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în primele rînduri ale întrecerii socialiste

CONSTRUCTORII
Df MAȘINI

De ziua lor, un călduros omagiu acestor promotori ai progresului tehnic

In munca noastră de fie
care zi ne folosim de tot 
mai multe și mai perfecțio
nate aparate, mașini și utila
je realizate de constructorii 
de mașini aflați acum in 
preajma primei lor sărbători. 
Ziua constructorilor de mașini 
instituită de Consiliul de Stat 
ca semn de cinstire a celui 
mai important detașament al 
clasei noastre muncitoare o- 
feră un bun prilej de bilanț 
al realizărilor de pină acum, 
un moment potrivit pentru 
a-i felicita pe constructorii 
de mașini pentru rezultatele 
bune cu care iși îndeplinesc 
sarcinile de plan, pentru 
succesele repurtate în efor
turile lor de îndeplinire a 
cincinalului înainte de ter
men. Unitățile producătoare 
de mașini realizează astăzi 
producția anului 1938 in nu
mai șase zile. Ritmul de dez
voltare al acestei ramuri ho- 
tăritoare a economiei a a- 
juns în acest an să fie de 18 
la sută, iar depășirile tot mai 
mari ale cifrelor de plan vor 
face ca el să atingă cifra de 
23 la sută pe an pină la știr- 
șitul cincinalului. Se cade 
ca, o dată pe an, de ziua 
lor, în metalul înnobilat 
al mașinilor să căutăm 
chipul, inima, investiția de 
inteligență și sudoare a ce
lor care le-au făurit.

Repere ale unei 
ample dezvoltări

Interviul nostru cu ing. GH. BOLDUR,
adjunct al ministrului Industriei construcțiilor de mașini unelte

și electrotehnicii.

Precizia este un atribut al 
execuției și cinci este voi ba 
de piese gigant — ca cele 

de la U.C.M.-Reșița.

Foto: O. PLEC AN

— Calendarul sărbătorilor 
muncitorești va marca anul a- 
cesta, pentru prima dată, o nouă 
aniversare : Ziua constructori
lor de mașini. Ce semnificație 
are, tovarășe ministru, a- 
ceastă zi ? r

— Pentru cei aproape o jumă
tate de milion de constructori 
de mașini din țara noastră, in
stituirea unei zile a lor este o 
recunoaștere a muncii responsa
bile depuse de acest harnic și 
talentat detașament al clasei 
muncitoare. Este, cred, o nouă 
expresie a grijii cu care con
structorii de mașini din țara 
noastră sint înconjurați de par
tid și de stat, a prestigiului pe 
care l-au cîștigat acești promo
tori ai tehnicii noi în economia 
națională, care duc, pe toate 
meridianele globului, prin pro
dusele pe care le realizează, 
faima tehnicii românești. In a- 
nul acesta, an hotăritor pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen, sărbătoarea acestei 
zile constituie un prilej de a 
trece în revistă succesele înre
gistrate în toate domeniile noas
tre de activitate. Politica con
secventă de industrializare a 
țării a însemnat pentru con
strucția de mașini un ritm înalț 
de dezvoltare, ea reușind să 
realizeze în 1972 o producție de 
22 ori mai mare ca în 1938. Dez
voltarea prioritară a unor sub- 
ramuri tehnice de virf — meca
nică fină, electrotehnică, electro
nică, mașini unelte etc. — a de
monstrat că industria construc
toare de mașini este capabilă 
astăzi să satisfacă nu numai ce
rințele și exigențele tot mai 
sporite ale beneficiarilor noștri 
interni, ci și cele ale pieții in
ternaționale. In acest context 
trebuie privită, cred, prima săr
bătoare a constructorilor de ma
șini din țara noastră.

— Cincinalul pe care îl par
curgem a fost numit, pe drept 
cuvînt, datorită dezvoltării deo
sebite pe care o cunoaște acest 
domeniu, „cincinalul construc
ției de mașini". Acum, Ia jumă
tatea acestei perioade de intense 
eforturi, care este bilanțul cu 
care constructorii de mașini se 
prezintă la prima lor sărbă
toare ?

— Condițiile create de partid 
și guvern, eforturile susținute

ale'oamenilbr munc!ii"au permis 
obținerea unor însemnate spo
ruri ale producției. în cincinalul 
trecut, ! producția de’ mașini-u- 
nelte și a industriei electro
tehnice a crescut de 2,(3 ori, a 
celei de- mecanică fină de 2.1 
ori, realizîndu-se ritmuri medii 
anuale de 21 la, sută, mai mari 
decît ritmul mediu pe ansam
blul construcției de mașini. In 
ceea ce. privește rezultatele obți
nute în actualul cincinal, este, 
cred, semnificativ faptul că nu
mai in anul trecut a fost reali
zată peste plan o producție mar
fă de 397,1 milioane lei, concre
tizate în 325,5 MW motoare elec
trice de 0,25 kW, 1 914 receptoare 
pentru radiodifuziune, 8 782 tele
vizoare, 17,8 milioane lei mij
loace pentru auțomatizare și 
multe altele. Volumul beneficii
lor peste plan se cifrează la 
peste 75 milioane lei.

In ansamblul ei industria elec
trotehnică și electronică din țara 
noastră, se caracterizează prin 
ritmuri înalte de creștere, de
pășind ca dinamică alte sec
toare ale producției industriale. 
Prin efortul de asimilare a noi 
produse s-a ajuns ca la nivelul 
anului 1972 să se afle în fabri
cație circa 20 000 de sortimente 
sau tipovariante, pentru 1975 
prevăzîndu-se ca numărul aces
tora să crească la circa 25 000. 
Circa 70 la sută din volumul 
producției anului 1975 va fi re

prezentat de produse noi sau 
modernizate. Nu este lipsit . de 
semnificație nici faptul că spo
rul de producție a fost obținut 
în proporție de 75 la sută pe 
seama sporirii productivității 
muncii ?

— Construcția de mașini este ’ 
unul dintre domeniile esențiale 
in ceea ce privește promovarea 
progresului tehnic in intreaga e- 
conomie. Care sini, tovarășe mi
nistru, principalele direcții și 
coordonate ale dezvoltării aces
tui compartiment în viitorii ani?

