20,00 Tele
obiectiv. 20,20 Avanpremieră. 20,30 
Seară de teatru: Apollon de 
Bellac" de Jean Giraudoux. 21,25 
Publicitate. 21.30 Film documentar: 
„Omul nostru" — producție a stu
dioului „Alex. Sahia". 21.50 Selec- 
țluni din spectacolul Baletului fol
cloric national „Aucaman" din 
Chile. 22.10 Panoramic științific’ 
22,30 „24 de ore".

Programul 2

20,00 Telecinemateca pentru co< 
pii: „împărăția oglinzilor strîmbe". 
Medaljpn Walt Disney. 21,30 Viața 
economică a Capitalei. 21.50 Lumi
nile rampei: Un înaintaș al teatru-- 
lui muzical românesc: Iacob Mu- 
reșianu. 22,25 Dicționar muzicr.l» 
distractiv.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
ION GHEORGHE MAURER, 

ÎN IUGOSLAVIA

SOFIA: Intilnire 
a tineretului 

din unele țări 
socialiste

Luni s-a deschis, ia Sofia, 
cea de-a doua intilnire a ti* 
neretului din Berlin, Bucu
rești, Budapesta, Hanoi, Ha
vana, Moscova, Praga, Sofia 
Ulan-Bator și Varșovia,

Premierul belgian l-a primit
pe tovarășul
Primul ministru belgian, 

Gaston Eyskens. a primit, luni, 
pe tovarășul Mar.ea Mănescu, 
președintele Consiliului Econo
mic al Republicii Socialiste 
România, care se află în Bel
gia, în fruntea unei delegații 
economice.

Convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej s-au referit la 
relațiile româno-belgiene. în
deosebi au fost analizate posi-

Manea Mănescu
bilitâțile dezvoltării, în conti
nuare, a cooperării industriale 
și tehnico-științifice, a schim
burilor comerciale și turistice.

La primire au participat Mi
hail Florescu, ministrul in
dustriei chimice. Alexandru 
Lăzăreanu. ambasadorul Româ
niei la Bruxelles, și J. A- 
driaensses, amabasadorul Bel
giei la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

MEDALIE DE AUR 
PENTRU 

PAVILIONUL 
ROMÂNIEI DE LA 

ALGER
în prezenta președintelui 

Consiliului Revoluției Alge
riene, Houari Boumediene, 
și a altor oficialități, a avut 
loc ceremonia de închidere a 
celei de-a noua ediții a Tîr- 
gului international de la Al
ger. Cu acest prilej, au fost 
decernate medalii unor pavi
lioane ale tarilor participan
te la Tîrgul internațional 
din capitala algeriană. Au 
primit Medalia de Aur pa
vilioanele unor ministere și 
societăți naționale algeriene.

Pentru calitatea exponate
lor și performanta tehnică 
a diferitelor tipuri de ma- 
șini-unelte, tractoare, auto
camioane, autoutilare, utila
je de foraj petrolier, motoa
re electrice, pavilionului Re
publicii Socialiste România 
i s-a conferit Medalia de 
Aur.

!■ «

Varahagiri Venkata Giri, a inaugurat 
Fabrica de montare a tractoarelor 

românești

Luni dimineața, președintele 
Consiliului ,de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a depus 
o jerbă de flori la Cimitirul 
partizanilor, situat pe o colină 
ce domină orașul Mostar.

însoțiți de Dragutin Kosovaț, 
președintele Consiliului Execu
tiv ’al Adunării R. S. Bosnia și 
Herțegovina, oaspeții au vizitat 
apoi, Uzinele „Soko" din Mos
tar. Salutați călduros de nu
meroși muncitori și tehnicieni, 
oaspeții au luat cunoștință, în 
halele uzinei, de procesul de 
fabricație al principalelor 'pro
duse. Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer s-a interesat de organi
zarea muncii și de proiectarea 
produselor, de realizările între
prinderii în ce privește compe
titivitatea pe piața mondială.

Vizita a continuat apoi în ca
pitala Republicii Socialiste Bos
nia și Herțegovina — Sarajevo.

La sediul central al întreprin
derii „Energoinvest" a avut loc 
o întîlnire cu cadre de condu
cere ale acestei mari unități e- 
conomice, ale cărei uzine și 
institute cuprind 25 000 de salâ- 
riați.