— Intr-adevăr, contribuind ia 
extinderea mecanizării și auto
matizării producției, ramura fa
bricației de mașini unelte, scule, 
aparatură de control, optică, me
canică fină și electrotehnică dă 
tonul, prin ritmul și orientarea 
dezvoltării sale, în sporirea. e- 
ficienței economice și reprezintă 
un factor principal al coeficien
tului ascensional al dinamjsipu- 
lui economiei naționale. Iată de 
ce și în viitorii ani în acest do
meniu se are în vedere o puter
nică dezvoltare pentru a asi- . 
gura, o dată cu ridicarea conti
nuă a nivelului tehnic al produ
selor și cu diversificarea aces
tora, acoperirea în cea mai mare

PETRE JUNIE

(Continuare în pag. a lll-a)
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Comune 
fruntașe în 
întrecerea 

pentru 
realizarea 
sarcinilor 

economice, 
edilitare 

și social- 
culturale

Întrecerea pe țară între 
comune pentru realizarea 
sarcinilor economice edili
tare și social-culturale, or
ganizată potrivit Rezoluției 
adoptate cu prilejul Confe
rinței pe țară a secretarilor 
comitetelor comunale de 
partid și primarilor din co
mune, a avut un rol mobi
lizator în obținerea de noi 
succese în toate domeniile 
vieții economice și social- 
culturale din comune și 
sate. Sub conducerea și în
drumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, con
siliile populare comunale, 
colectivele din unitățile de 
stat și cooperatiste, organi
zațiile de masă și obștești, 
cetățenii comunelor și sate
lor din întreaga țară, depu- 
nînd eforturi susținute, au 
reușit să traducă în viață 
angajamentele luate ca răs
puns la chemarea Consiliu
lui popular al comunei Pe- 
chea, din județul Galați.

Rezultate bune au fost 
obținute în agricultură, sec
tor ce deține o pondere în
semnată în activitatea eco
nomică a comunelor și sa
telor, în dezvoltarea activi
tăților de producție și pres
tări de servicii, fapt ce a 
contribuit la mai buna va
lorificare a resurselor loca
le de materii prime și ma
teriale, la folosirea mai 
completă a forței de muncă, 
precum și in domeniul în- 
vățămîntului, în activitatea 
culturală de masă, de ocro
tire a sănătății populației, 
în îmbunătățirea gradului 
edilitar-gospodăresc al loca
lităților rurale etc.

Analizînd rezultatele ob
ținute în anul 1972, în ca
drul acestei acțiuni, Comi
sia centrală pentru îndru
marea și coordonarea între
cerii între comune a acor
dat premii și mențiuni co
munelor fruntașe pe țară.

Citiți în pag. a 7-a : De

cretul Consiliului de Stat pri

vind conferirea de ordine și 

medalii comunelor fruntașe 

pe țară.

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
• De lega fia Mișcării radicalilor de stingă 

din Franfa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit vi
neri, după-amiază, în stațiunea 
Neptun, delegația Mișcării ra
dicalilor de stingă din Franța, 
condusă de președintele Robert 
Fabre, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în 
țara noastră. Din delegație mai 
fac parte Michel Crepeau, mem
bru al Biroului Național și 
Franțois Loncle, membru al 
Biroului Național, secretar na
țional al Mișcării radicalilor de 
stingă.

La întrevedere au participat 
tovarășii Miron Constantinescu. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv. secretar al C C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.ll.

In numele delegației și al con
ducerii Mișcării radicalilor de 
stingă din Franța, președintele 
Robert Fabre a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu. condu
cerii Partidului Comunist Ro
mân, un cordial mesaj de salut 
și a exprimat gratitudinea pen
tru invitația de a efectua a- 
ceastă vizită în Republica So
cialistă România care, de altfel, 
este primul contact extern al 
formațiunii politice a radicalilor 
de stingă din Franța.

Cu prilejul întrevederii, pre
ședintele Robert Fabre, mem
brii delegației au prezentat un 
exposeu asupra situației politi
ce din Franța și, în acest con
text, activitatea desfășurată de 
Mișcarea radicalilor de stingă, 
obiectivele acestei formațiuni 
politice.

în cadrul convorbirilor ce au 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme de interes 
comun privind principalele pre
ocupări ale Partidului Comunist 
Român și ale Mișcării radicalilor 
de stingă din Franța, dezvol
tarea pe viitor a relațiilor re
ciproce și s-a procedat la un 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme ale situației in
ternaționale actuale. îndeosebi 
aspecte ale securității și coope
rării în Europa.

In timpul schimburilor de 
păreri s-a relevat ca o caracte
ristică a vieții politice contem
porane cursul spre destindere, 
spre rezolvarea pe cale pașnică 
a problemelor internaționale li
tigioase. S-au evidențiat activi
zarea politică a unor largi ca
tegorii sociale și. totodată, ne
cesitatea participării tot mai in
tense a tuturor popoarelor, 
mari sau mici, la soluționarea 
problemelor internaționale, la

așezarea raporturilor interstata
le pe baze noi, principiale.

în context, s-a subliniat im
portanța deosebită pe care o are, 
in activitatea consacrată cauzei 
păcii și progresului social, des
tinderii și securității internațio
nale, dezvoltarea relațiilor de 
colaborare între forțele de stin
gă. democratice și progresiste, 
intre toate forțele antiimperia- 
liste atît pe plan național, cit și 
internațional, pe deasupra deo
sebirilor ideologice ce există în
tre ele.

Referitor ia situația din Eu
ropa, cele două părți au salutat 
cu satisfacție deschiderea la 3 
iulie a Conferinței general-eu- 
ropene și s-a exprimat speranța 
că lucrările conferinței vor 
duce la afirmarea puternică a 
principiilor noi în relațiile din
tre toate statele continentului
— egalitatea în drepturi, inde
pendența și suveranitatea na
țională, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc, 
nerocurgerea la forță sau la 
amenințarea cu folosirea forței
— și la măsuri corespunzătoare 
pentru respectarea acestora. — 
la garantarea securității fiecărei 
națiuni europene, la rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase

(Continuare în pag. a Vll-a)

9 Directorul Agenției de presa și informafii 
a S.U.A.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, în stațiunea Nep
tun, pe James Keogh, directorul 
Agenției de presă și informații 
a S.U.A. — U.S.I.A.

La întrevedere a participat 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

A fost de față Robert J. Mar
tens, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al S.U.A. la București.

Oaspetele a arătat că-i revine 
plăcuta însărcinare de a înmîna 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea președinte
lui Statelor Unite ale Americii, 
Richard Nixon, cu prilejul în
cheierii cu succes a programu
lui ,,Apollo“ întreprins de S.U.A. 
pentru explorarea suprafeței 
Lunii.

împreună cu mesajul, oaspe
tele a inminat drapelul țării

noastre, care a fost depus pe 
suprafața Lunii și readus pe Pă- 
mint o dată cu celelalte fanioane 
ale statelor membre ale Națiuni
lor Unite, precum și un frag
ment de rocă selenară, extrasă 
in timpul ultimei misiuni din ca
drul programului „Apollo“, ofe
rite de președintele Richard 
Nixon poporului român, din 
partea poporului american.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru me
sajul președintelui Richard 
Nixon — o expresie a bunelor 
relații dintre Republica Socia
listă România și Statele Unite, 
precum și pentru darul oferit, 
pe care l-a apreciat ca un sim
bol al succeselor oamenilor de 
știință americani, ale poporului 
american.

în cursul convorbirii cordiale 
pe care au avut-o, președintele 
Nicolae Ceaușescu și directorul

Agenției de presă și informații 
a S.U.A. au remarcat cu satis
facție cursul favorabil al rela
țiilor româno-americane, apre
ciind că evoluția pozitivă a a- 
cestor raporturi corespunde pe 
deplin intereselor ambelor țări 
și popoare, cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării internațio
nale.

Schimbul de vederi a eviden
țiat, in același timp, convinge
rea comună că există largi do
menii în fața dezvoltării mai ac
centuate a relațiilor bilaterale 
pe multiple planuri, precum și 
a conlucrării dintre România și 
S.U.A. in principalele probleme 
ale vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete ca la îna
poierea în patrie să transmită 
președintelui Richard Nixon un 
mesaj de prietenie, împreună 
cu cele mai bune urări pentru 
poporul american.

Pămintulmeu frumos
de MIHAI NEGULESCU

Pămint in gene ; spic de griu în os ; 
legat prin viță netăgăduită, 
iți aparțin, pămintul meu frumos, 
din primul gind, la ultima clipită.
Poet atit cit ai pe arbor ram, 
oștean atît cit rîul are soartă — 
iți aparțin din naștere de neam, 
pentru amiază trupu-mi fie-ți treaptă.
Pămint răscolitor, rămas 
în singe, în auz, in așteptare, 
neclătinate zodii simt sub pas 
nădejdea ta și drumurile tale.
Din tată-n fiu, aceluiași pămint 
ni-s dăruite vise, bărbăție.
In dor de ape, ce străbun frămînt 
catarge nalte urcă. Românie ?
De-țî spun pămint matern, la rîndul tău 
imi spui copil din mamă fără seamă ;
Pămint in ierbi, pămint în vis, pămint mereu - 
statornic sin ocrotitor de vint și teamă.
De-ți spun chiar drumul meu, ai să-mi răspunzi 
că-n mine dai din drumurile tale.
Sint cugetul spre culmi și mi-ești răspuns - 
pămint nerisipit, supremă cale.

LOCALUL
de ACULIN CAZACU

CE FEL DE ELEVI A TI FOST?
Am socotit propice atmosfera de bilanț în care se produce 

sfirșitul de an școlar pentru a lansa printre elevi de clasa a 
Xl-a, deci tineri între 17 și 18 ani, următoarele două întrebări :

• Rezultatele la învățătură, în pregătirea politică și în acti
vitatea obștească te definesc ca tinăr comunist ?

• Din punctul de vedere al eticii și echității socialiste ce pă
rere ai despre colegul tău de bancă ?

Sondajul a fost întreprins în 
două clase ale Liceului „B. P. 
Hașdeu" din Buzău, una reală 
(III B) cealaltă cu profil uman 
(HI M), ambele formate atît din 
băieți cit și din fete, marea 
majoritate a elevilor fiind ute-

ciști. Deci niște eșantioane 
foarte caracteristice pentru lu
mea elevilor.

Ar fi fost simplu să aflăm ce 
fel de elevi au fost subiecții noș
tri pe calea directă a catalogului, 
a discuțiilor cu profesorii diri-

glnți ai claselor respective. 
După cum membrii birourilor 
U.T.C. ar fi putut fixa cu ușu
rință locul pe care l-a ocupa* 
fiecare utecist în viața de or
ganizație. Ni s-a părut mai in
teresant însă să aflăm cum se 
apreciază elevii înșiși, dacă în 
această autocaracterizare se ra 
pertează la normele vieții și 
muncii comuniștilor, dacă sint 
lucizi atît în ceea ce-i privește 
cit si în observarea celor din 
jur. In sfîrșit, sinceritatea, atît 
de proprie acestei virste, era un

alt element pe care l-am urmă
rit.

Dintr-un anumit punct de ve
dere toate răspunsurile merita 
atenție. Nimeni nu s-ă privit cu 
îngăduință și nici un elev n-a 
încercat să așeze pe umerii 
altora răspunderea ce-i revine 
față de propria evoluție. Dim
potrivă. Au pornit in autocarac
terizări de la înaltele exigent'- 
ale Proiectului de norme ale

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag a Vi a)

Un amplu proces de urbanizare, întins peste tot, in lung 
și în lat, cu o forță ce nu cunoaște obstacol, modifică des fi
zionomia țării. Hărțile didactice, ceie pe care le avem mai 
frecvent la îndemină, sint mereu depășite. Au apărut și apar 
orașe noi, se dezvoltă intr-un ritm impetuos localități altădată 
uitate de lume și de nelume. Se plantează alert, peste tere
nuri acoper'te cîndva cu căsuțe insalubre și îngrămădite, 
blocuri semețe care schimbă complet cartea de vizită a ora
șelor.

Nu este greu să observi, abia sosit, în prag de seară, in
tr-un oraș sau cartier nou, că in distribuția preocupărilor de 
timp liber restaurantul deține un loc de frunte, privilegiat și 
autonom. Noile cartiere au, mai ales în orașele mai mici, cel 
mult un restaurant, cu sau fără grădină. El este, seară de sea
ră, suprapopulat.

Predominanța tinerilor în rîndul consumatorilor este un fapt 
de regularitate notorie. Invariabil aproape, ei se string în gru
puri, se alcătuiesc intr-un mănunchi de veselie deloc «ilen- 
țioasă, se grupează la 2—3 și chiar mai multe mese așezate 
una lingă alta. Salonul sau grădina restaurantului se trans
formă repede intr-un fel de microcolonie a juneții, lumea este 
satisfăcută, reproșurile la adresa serviciului se sting treptat și 
atmosfera convivă, de voie bună, se așterne peste tot.

Starea de 
se seară de 
ciale adinei, 
de tot soiul 
„tulburare a 
ție de ținută la intrare. Nu 
făcea altădată, sub întreita 
lui și jobenului. Mă gîndesc 
simț, care ar lăsa in afara 
putința de a se asocia mediului comunitar al acestuia pe a- 
ceia care, nespălați și cu zdrențăroșenie ostentativă, vin să 
coloreze, in tonuri breze, o atmosferă de destindere și voie 
bună. Anunțul „nu servim pe cei în stare de ebrietate" pus pe 
pereți, este bizar și anacronic. înseamnă că aceia care sint 
captați deja 
taurant, să-l 
vara rușinii, 
mai ales că 
invitați să servească „vinuri alese din podgoriile cele mai re
numite".

Un ciudat 
socială face 
scandaluri și

normalitate a acestor scene cotidiene, reprodu- 
seară cu o consecvență minată de resorturi sc- 
este insă frecvent, mult prea frecvent, percutată 
de fapte incriminate
liniștii publice"

sub formula generală de 
Restaurantele nu fac o selec- 

una snobă și'pedantă, cum se 
autoritate a papionului, fracu- 

la o selecție decentă și de bun 
unui local public, lipsindu-i de

de mrejele lui Bachus trebuie să intre în res- 
citească și, cuminți, cu fruntea plecată sub po- 
să iasă făcîndu-se cit mai neobservați. Oare ? 
alături, cu litere mari și cu culori strindente, sint

rabat la exigența cetățenească și la prevenția 
ca, uneori, spre ce mai tîrzii, să izbucnească 
comportamente agresive, ca tipul chefliu și cer-

fContinuo*e in p«g o IV-a)
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TREBURI „DE FEMEIE"

M TREBURI „DE BĂRBAT"?
Stăruie și acum în unele familii — adesea chiar ale tine

rilor — nedreapta impărțire a îndatoririlor gospodărești, potrivit 
specificității treburilor care ar fi „de femeie" și „de bărbat", 
încercați singuri să inventariați măruntele și mai importantele 
acțiuni solicitate de întreținerea locuinței, de pregătirea mesei 
sau de îngrijirea copiilor și separați-le apoi după criteriul tra
dițional amintit mai sus, pentru fiecare dintre cei doi soți. 
A rămas vreo treabă care să cadă, in mod categoric, numai in 
seama bărbaților? N-ar putea fi, la nevoie, preluate și acestea 
de către femei ?