Discuțiile care au avut loc cu 
acest prilej s-au referit la pri
mele rezultate ale cooperării în
treprinderii „Energoinvest" cu 
întreprinderi românești.

Subliniind importanța coope
rării în producție, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că 
aceasta are o largă perspectivă,

atît pentru dezvoltarea șl apro
fundarea relațiilor bilaterale, 
cît și pentru extinderea relații
lor României și Iugoslaviei cu 
alte țări.

★

După-amiază, la sediul Consi
liului Executiv Republican, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a avut convorbiri cu Dragutin 
Kosovaț.

Convorbirile, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de lucru, prie
tenească, au prilejuit’ o trecere 
în revistă a evoluției favorabile 
a relațiilor de colaborare eco
nomică între întreprinderi ro
mânești și întreprinderi din a- 
ceastă republică, menționîndu-se 
îndeosebi, realizările și pers
pectivele pe tărîmul cooperării 
economice în domeniile side
rurgiei, construcțiilor de mașini, 
electrotehnic, prelucrării lemnu
lui și celulozei, indicîndu-se 
măsuri pentru continua ei dez
voltare. De asemenea, a fost 
subliniată importanța cooperării 
între institutele științifice.

★

Seara, președintele Consiliu
lui Executiv Republican, Dra
gutin Kosovaț, și soția sa au o- 
ferit un dineu în cinstea preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, și a 
soției sale.

In cursul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, Dragutin Kosovaț și Ion 
Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

Sesiunea jubiliară 
guvernamentale

Luni au început la Budapesta 
lucrările sesiunii a X-a jubi
liare a Comisiei mixte guver
namentale româno-ungare de 
colaborare economică.

Delegația română este con
dusă de Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Execu-

a Comisiei mixte 
româno-tmgare
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române, iar 
delegația ungară de Peter Valyi. 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, președintele părții 
ungare in comisie.

Lucrările sesiunii continuă.

Un interviu 

al lui Kurt 

Waldheim

Gerhard schiircr 
despre rezultatele

Președintele Indiei Varahagiri 
.Venkata Giri, a inaugurat, la 17 
septembrie, în capitala statului 
Andrha Pradesh — Hyderabad, 
Fabrica de montare a tractoare
lor românești, construită în co
laborare cu firma „United Auto 
Tractors". La ceremonie a luat 
parte o delegație condusă de 
ing. Alexandru Mărgăritescu, * 
șef al Departamentului mijloa
celor de transport rutier și ma
șini agricole din Ministerul Con
strucțiilor de Mașini. A fost, de 
asemenea, prezent Petre Tănă- 
sie. ambasadorul României în 
India.

Din partea indiană, la inaugu
rare au fost prezenți primul mi
nistru al statului Andhra Pra
desh, membri ai cabinetului 
local, alte oficialități.

în cuvîntul inaugural, pre
ședintele Giri a relevat despre 
colaborarea economică fructuoa
să dintre România și India, ex- 
primîndu-și încrederea că'reali
zarea uzinei ’ de la Hyderabad 
va fi urmată de înfăptuirea al
tor obiective economice, în in
teresul reciproc al celor două 
țări, al întăririi prieteniei dintre 
ele.

Cu prilejul prezenței lor în 
capitala statului Andhra Pra
desh, Alexandru Mărgăritescu și 
Petre Tănăsie au avut convor
biri cu primul ministru al aces
tui stat și alți membri ai gu
vernului local, cu reprezentanți 
ai vieții industriale și comercfe- 
lc, în legătură cu posibilitățile 
de cooperare în diverse dome
nii dintre România șî statul 
Andhra Pradesh. Delegația ro
mână a vizitat, de asemenea, 
unele obiective Industriale din 
Hyderabad.

ORIENTUL APROPIAT

0 nouă dezvoltare pozitivă in relațiile 
dintre Iugoslavia și România

Ziarul NOVOSTI care apare 
Ia Belgrad relevă, în ediția sa 
de azi, într-o cronică retrospec
tivă a evenimentelor săptămînii 
trecute, că vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei Socialiste a confirmat gra
dul înalt al legăturilor de prie
tenie dintre cele două țări, în- 
scriindu-se în tradiția deja sta
tornicită în relațiile iugoslavo- 
române din ultimii ani, în care 
"întâlnirile și convorbirile oame- 
.nilor de stat, tot mai frecvente, 
constituie contacte utile pentru 
activitatea comună.
■ „O dată cu temele privind 
viitoarea colaborare economică 
si dezvoltarea relațiilor re
ciproce și din alte domenii de 
activitate, vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei a prilejuit și un schimb 
de păreri cu privire la actuala

situație din lume și la multe 
evenimente care sînt de impor
tanță generală și, deci,, care 
intră în sfera interesului Româ
niei și Iugoslaviei. La aceste 
convorbiri, pe care le-au avut 
primul ministru Ion Gheorghe 
Maurer și gazda sa, președintele 
Consiliului Executiv ’Federal, 
Gemal Biedici, au fost expri
mate aceleași păreri sau opinii 
foarte apropiate ale guvernelor 
celor două țări. în acest cadru, 
de asemenea, au fost căutate 
noi posibilități în vederea co
laborării pe mai departe a celor 
două țări și în domeniul rela
țiilor internaționale.

într-un cuvînt, toate acestea 
au fost indicii care au confir
mat o nouă dezvoltare pozitivă 
în relațiile dintre cei doi vecini 
—• cele două țări socialiste, 
Iugoslavia și România".

pe scwr

• Consiliul de Miniștri al 
Confederației Republicilor Ara
be — întrunit, luni, la Cairo, 
sub conducerea premierului 
Ahmed El Khatib, pentru a dis
cuta ultimele evenimente din 
regiune — a dat publicității 
o declarație în care sepa
rată că „orice agresiune îm
potriva unei parcele a teri
toriului aparținînd unuia din 
statele membre ale Confedera
ției — Egiptul, Libia și Siria — 
va fi considerată ca o agresiune 
împotriva tuturor și va fi res
pinsă cu fermitate — anunță a- 
genția M.E.N. Declarația subli
niază, de asemenea, că ..rezis
tența palestiniană este o parte 
integrantă a revoluției arabe- 
și exprimă „preocuparea Consi
liului de Miniștri al Confedera
ției în legătură cu încercările de 
a se semăna discordie între 
Liban și rezistența palestiniană".

• Secretarul general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad, va pleca, 
luni noaptea, la Beirut, pentru 
a discuta cu oficialitățile liba
neze „posibilitățile unei acțiuni 
arabe comune în situația actua
lă4* — relatează agenția M-E.X.

Pe de altă parte, agenția egip
teană de știri subliniază câ 
Mahmud Riad a avut o întreve
dere cu ambasadorul Libanului 
la Cairo, Mohamed Sabra, în 
cadrul căreia diplomatul libanez 
l-a informat despre situația din 
sudul țârii. Ambasadorul Moha
med Sabra, menționează agen
ția, a dezmințit, în cursul aces
tei întrevederi, relatările despre 
un ultimatum adresat de ar
mata libaneză rezistenței pale
stiniene, privind evacuarea de 
către unitățile de comando a 
satelor din sudul Libanului.

Duminică, a fost dat publici
tății la New York un raport al 
secretarului general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, asupra misiu
nii Jarring. Raportul face o 
trecere in revistă a contactelor 
pe care Gunnar Jarring, amba
sadorul Suediei în Uniunea So
vietică. reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat, le-a 
avut Ia New York. Cairo. 
Amman și Tel Aviv, in perioa
da decembrie 1971—august 1972. 
După cum relevă agenția 
France Presse, secretarul gene
ral al O.N.U. subliniază. în 
raportul său, câ, în pofida 
eforturilor constante care au 
fost întreprinse, nu s-a înregis
trat nici un progres substanțial 
in ce privește îmbunătățirea si
tuației din Orientul Apropiat 
Cu toate acestea, afirmă rapor
tul, eforturi vor fi întreprinse 
in continuare.

• Convorbirile dintre pre
ședintele Republicii Arabe E- 
gipt, Anwar Sadat, care a efec
tua: o vizită de trei zile la Tri
poli, și președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moamer El Gedafi, 
s-au încheiat prin semnarea u- 
nui comunicat asupra uniunii 
dintre cele două țări și a in
strumentelor executive privind 
formarea Comandamentului po
litic unificat egipteano-iibian, 
anunță agențiile MEN și France 
Presse.