ACESTE SARCINI SICIITOARE 
Șl LIPSITE DE STRĂLUCIRE...

In universul preocupărilor gos
podărești. evenimentele sint re
lativ rare. Cînd se petrec, ele 
nu înlătură acțiunile cotidiene 
obligatorii, ci se adaugă lor. 
E greu să trăiești satisfacții 
deosebite, bucurii, incintare. in 
a lua mereu de la început ace
leași gesturi, in a îndeplini ace
leași operații de la care nu te 
poți eschiva — fiindcă praful se 
așterne continuu, rufele nu ră- 
min veșnic curate și avem cu 
toții nevoie de hrană, de citeva 
ori pe zi. Pentru mulți. munca 
lor profesională pare a fi mai 
ușoară — și in orice caz inte
resantă — decit a ține gospodă
ria. E firesc să gindească așa, 
in special cind nu au nici un fel 
de calificare pentru treburi gos
podărești. Nu au dar nici nu 
vor. se feresc să dobîndească o 
atare calificare. Cum insă cineva 
tot trebuie să rezolve și aceste 
siciitoare și lipsite de strălucire 
sarcini ale menajului, dacă nu 
e prin preajmă o mamă, buni
că sau fie ea și soacră și dacă 
pe bărbat nu se poate conta 
fiindcă, de obicei, el este cel 
care se declară inapt ca gospo
dar. nu mai rămine decit soția.

Fie că se califică ..la locul de 
muncă". fie că rămine toată 
viața necalificată, ea începe să 
monopolizeze — vrind. nevrind 
— dreptul La acest veritabil 
eroism cotidian. TI numim ast
fel. pentru că și in munca gos
podărească apar uneori însușiri 
care o apropie de orice muncă 
sau acțiune dusă cu eroism la 
canat : capacitate de sacrificiu, 
abnegație, perseverență, citeoda- 
tă și curaj 1 Să nu exagerăm 
însă, conferind titlul de eroină 
pentru fiecare nasture cusut și 
nici măcar pentru prepararea 
unui tort festiv...

VINOVAȚI Șl VICTIME

Exagerări se comit insă mai. 
frecvent in direcția opusă ; 
tindem să minimalizăm efortul, 
priceperea necesare ca să faci 
bine o muncă gospodărească. 
Acum urmărim in principal 
un alt obiectiv : modul de 
colaborare intre soți pentru ca 
traiul lor in comun să poată fi 
trăit. Și avem convingerea că 
felul în care cei doi iși organi
zează viața sub aspectul parti
cipării lor la tinerea gospodă
riei. reprezintă un indice de 
bază asupra relațiilor dintre ei. 
Astfel credem că este ușor de 
sesizat prezența dragostei, a sti
mei. a înțelegerii — în condi
țiile unei echitabile „încărcă
turi" care grevează in chip ra
ționai timpul și energia ambilor 
soți. După cum. situațiile de es
chivare a unuia dintre ei de, la 
treburi casnice vorbesc despre 
o căsnicie concepută și pornită 
prost.

Tncercînd o imparțială stabili
re a vinovaților de atare strim- 
bă orinduire a vieții de familie, 
ne oprim la citeva tipuri de 
comportamente... nerecomanda
bile (datorită consecințelor rele 
asupra atmosferei familiale).

Mai întii. unele soții sint : 

pașii unuia dintre soți să trene
ze. nemaiputînd să se țină de 
ai celuilalt, care constată fap
tul și se crede îndreptățit să 
se descotorosească de un tova
răș de drum rămas in urmă, 
devenit incomod acum. Rămi- 
ne. de obicei femeia, la ale 
6ale crătiți. scutece și mătură 
— fără a fi acestea numai ale 
sale, ci numai fiindcă așa se 
statornicesc obiceiurile în unele 
familii. Ea nu mai are răgaz 
să citească, să meargă la un 
spectacol, să se distreze, să se 
ocupe de felul cum arată.

Nu am Intenționat să adre
săm acuzații exclusiv bărbați
lor. Lor le-am putea reproșa — 
unora numai I — comoditatea, 
egoismul. După cum și iubitoa

[POSTA RUBRICII
PRIMIM SFATURI,

DAR ARGUMENTE...
Citeam In scrisoarea unei (ete 

din județul Ilfov cum o sfătu
iesc; părinții să ..lase" un băiat 
pentru că e „urit“ și e ..de la 
țară*'*

Tn secolul nostru, In societa
tea noastră, n-ar mai trebui să 
dăinuiască asemenea prejudecăți 
și mentalități mic burgheze, așa 
Clina am înțeles că au părinții și 
colegele acelei fete (Lelia Nica- 
nor — n, red.). Prin aceste rin- 
duri mă .adresez in specia! pă
rinților care — cazul Leliei Ni- 
canor nu e singurul — sint 
foarte categorici uneori în a 
impune tinerilor un sot potrivit 
cu concepțiile lor. Dar în loc să 
iși ofere sfaturile cu tact, argu
mentat, să discute prietenește 
cu tinerii, ei caută să ordone 
sentimentelor, abuzind de auto
ritatea părintească. Abuzul are 
efecte cu atit mai neplăcute a- 
tunci cind nu au dreptate, atunci 
cînd judecă greșit, ca in cazul 
T.eliei. Ce stupid, ce vetust mi 
se pare ca în zilele noastre să 
reproșezi unui tinăr că e .,de 
la țară" ! Așa că. în situația 
respectivă. Leliei nu i se poate 
da decit un singur sfat, să facă 
așa cum îi poruncește inima, in
diferent de insistențele rău ve

rele lor soții greșesc prin îngă
duința cu care privesc și accep
tă neparticiparea tovarășilor lor 
de viață la bunul mers al gos
podăriei. Prin lipsa de tact cu 
care stăvilesc unele inițiative 
lăudabile ale bărbaților. De ce 
le spun : „Ce carne proastă ai 
cumpărat !“. sau „ferestrele spă
late de tine sint mai murdare 
ca înainte !“ ? De ce nu-i lau
dă. nu-i incurajează să recidi
veze in servicii și acțiuni care 
să le sporească dorința de auto- 
perfecționare in ale gospodă
riei 7

Credem că nu numai mărun
tele griji gospodărești solicită 
un spirit de organizare deose
bit. ci chiar fericirea unul grup 
familial este, în mare măsură, 
și o problemă de bună organi
zare. Și mat credem că este 
foarte important — pentru fa
milia tînără — să pornească de 
la început la atare organizare. 
Mai tirziu. cind obiceiurile — 
rele — s-au instalat, sint mai 
greu de schimbat.

LUMINIȚA GHIVIRIGA, 
cercetător principal la Institutul 

de științe pedagogice

nite ale celor ce vor să-i orin- 
duiască destinul după propriile 
(și depășitele 1) lor concepții.

WERNER KRAMER
Sibiu

INTEGRITATEA

MORALĂ _

UN CRITERIU

AL DRAGOSTEI
Sint elev la o școală militară 

din Pitești. îmi îngădui să adaug 
și eu modestele mele opinii la 
dezbaterea purtată de „Scinteia 
tineretului" in jurul familiei 
tinere.

Tn alegerea omului iubit nu se 
pot da rețete. Uneori auzi tineri 
spunind i „îmi place acea fată 
fiindcă e frumoasă". Dar unii 
uită că frumusețea unui om nu 
se află numai In aspectul său 
fizic, in frumusețea ochilor, a 
părului etc. Cu un om frumos 
dar leneș, nesincer. necinstit, 
dragostea se transformă, pină la 
urmă, în contrariul ei.

Prietenul meu. judecătorul 
A.P., fost coleg de școală, are 
obiceiul să mă cheme la tribu
nal, din cind în cind, ca să 
asist la procesele lui cele mai 
interesante. M-a chemat, și zilele 
trecute, după care și-a cerut 
scuze : procesul la care dorea să 
asist s-a amintit..

— Totuși, pentru că ai venit, 
stai să vezi un proces de divorț.

M-am așezat, am ascultat fi 
am notat pentru dumneavoastră 
următoarea întîmnlara ■

El e in vîrstă de 23 de ani, 
înăltuț, blond, elegant, tehnician 
la tm institut de proiectări (parcă 
I.P.P.C.). Ea, iot 23 de ani, tot 
blonduță și înăltuță, stenodacti
lografă la o întreprindere de co
merț exterior. Trecutul lor e 
parcă rust dintr-u roman senti
mental : au fost colegi la școala 
elementară, colegi de liceu, colegi 
de bancă și s-au căsătorit din- 
ti-o mare dragoste. Si acum — 
divorțul I Care sint motivele ? 
Stupefacție : nepotrivire de ca
racter. Judecătorul nu-și poate, 
stăpîni un zîmhet :

— De cîți ani vă cunoașteți ?
— De treisprezece, răspunde 

el, dar asta nu cred că ore 
importantă, tovarășe judecător. 
Am să aduc argumente.

Argumentele sint atit de 
puerile incit mă întreb dacă cei 
doi tineri căsătoriți nu joacă 
cumva o farsă sau dacă nu cum
va s-au inspirat din personajele 
mele comice

Viața demonstrează că modes
tia. sinceritatea, dorința de a-l 
ajuta pe cej iubit, respectul pen
tru acesta, atașamentul față de 
familie, sint tot atitea trăsături 
care trebuie să întregească fru
musețea chipului pentru ca o 
căsnicie să fie durabilă. Integri
tatea morală. lată ce trebuie, 
deci, să caute tinerii in primul 
rînd. atunci cind iși aleg un 
partener pentru o viată.

Tn altă ordine de idei, consi
der că niciodată căsătoria nu 
trebuie privită ca o aventură, 
după sistemul „incercare-e- 
roa're".

A privi căsătoria prin prisma 
eșecurilor altora sau a proprii
lor eșecuri, Înseamnă o mare 
greșeală, pentru că înseamnă a 
judeca un fenomen socia) prin- 
tr-un mic exemplu, prin parti- 
cu Iar.

Spun asta nu de dragul d° 
a filosof a, ci pentru că mulți din 
tinerii pe care ii cunosc și care 
au ratat prima dragoste, sint 
tentați să judece astfel. Și nu 
e bine deloc.

NICOLAE N. URSU
Pitești

— Este o ființă acră — zice 
el — care nu vede decit defec
tele mele, tot timpul îmi face 
observații, creindu-mi o tensiune 
nervoasă permanentă. Din cauza 
scenelor de isterie am devenit 
astenic, nu mai pot munci.

— Dar de ce vă certați, care 
sint motivele ?

Tînărul soț nu-și aduce amin
te exact: e vorba de fleacuri, 
desigur, dar fleacurile sint sufi
ciente pentru ca două ființe- care 
nu se înțeleg să-și facă viața im
posibilă.

^potrivire 

de caracter
de ION BĂIEȘU

— Am făcut o adevărată idio- 
sincrazie, continuă tînărul. Cînd 
o văd. mi se întunecă mintea. 
Mt-e teamă să nu comit o cri
mă. Dacă nu ne dați divorțul, 
ne veți avea pe conștiință.

In acest moment, judecătorul 
se enervează și-i atrage atenția 
tînărului astenic că instanța nu 
se va lăsa impresionata de acest 
șantaj.

— Să știți că tot ce v-arn 
spus sînt adevăruri sincere — 
suspină el, în timp ce eu frea
măt de curiozitate.

Dor iată că i se dă cuvîntul 
ei, tinerei soții, care, de aseme
nea, anunță că va fi sinceră.

— Am să vă spun adevărul 
adevărat, deși n-aș fi vrut s-o 
fac, ca să nu-l supăr pe el, 
deoarece eu nu vreau să ne des
părțim. Dar pentru că el mă 
acuză de lucruri care nu sînt 
adevărate, trebuie să mă apă''.

Ce aflăm în minutele urmă

In parcul din Caracal.
Foto: O. FLEC AN

toare ? Că certurile lor nu por
nesc de la niște fleacuri, ci de 
la motive foarte grave. Elevul 
îndrăgostit lulea de colega sa de 
bancă mu era, vai, un romantic 
dezinteresat, el își făcuse calcule 
precise pentru viitor. Tatăl fetei 
era pe-atunci director general in
tr-un minister, om „cu poziție". 
Tînărul pretendent îi pusese de 
pe atunci în vedere viitoarei sale 
soții ca viitorul socru să răspun
dă personal de intrarea lor la 
facultate, „îl privește cum și prin 
ce mijloace". De asemenea, tî
nărul îndrăgostit mai pusese și o 
altă condiție, la fel de precisă : 
socrul să le cumpere o mașină. 
S-a întîmplat insă ca nici una 
dintre pretențiile tînărului să nu 
fie satisfăcute. Socrul a refuzat 
să. se ocupe cu „aranjatul" intră
rii lor la facultate, din motive 
principiale: „eu am răzbit sin
gur în viață, fără pile, asa să 
răzbiți și voi". Dar mașină ?

— Tatăl meu a trebuit să iasă 
la pensie din motive de boală. 
Economiile pe care le avea au 
fost folosite pentru alte nevoi 
familiale, ținînd seama de faptul 
că mai am un frate și o soră, 
iar mama este suferindă.

Dar ce-l interesau pe tînărul 
sot toate aceste detalii ? El îi 
cerea în fiecare zi soției să se 
ducă la părinții ei și să le ceară 
hanii de mașină. ..Măcar jumăta
te. striga el. ca să știu că nu am 
fost păcălit I"

In clipele acelea mi-am adus 
aminte de o scenă văzută în co
pilărie : la citeva zile după nun
tă, familia mirelui a gonit mi
reasa de acasă pentru că părinții 
acesteia îi dăduseră vaca promi
să ca zestre fără... vițel. „Ori 
vii cu vițelul, ori deloc". Barha- 
rul obicei n-a dispărut.