Agenția libiana de informații 
(LNA) relatează că șefii de stat 
ai Egiptului și Libiei au exa
minat, de asemenea, în ca
drul reuniunii de la Tripoli, si
tuația creată . în urma atacului 
israelian în sudul Libanului.

într-un interviu acordat tele
viziunii ungare, Kurt Waldheim, 
secretarul general al O.N.U., a 
relevat interesul pe care îl pre
zintă cea de-a XXVII-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
subliniind că în centrul dezba
terilor se vor afla probleme le
gate de existența unor focare de 
criză ia lume, dezarmarea, pro
blemele țârilor în curs de dez
voltare, ale lichidării definitive 
și complete a colonialismului 
și altele. El a menționat, pe de 
altă parte, că va fi reluată dis
cuția asupra primirii de noi 
membri în Organizația Națiuni
lor Unite. în ce privește primi
rea celor două state germane, 
Kurt Waldheim a apreciat că 
exisîâ posibilități ca ea să se 
producă anul viitor.

în legătură cu convocarea u- 
nei conferințe de securitate și 
colaborare în Europa, secretarul 
general al O.N.U. a opinat că 
au fost asigurate condițiile pen
tru un rezultat pozitiv al confe
rinței. ceea ce va contribui ia 
o evoluție favorabilă pe plan 
internațional. Dar. firește, in 
ultimă instanță rezultatul con
ferinței depinde de o politică 
permanentă " îndreptată spre 
destindere în Europa.

Agenția France Presse 
anunță, citind un purtă
tor de cuvînt al trupelor 
regimuldi de Ia Pnom 
Penh, că in regiunea 
Neak Luong, situată la 
60 km sud-est de capita
lă. situația trupelor lon- 
noliste s-a agravat brusc.

Ele au fost obligate să eva
cueze — pentru a doua oară in 
decurs de 7 zile — colina 
Choeu Kach, considerată ca 
avi nd o mare importanță stra
tegică. Zona respectivă, situată 
in Delta Mekong, are o impor
tanță deosebită pentru baza flu
vială de la Neak Luong, con
trolul asupra acesteia reprezen- 
tînd o problemă vitală în ce 
privește accesul in Delta Me- 
kongului. aflata in cea mai 
mare parte in miinile forțelor 
patriotice khmere de rezistență.

De asemenea, continuă lupte
le pe frontul de pe șoseaua nr. 
5 și in zona localității Ponlei. 
situată la 100 km nord-est de 
Pnom Penh. unde patrioții de
țin poziții foarte puternice.

vizitei in România
Intr-o declarație făcută la 

înapoierea la Berlin, după 
vizita efectuată în Româ
nia, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. D. 
Germane, Gerhard Schurer, 
președintele Comisiei de Stat a 
planificării, și-a exprimat depli
na satisfacție față de rezultatele 
bune obținute cu ocazia discu
țiilor avute la București cu 
președintele Comitetului de Stat 
al planificării. El a evidențiat 
spiritul tovărășesc și cordial în 
care au fost abordate probleme
le privind dezvoltarea și adîn- 
cirea ■ pe mai departe a colabo
rării și cooperării economice și 
tehnico-științifice între R.D.G. 
și Republica Socialistă România.

împuternicitul Federației 
Sindicatelor Libere Germa
ne din R.D. Germană și cel 
al Federației Sindicatelor 
Germane din R.F. a Germa
niei au convenit, la 15 sep
tembrie, la Dusseldorf, asu
pra unei întâlniri a unor de
legații ale celor două orga
nizații. sub conducerea pre
ședinților respectivi, care 
urmează să aibă loc la 18 și 
19 octombrie în capitala 
R.D.G.

NOI ACTE AGRESIVE 
ALE AVIAȚIEI 
AMERICANE

Agenția V.N.A. anunță că 
aviația americană a efectuat, la 
17 septembrie, bombardamente 
masive asupra a numeroase lo
calități din districtele Thanh 
Tri, Nghe An și asupra subur
biilor Hanoiului, precum și a- 
supra unor zone dens populate 
din numeroase provincii ale 
R. D. Vietnam. In aceeași zi, 
avioane B-52 au bombardat 
mai multe localități din pro
vincia Quang Binh, în timp 
ce nave americane au deschis 
focul asupra a numeroase sate 
din provinciile de coastă Thai 
Binh și Ha Tinh. In urma a- 
cestor bombardamente, au fost 
uciși sau răniți numeroși civili, 
au fost distruse numeroase lo
cuințe, instituții economice și 
culturale.

în legătură cu aceste noi acte 
agresive, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de pro
test, în care a cerut Adminis
trației americane să pună capăt 
imediat bombardamentelor, mi
nării și blocadei porturilor, pre
cum și tuturor celorlalte acte 
care atentează la suveranitatea 

securitatea R.D. Vietnam.

S-a încheiat tîrgul 
internațional de 

toamnă de la Zagreb
• DUMINICA seara s-a în

cheiat Tîrgul internațional de 
toamnă de la Zagreb, inaugurat, 
la 7 septembrie, de președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Ti to.

Republica Socialistă România 
a fost prezentă la această ma
nifestare cu un mare pavilion 
în care au fost expuse produse 
ale industriilor constructoare 
de mașini, chimice, ușoare, ma
terialelor de construcții, ale 
cooperației meșteșugărești. Ex
ponatele pavilionului românesc 
s-au bucurat de o deosebită a- 
preciere din partea numerosului 
public, a personalităților și oa
menilor de afaceri care l-au vi
zitat. Secretarul federal iugoslav 
pentru comerț exterior, Muha- 
med Hadjici, a apreciat această 
a 15-a prezență a României la 
Tîrgul internațional de toamnă 
de la Zagreb ca una dintre cele 
mai reușite.

România la Expoziția 
internațională consa
crată Industriei chimiei 

și petrolului
• IN MAREA SALĂ „Olym- 

pia“ din capitala Angliei s-a 
deschis la 18 septembrie. Expo
ziția internațională consacrată 
Industriei chimiei și petrolului. 
Alături de peste 300 de firme 
renumite și întreprinderi din 
numeroase țări ale lumii cu 
vechi tradiții în acest domeniu, 
industria petrochimică româ
nească se înscrie cu o partici
pare substanțială.

împărăteasa Iranului 
Farah a sosit la Pekin
• MAIESTATEA SA IMPE- 

R1ALA împărăteasa Iranului 
Farah a sosit luni la Pekin, 
pentru o vizită de stat în R. P. 
Chineză, ia invitația guvernului 
acestei țări, împărăteasa este

însoțită de Farideh Diba, mama 
împărătesei, Amir Abbas Hovey- 
da, primul ministru, și de alți 
membri ai guvernului.

La sosire, oaspeții iranieni au 
fost întîmpinați de premierul 
Consiliului de Stat, Ciu En-lai. 
vicepremierul Li Sien-nien, și 
alte persoane oficiale chineze.

Nou guvern în 
Singapore

• IN REPUBLICA SINGA- 
PORE a fost format un nou 
guvern, în urma . alegerilor 
parlamentare care au avut loc 
la 2 septembrie. Lee Kuan Yew 
își menține funcția de prim- 
ministru, iar Sinnathamby Ra
jaratnam deține și în noul gu
vern funcția de ministru al 
afacerilor externe. Titular al 
Ministerului de Interne a fost 
numit E. W. Barker, care cu
mulează și- portofoliile justiției 
și dezvoltării naționale.
• CANCELARUL FEDERAL, 

Willy Brandt, a declarat, luni 
după-amiază, la Bonn, în ca
drul unei conferințe de presă, 
că miercuri va pune în plenul 
Bundestagului reunit în prima 
sa sesiune după vacanța de 
vară, problema votului de în
credere, procedură constituțio
nală menită să ducă la dizolva
rea parlamentului, dîndu-se, 
astfel, cale liberă alegerilor an
ticipate.

Cancelarul federal a declarat 
că el pornește de la premisa 
că noile alegeri anticipate pen
tru cel de-al 7-lea Bundestag 
vor putea avea loc 1& 19 noiem
brie a,c.

• LA ULAN BATOR a avut 
loc cea de-a 23-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pen
tru geologie. Au participat de
legații: din Bulgaria. Cehoslova
cia, R. D. Germană, Mongolia. 
Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. A fost exa-^ 
minat stadiul îndeplinirii reco
mandărilor în domeniul geolo
giei, care decurg din programul 
complex al C.A.E.R.