După ce-a terminat de vorbit, 
tînăra soție a început să plîngă. 
Pltngea de rușine. Toți cei care 
au asistat la proces au ieșit, la 
terminarea ședinței, cu capetele 
plecate. Le era și lor rușine. Le. 
era rușine de micimea ome
nească.

TRANSFERUL
Șl CONTRACTUL

DE ȘCOLARIZARE
Crișan Vasile, Lugoj, jud. 

Timiș ; B. Vali, București și 
Nelu B., Tismana, jud. Gorj : 
în raport cu ’nteresul care o 
determină, transferarea are loc 
în interesul serviciului și la 
cerere. Articolul 69 din Codul 
muncii prevede că „persoana 
încadrată în muncă poate fi 
transferată in interesul serviciu
lui, de regulă într-o altă unitate 
din aceeași ramură, în vederea 

. bunei funcționări a acesteia, ori 
la cerere, în condițiile legii" 
(legea nr. 1/1970, legea organi
zării și disciplinei muncii in 
unitățile socialiste de stat — 
n.n.).

Transferul în interesul servi
ciului, potrivit art. 11 alin 1 lit. 
a din Legea nr 1/1970 se acorda 
— la cererea unității unde se 
tranferă salariatul respectiv — 
de către conducerea unității de 
la care pleacă, cu aprobarea 
organului ierarhic superior al 
acesteia. Tn cazul în care tran
sferarea se face de la o insti
tuție centrală sau de la o unitate 
cu statut de centrală este sufi
cient acordul acestora. Legea 
consideră că există transfer în 
Interesul serviciului și în cazul 
trecerii de la o unitate la alta 
prin actul de numire al orga
nului superior competent, pre
cum și în situa
țiile în care sa
lariatul este tre
cut la o altă u- 
nitate ca efect 
al unei fuziuni 
sau absorbții, al 
divizării patri
moniului unită
ții sau al des
prinderii unei 
părți din acesta.
Codul muncii, în art. 69, preci
zează că transferul in interesul 
serviciului nu poate avea loc 
în cazul în care persoana care 
urmează a fi trasferată nu este 
de acord pentru motive de sănă
tate, dovedite cu certificat me
dical. precum și în alte situații 
temeinic justificate. (hotărirea 
asupra temeiniciei motivelor este 
de competența organului ierar
hic superior).

Transferul la cererea salaria
tului— conform art. 11. alin. 1 
lit. b din Legea nr. 1/1970 — se 
poate face numai cu acordul 
unității de la care pleacă și al 
unității unde se transferă, în 
condiții bine justificate, cum ar 
fi apropierea de familie, trece
rea într-o muncă corespunză
toare pregătirii, ocuparea unui 

. post prin concurs.
In lumina dispozițiilor legale 

pe care le-am evocat mai sus, 
stimate B. Vali trebuie să ob
țineți acordul uzinei al cărei 
salariat sînteți și al celei din 
județul Sălaj, unde vreți șă vă 
transferați. în momentul în care 
veți fi căsătorit, vor exista con
dițiile justificate despre care 
vorbește legea și sperăm să nu 
mal întîmpinați greutăți.

In privința situațiilor semna
late de corespondenții Crișan 
Vasile șl Nelu B. își găsesc apli
care și alte dispoziții legale, în- 
trucît intre ei și unitate, în 
afara raporturilor ce decurg din 
contractul de muncă, există șl 
raporturi juridice bazate pe con
tractul de școlarizare. Acest 
contract are o natură diferită, 
după cum cel trimis Ia școlari
zare avea sau nu calitatea de 
angajat In momentul in care s-a 
încheiat contractul de școlari
zare. In cazul în care încheie
rea contractului a intervenit 

FCURIERI 
[L JURIDIC J

înainte ca persoana fizică să 
aibă calitatea de angajat, con
tractul de școlarizare apare 
ca un contract civil, pe cind 
în cazul în care contractul 
s-a încheiat cînd persoana fizi
că era deja angajată, apare ca 
un act adițional contractului de 
muncă. Distincția prezintă im
portanță in cazul în care se 
ivesc litigii (îndeosebi în legă
tură cu prevederea contractuală 
prin care persoana fizică se 
obligă să lucreze un număr de
terminat de ani în unitatea care 
l-a trimis la școlarizare) : în 
prima situație . competente a 
soluționa litigiile sînt instanțele 
judecătorești, în timp ce in cea 
de a doua situație ne aflăm in 
prezența unui litigiu de muncă 
care se va judeca în conformi
tate cu prevederile din Codul 
muncii (capitolul IX, jurisdicția 
muncii).

Articolul 21 din Legea nr. 
1/1970, prevede că „Unitatea care 
trimite un salariat la o școală, 
curs de perfecționare sau la 
specializare, cu scoatere din 
producție, sau organizează, po
trivit legii, cursuri de pregătire 
ori de ridicare a calificării la 
locul de muncă, va încheia cu 
salariatul respectiv un act adi
țional la contractul de muncă, 

în care va tre
bui să se preva
dă următoare
le :

a) obligația u- 
nității de a su
porta parțial sau 
integral, în con
dițiile legii, 
cheltuielile pen
tru instruirea 
salariatului ;

b) îndatorirea salariatului de 
a lucra în unitatea respectivă 
cel puțin 5 ani de la termina
rea formei de instruire ;

c) obligația salariatului ca în 
cazul nerespectării îndatoririi 
prevăzute la lit. b să plătească 
o despăgubire reprezentînd chel
tuielile făcute de unitate sau 
alte organe pentru pregătirea 
lui profesională, iar în conti
nuare se arată că aceste preve
deri se aplică și salariaților tri
miși la specializare sau docu
mentare în străinătate. Prevede
rile acestui articol se aplică — 
potrivit art. 33 din legea nr. 
2/1971 privind perfecționarea 
pregătirii profesionale a lucră
torilor din unitățile socialiste — 
lucrătorilor care urmează cursul 
de perfecționare profesională cu 
scoaterea din producție pe o 
durată minimă de 3 luni, iar 
pentru cel bare sînt trimiși la 
specializare în străinătate, indi
ferent de natură.

Cel trimis 'a școlarizare este 
obligat la restituirea cheltuieli
lor făcute de unitate pentru în
treținerea și pregătirea lui pro
fesională, indiferent de natura 
contractului de școlarizare, dacă 
acesta nu s-a întors din vina 
Tul la unitatea care l-a trimis 
la școlarizare. Plata despăgu
birilor se face proporțional cu 
întinderea obligației neexecu
tate (dacă de exemplu cel șco
larizat avea îndatorirea să lu
creze 5 ani la unitatea care l-a 
trimis la școală și care chel- 
tuise pentru pregătirea lui pro
fesională 10 000 lei, iar el pără
sește această unitate după doi 
ani șl jumătate va fi obligat să 
restituie unității suma de 5 000 
lei).