Lucrările Comisiei s-au des
fășurat într-o deplină înțelege
re reciprocă, într-o atmosferă 
de lucru prietenească.

Caruselul contrabandei
•„MAFIA" DIN NORD OPEREAZĂ LA SUD DE RIO GRANDE • PIS
TELE DE ATERIZARE CLANDESTINE DIN JUNGLA • SEMNIFICAȚIA 
UNEI CERERI LA O.S.A.

Și

U.R.S.S. - Imagine din Moscova.
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Descoperirea în Brazi
lia a unei rețele de con* 
trabandiștî nord-ameri- 
cani care scoteau din țara 
minereuri radioactive (a 
patra de acest gen depis
tata în ultimul deceniu) a 
relevat din nou amploa
rea unor operațiuni ilicite 
care provoacă unora din
tre statele sud-americane 
serioase daune materiale.

C
u numai puțin timp 
înainte, ziarele din 
La Par relataseră 
despre descoperi
rea unei veritabile 
baze-fortăreață a 

contrabandiștilor nord-americani 
situată într-o regiune boliviana 
considerată Parc național pen
tru raritatea florei și faunei. 
Pentru operațiunile de contra
bandă era folosită o întreagă 
flotilă de avioane și elicoptere. 

Nici Columbia nu rămîne mai 
prejos in acest carusel al con
trabandei. S-a stabilit câ valoa
rea mărfurilor intrate sau ieșite 
ilegal din țară prin operațiunile 
veritabilei „mafii" ale cărei fire 
duc in S.U.A., se ridică anual 
la cel puțin 250 milioane de do
lari. Printre acestea se aflâ apa
rate de radio, de televiziune, as
piratoare, frigidere, automobile 
și... minereuri.

în Argentina, „mafia" nord- 
americană a contrabandei folo
sește, de asemenea, mijloace 
moderne, in special piste clan
destine, particulare, de aterizare 
pentru mici avioane de trans
port, piste situate, in genere, în 
regiuni greu accesibile, astfel in

cit autoritățile au serioase difi
cultăți cu descoperirea lor. Un 
ziar din Buenos Aires a reușit 
chiar să obțină, prin investigații 
intortochiate în rîndul traficanți- 
lor, o lista cu „tarifele" plătite 
participanților ia aceste activi
tăți ilicite. Pentru un zbor din 
Miami (S.U.A.) pinâ la un punct 
oarecare secret din Argentina, 
pilotul primește 15 000 dolari. 
Proprietarii terenurilor de ateri
zare primesc și ei 1 000 dolari 
de fiecare avion, șoferul camio
nului care transportă mărfurile 
la depozite clandestine capătă 
300 de dolari.

Desigur, poliția și vama nu 
stau deloc inactive, dar existen
ța unor zone incă greu acce
sibile facilitează evazionismul 
și operațiunile rețelei bine 
organizate de contrabandiști. 
In urmă cu citva timp, de 
pildă, s-a relatat despre o 
descoperire făcută în provin
cia argentiniană Misiones, la 
granița cu Brazilia. Poliția căuta 
in inima unei păduri impenetra
bile urmele unui avion dispărut, 
cind, la punctul numit „El Tra- 
pezon" a fost găsit un avion 
„Beechcraft" cu 4 locuri. El se 
afla pe o pistă clandestină cu 
o lungime de 400 de metri și o 
lățime de 60 metri, construită in 
mijlocul unei vegetații extrem de 
luxuriante cu ajutorul... buldoze
relor și mașinilor dintre cele mai 
perfecționate. O pistă clandesti
nă și mai mare, de 600 de 
metri lungime și 150 metri lă
țime, pe care puteau staționa 
mai multe avioane, a fost desco
perită într-o altă regiune greu 
practicabilă, la San Petro Colo

rado. Zona cea mai uzitată de 
contrabandiștii nord-americani 
pentru operațiunile lor in Argen
tina a fost multă vreme paralela 
42, la sudul căreia se găsește 
una din cele mai inospitaliere 
regiuni ale țârii — Patagonia. 
Atenția acordată de autorități 
in ultimii ani închiderii acestui 
„canal al contrabandei" a dat 
rezultate sensibile dar conse
cința imediata a fost câ terenul 
de operațiuni al contrabandiști
lor s-a „dispersat" in alte zone.