VIOREL CIOBANU

1) „Materne". Prelungesc pen
tru bărbat atențiile mamei, îl 
tratează ca pe un copil neaju
torat. ii răsfață, se străduiesc 
să-i prevină orice dorință. își 
fac un titlu de glorie din truda 
lor. pentru bunăstarea și liniș
te? bărbatului. considerind că 
dragostea se măsoară direct nu
mai prin atențiile și grija acor
date celuilalt.

2) „Sacrificate". Fac treabă în 
silă, ca o corvoadă, se lamen
tează că le copleșesc muncile, 
dar nu acceptă cooperarea so
țului. considerat incapabil să 
d?ică la bun sfirșit orice acțiu
ne gospodărească. ..Nu pune 
mina, că strici. spargi. rupi, 
distrugi !", ..Habar n-ai să cum
peri ceva". „Nu ești in stare..." 
— replici care stăvilesc orice 
inițiativă a lui.

3) „Indolente". Au deviza „fie 
ce-o fi" Nu se pricep să fie 
gospodine, nu le pasă ce-i în 
casă, ce mănincă. dacă soțul 
are sau nu cămașă curată. Im
portant pentru ele — să fie lă
sate in pace...

Dar ei. soții ?

1) „Pretențioșii". Critică, fac • 
recomandări, sînt veșnic nemul
țumiți și exigenți Și. mai ales, 
vor ca totul să fie cum au apu
cat ..Ia mama acasă". Ce mai 
scandaluri cu soția, din cauza 
acestor comparații I

2) „Ocupații" (la serviciu). 
Au sarcini importante, profesio
nale. obștești. nu se pot 
„coborî" la platitudinea degra
dantelor nimicuri, bune pentru 
popularea timpului nevestelor.

3) „Neajutorații". Nu știu (cel 
puțin, așa declară) să facă tre
buri gospodărești — dar nici 
nu-și pun problema că ar pu
tea învăța. Doar de aia s-au 
căsătorit, să-i îngrijească so
țiile...

Ce se întîmplă cînd unul din
tre soți se apropie de compor
tamentele știute a fi dăunătoare 
vieții in doi ?

„NU-MI MAI CORESPUNDE I"

Formula ce tinde să exprime 
insatisfacția. plictisul, meschi
năria — mai exact eșecul unei 
căsnicii în care, pe parcurs, s-a 
produs ceva. Ceva care face ca ‘

TIMPUL NU AȘTEAPTĂ 
RĂSPUNSUL DE LA „JUDEȚ"...

IIAR COMITETUL JUDEȚEAN 
CUM LUCREAZĂ CU ACTIVISTUL?

P
entru oricare ac
tivist, mai cu sea
mă pentru unul re
crutat de numai

citeva luni. îndru
marea și sprijinul

comitetului județean U.T.C., di
rect la fața locului, nu numai
că nu sînt inutile dar se con
stituie ca adevărate instrumen
te ațe unei pedagogii practice. 
Că o astfel de îndrumare se fo
losește și în Teleorman fusesem 
asigurat încă de la începutul 
deplasării, așa îneît bănuiam că 
pe durata celor trei săptămini, 
cît aveam să-l însoțesc pe
Dumitru Petcu, voi avea și pri
lejul consemnării rezultatelor
concrete ale acestei metode. Și 
într-adevăr, prilejul l-am avui.

Primul care își încrucișează 
drumurile cu noi în comune, 
dintre cei care aveau această 
datorie la județ, este un șef de 
sector. Eram la Tătărăștii de Jos 
și, într-o seară, secretarul comi
tetului comunal U.T.C. ne 
anunță că în comună a venit 
de la comitetul județean U.T.C. 
pentru citeva zile și șeful sec
torului evidență. L-a salutat, 
i-a cerut bicicleta și a plecat 
într-un sat vecin. Sarcini ur
gente — ne-am zis noi — i-or 
fi solicitat prezența întîi acolo 
și ne continuăm treburile în 
speranța că a doua zi îl vom 
tntîlni. Nici în ziua următoare 
însă și nici în a treia pînă spre 
prînz nu îl întîlnim, deși aveam 
grijă să lăsăm permanent vor

bă la consiliul popular unde ne 
aflăm. S-o fi intîmplat ceva, 
gindim în cele din urmă, s-o 
fi angajat la vreo acțiune mare 
care îl reține și ne hotărîm să-i 
luăm urma. îl căutăm în pri
mul sat. Nn este. TI căutăm in 
al doilea. „Pe aici a fost cu 
probleme de campanie, dar a 
plecat azi de dimineață, spre 
Alexandria, cred" ne informează 
președintele cooperativei agri

cole. Luăm legătura și cu se
cretarul organizației U.T.C. pe 
cooperativă dar, acesta nu știe 
nici atit. Nu ii întîlnise de ioc. 
Ce a făcut el atunci pentru or
ganizația U.T.C. ? „De unde să 
știu eu, se simte Dumitru Petcu 
dator să-mi răspundă. El este 
șef de sector, eu sînt simplu 
activist".

Intr-una din zilele următoare, 
cînd ne deplasam în altă co
mună, la Tătărăștii de Sus, în 
autobuz ne întîlnim și cu un 
secretar al comitetului județean 
U.T.C. Acolo mergea și dum
nealui Venise pentru impulsio
narea campan’ei agricole și pe 
drum ne povestea că această 
comună e cea mai grea din cite 
sînt în Teleorman. Și ajungem 
Ia consiliul popular, eu rămîn 
pentru cîtva timp să transmit o 
corespondență iar ei doi pleacă 
împreună la cooperativa agri
colă. Stabilim să ne întîlnim la 

prlnz și ne întîlnim. Nu apu
căm insă să schimbăm 2—3 vor
be că secretarul județului ne 
și întinde mina i „vă salut, eu 
trebuie să plec acum cu auto
buzul. Tu, Petcule, ai grijă de 
motopompa aia" și a plecat, iar 
Pectu toată ziua nu a avut altă 
grijă decît să stea lîngă moto
pompa cu pricina. O motopompă 
defectă din grădina de legume 
trebuia repusă urgent în func
țiune. Ea atrăsese în acea dimi
neață atenția specialiștilor coo
perativei agricole și primarului 
comunei și pe la ea trecuseră 
dimineața secretarul județean 
împreună cu activistul. Obser
vaseră agitația și-au început să 
se agite și ei. Aducindu-mi 
atunci aminte de povestea 
cu musca la arat. l-am 
întrebat pe Dumitru Petcu care 
este rațiunea prezenței noastre 
de asistenți permanenți pînă Ia 
repararea ei „Tovarășul secre
tar mi-a dat ordin să nu plec 
de lîngă ea pînă nu se repară și 
să-i dau seara un telefon la 
județ la ce oră s-a reparat" 
mi-a răspuns. „Și altceva nu 
ți-a spus să mai faci ? In legă
tură cu organizația U.T.C., cu 
mobilizarea tinerilor,..". „Nu" 
Si toată ziua activistul nu a 
mai făcut nimic altceva. Pentru 
că nu era chip să-l lămuresc de 
inutilitatea șederii noastre o 
jumătate de zi lîngă o moto
pompă pe care avea cine s-o 
repare, l-am lăsat acolo, am 
mers in sat iar seara cînd

ne-am Intîlnit la sediul coope
rativei agricole el mi-a comu
nicat că motopompa s-a repara* 
iar eu că am făcut demersuri
pentru organizarea unei mobili
zări în sprijinul campaniei prin- 

\ tre tinerii satului. El asistase la 
punerea în mișcare a unei moto- 
pompe, iar eu mișcasem o ro
tiță tn mecanismul organizației.