Este limpede că dată fiind 
atit vastitatea unor zone încă 
greu penetrabile pe teritoriul 
unor țări sud-americane, proble
mele luptei împotriva contraban
dei se complică. Este de înțeles 
de ce autoritățile din țările vi
zate, din țările care suferă pier
deri mari de pe urma activității 
ilicite a contrabandiștilor pun cu 
acuitate, ca o chestiune de im
portanță esențială, închiderea 
„canalului" în partea de unde se 
operează, adică in Statele Unite 
de unde manevrează „mafia 
contrabandei în dublu sens" spre 
și de pe continentul latino-ame- 
rican. Tocmai această preocu
pare iși găsește reflectarea in 
cererea adresată de șase țări 
sud-americane în organismele de 
resort ale O.S.A., in sensul orga
nizării imediate a unui comitet 
al O.S.A., cu participarea orga
nelor polițienești și vamale spe
cializate din Statele Unite, pen
tru depistarea și lichidarea cen
trelor gen „Mafia" din S.U.A. 
care dirijează contrabanda in 
stil mare la sud de Rio-Grande.

P. NICOARA

Conferința de presă
a lui H. Kissinger

într-o conferință de presă — 
ținută la Casa Albă, după vizi
tele sale în U.R.S.S. și în Eu
ropa occidentală — Henry Kis
singer, consilier special al pre
ședintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, a de
clarat că, în cursul convorbiri
lor sale cu Leonid Brejnev, au 
fost abordate, In esență, toate 
problemele cuprinse în comuni
catul comun sovieto-american în 
urma întîlnirii la nivel înalt de 
la Moscova. A fost examinat, de 
asemenea, stadiul realizării a- 
cordurilor sovieto-americane în
cheiate cu același prilej. Henry 
Kissinger a precizat că discu
țiile pe care le-a avut cu Leo
nid Brejnev au durat in total a- 
proape 21 de ore și s-au desfă
șurat într-o atmosferă sinceră și 
constructivă.

Problema stadiului actual al 
relațiilor comercial-economice 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., a men
ționat el, a fost dezbătută în a- 
lara oricărui raport cu alte 
chestiuni și nu a fost pusă în 
dependență de progresul înre
gistrat în vreun alt domeniu. El 
a menționat că s-au realizat pro
grese foarte Importante în ce 
privește problema acordării U- 
niunii Sovietice a clauzei națiu
nii celei mai favorizate, precum 
si în legătură cu încheierea unui 
acord comercial. Kissinger a a- 
nunțat că săptămîna viitoare 
vor sosi la XVashington trei gru
puri de negociatori sovietici 
pentru reglementarea ultimelor 
puncte lăsate în suspensie după 
convorbirile de la Moscova și

și-a exprimat speranța că, în 
ciuda caracterului lor complex, 
aceste convorbiri vor fi înche
iate cu succes.

Referindu-se 4a conferința ge- 
neral-europeană de securitate și 
colaborare, consilierul special al 
președintelui S.U.A. a subliniat 
în context, însemnătatea schim
burilor de păreri în această pro
blemă în cadrul convorbirilor a- 
vute.

Evocînd discuțiile pe care le-a 
avut cu Leonid Brejnev asupra 
problemelor legate de reluarea 
convorbirilor pentru limitarea 
armamentelor strategice, Henry 
Kissinger a subliniat că perspec
tivele celei de-a doua etape a 
negocierilor sînt favorabile.

în legătură cu situația din 
Vietnam, consilierul special al 
președintelui S.U.A. a declarat 
că, în cursul convorbirilor de la 
Moscova, părțile șî-au expus po
zițiile în această problemă.

în încheiere, Henry Kissinger 
s-a referit la întâlnirile sale cu 
cancelarul R.F.G., WiUy Brandt, 
cu președintele Franței, Georges 
Pompidou, și cu premierul bri
tanic, Edward Heath. El a re
cunoscut că S.U.A. trebuie să 
țină seama în prezent de faptul 
intensificării activității Comu
nității Economice Europene. A- 
cum, a afirmat el, căutarea so
luției problemelor ce se ivesc în 
relațiile dintre Statele Unite și 
țările membre ale Pieței comu
ne devine una din direcțiile 
principale ale politicii externe a 
S.U.A., a relevat el.

PROTEST 
LA ALJUVE

• „Procesul celor no
uă" și riposta studenți
lor din Lisabona • Bu
merangul represiunilor

n corespondențele 
din Lisabona publi
cate de siarele oc
cidentale apare 
frecvent tema con
flictului dintre tină-

ra generație a Portugaliei și ac
tualele structuri portugheze.

Intr-o corespondență intitulată 
„Protest la Aljuve" reporterul 
ziarului elvețian DIE TAT descrie 
o acțiune curajoasă a studenți
lor din capitala lusitană. Infrun- 
tind atacurile poliției, riscind să 
fie ei inșiși arestați și întemni
țați, aproape 500 de studenți 
s-au adunat in fața închisorii de 
la L'Aljuve, in plin centrul Lisa
bonei, unde sînt deținuți 18 co
legi de-ai lor condamnați pen
tru participarea la grevele stu
dențești din mai-iunie a.c. Ei 
și-au susținut o dată mai mult 
revendicările privind democrati
zarea universității ți a vieții po
litice in genere, cerind, totoda
tă, eliberarea colegilor lor în
carcerați. „Ostilitatea față de 
regim și sprijinul față de ac
țiunile împotriva acestuia au de
venit fățișe in rindurile unei părți 
majoritare a tineretului" remar
că reporterul lui DIE TAT care 
notează, în același timp, că „po
trivit unor surse neoficiale dar 
bine informate, actualmente sînt 
in curs de judecare cel puțin 
opt procese in care sint impli
cați tineri opozanți". Unul din 
aceste procese, despre care s-a 
scris recent in unele ziare por
tugheze, are ca protagoniști nouă 
studenți de la Universitatea din 
Lisabona acuzați de „incitare la 
demonstrații subversive". Princi
palul acuzat, studentul în litere 
Manuel Guveya, fiul unuia din 
cei mai străluciți membri ai ba
roului din capitala lusitană, a re
levat in fața instanței, intr-o de
clarație concisă ți de mare dem
nitate, capul real de acuzare 
pentru care autoritățile l-au ti- 
rit in fața tribunalului : „Am con
siderat o datorie de conștiință 
să iau parte la acțiunile nece
sare pentru determinarea unei 
democratizări a universității și a 
vieții publice din țara mea".

Cotidianul elvețian citat se re
feră și la o serie de alte măsuri 
corective ale autorităților pentru 
intimidarea opoziției tinerilor. 
Aflăm, astfel, câ forurile de re
sort din Ministerul Educației al 
Portugaliei au lăsat să se stre
coare in presă „noutatea" că in 
timpul actualei vacanțe univer
sitare și școlare „se studiază 
foarte atent", dosarele „atitudi
nii nedisciplinate" a circa 350 
de studenți și elevi de liceu 
care au participat activ in pre
cedentul an școlar la diverse 
„manifestări dizolvante" (citește: 
împotriva actualelor structuri 
anti-democratice). Sancțiunea 
prevăzută : exmatricularea din 
întreaga rețea școlară. Șantajul 
și intimidarea urmărite printr-un 
asemenea gen de „indiscreții di
rijate" sint mult prea evidente. 
Rămîne să remarcăm câ această 
veritabilă campanie de intimi
dare, combinind procese, întem
nițări și spectrul exmatriculării 
definitive, ne oferă, intr-un anu
me sens, măsura ingrijorârii au
torităților de la Lisabona in 
fața mișcării opoziționiste a ti
nerilor. Privind lucrurile tocmai 
printr-o asemenea prismă, co
respondentul citat al lui DIE TAT 
notează că „înalte personalități 
ale vieții universitare portughe
ze se arată sceptice față de re
zultatele măsurilor disciplinare 
sau polițienești, deoarece este 
vorba de o mișcare a cărei am
ploare și audiență in cele mai 
diferite pături ale tineretului e 
determinată de dorința schim
bării unor structuri arhaice și în
chistate, din ce in ce mai greu 
de suportat".

încadrat în ansamblul luptei 
poporului portughez împotriva 
actualelor structuri social-politi- 
ce, procesul radicalizării tinerei 
generații a Portugaliei capătă 
semnificații foarte precise.

E. R.
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