Din tot ce auzisem la județ în 
legătură cu îndrumarea activiș
tilor pe teren, ceva — ceva s-a 
confirmat abia în a treia împre
jurare și înclin să cred că mai 
mult datorită insistențelor noas
tre. și nu ca urmare a unui stil 
de muncă curent al comitetului 
județean U.T.C. al secretaria
tului acestuia E vorba de spri
jinul dat de un alt secretar al 
comitetului județean al U.T.C. 
la punerea la punct a evidenței 
și scoaterea din inerție a acti
vității cultural-distractive de la 
Tătărăștii de Sus. despre care 
am șl relatat în corespondențele 
anterioare. Și atunci, la între
barea din fruntea rubricii : 
„cum lucrează activistul U.T.C.
la sat ?“ nu-i putem găsi răs
punsul întrebindu-ne și cum lu
crează comitetul județean cu 
activiștii săi ? Fără îndoială că 
da. De aceea rindurile de față
se și constituie ca o invitație la 
meditații adresată comitetelor 
județene U.T.C., nu atit asupra 
cazurilor particulare prezentate, 
cît mai ales asupra preocupării 
lor permanente pentru îmbu
nătățirea stilului de lucru cu 
activiștii. Pentru că multe din 
stîngăciile observate tn munca 
tînărului activist, iși au. fără 
îndoială, rădăcinile și in modul 
in care el este îndrumat, spri
jinit și controlat de către co
mitetul județean U T C.

N. COȘOVEANU

*X! înd sosisem, prima 
Zy Ț oară, la Știubieni,

primul lucru pe 
V# . care l-am aflat fu-

J sese urgența strîn- 
gerii lucernei din 

cîmp, amenințată cu degradarea 
din cauza ploilor ce nu îi în
găduiau uscarea, riscînd, în a- 
celași timp, să compromită si 
coasa a doua, înăbușită sub 
brazdele nestrînse. Furajele 
trebuiau adunate de urgentă 
din cimp și însilozate, printr-nn 
efort al tuturor oamenilor din 
comună A fost prima idee eu 
care a plecat activistul Constan 
lin Boicu la întîlnirea cu actl 
vul U.T C. al comunei, hotărît 
sa antreneze în primul rînd t» 
r.erii la această treabă de orimă 
urgență.

Intilnirea restrînsă, de lucru, 
își propunea de altfel să anali
zeze operativ sarcinile tinere
tului în cadrul’ întrecerii ute 
ciste, în această perioadă 
campaniei agricole. Aici, în ca
drul întrecerii, tinerii au înre
gistrat deja bune rezultate, 
participarea lor la muncă sim 
țindu-se din plin în activitatea 
cooperativei agricole de produc 
ție din localitate. Ne conving 
despre aceasta datele privind 
evidența rezultatelor obținute, 
nominalizate pe fiecare tînăr 
parte, grija pentru cuprinderea 
în această competiție a munca! 
tinerești a tuturor tinerilor din 
cooperativa agricolă. Poate de 
aceea, ideea de a solicita tine
rii din comună să participe din 
plin la recoltarea furajelor „a 
prins" imediat, iar secretar”! 
comitetului comunal U.T.C., 
Toader Scurtu, Mihai Sandu 
secretar al comitetului U.T.C. 
pe C.A.P. — și ceilalți doi 
participanți la discuție, și-au 
propus imediat un plan de mo 
bilizare a tinerilor, cu sarcini 
concrete pentru fiecare, pentiu 
ca această acțiune să reușească 
Ia limita superioară a posibili
tăților organizației. Este drept. 

din discuții au reieșit și posibi
lități de extindere a întrecerii
— „Tineretul — factor activ la 
îndeplinirea cincinalului înain
te de termen" prin atragerea în 
întrecere și a tinerilor salariați
— contabili, tehnicieni etc. - 
care pot aduce o însemnată 
contribuție la organizarea mun
cii tinerilor. Totodată, s-a con
venit că e necesară cuprinderea 
în evidențele întrecerii și a re 
zultatelor obținute prin muncă 
patriotică, nesolicitate prin fi
șele -centralizatoare trimise de 
comitetul județean al U.T.C.. 
dar capabile să reflecte în bună 
măsură prezența tinerilor în 
viața comunei, evidențiind In 
același timp sensul educat Iv- 
patriotic al acestei acțiuni. Deși 
scurtă, discuția se dovedise 
utilă.

Reveneam, după două săptă- 
mîni, în comună. Primarul co
munei, cel de la care mai mult 
intîmplător aflasem despre ne
cazurile cu furajele, a ținut 
să-și exprime mulțumirea pen
tru munca tinerilor. Furajele 
fuseseră salvate și. chiar dacă 
tinerii nu fuseseră singurii 
participanți la stringerea lor, 
contribuția lor. hotărîtă alunei, 
cil prilejul întîlnirii noastre de 
lucru, se făcuse din plin simți
tă. Evenimentul, în sine, ar fi 
trebuit să se constituie ca un 
fant cotidian în munca activis
tului pe care ii însoțeam. Nu 
astfel se prezintă insă situația. 
Aici, întîmpiarea — faptul că a 
a aflat fără să caute In mod 
special acest lucru despre si
tuația furajelor — jucase un 
rol însemnat Tn alte împreju
rări, pe care le știam la fel 
de bine amîndoi, între cunoaș
terea realității — atîta cît era I

— și decizia de a antrena tinerii 
la acțiuni în funcție de această 
cunoaștere, se interpusese dese
ori teama de a nu greși, de a 
nu depăși indicațiile primite cu 
ocazia instruirilor, de a nu că
dea. doamne ferește, in sfera 
de responsabilitate a celorlalți 
factori. „Noi trebuie să mobili
zăm tinerii cînd ni se cere — 
îmi spunea uneori — iar de ce
rut trebuie să ne-o ceară cei 
care au datoria să o facă și care 
știu mai bine ce nevoi au". Așa 
o fi ? îmi reamintesc notele pe 
care și le-a făcut Constantin 
Boicu la ultima instruire a ac
tivului. privitoare la organizați
ile U.T.C. din școli și impor
tanța exagerată acordată, in 
consecință, acestui domeniu in 
deplasările noastre la Ungureni
— prima comună vizitată — și 
aceasta acum, în plină campa
nie agricolă. îmi rememorez 
episodul semnificativ pentru a- 
ceaslă așteptare a solicitării, 
referitor la mobilizarea tinerilor 
salariați din aceeași comună de 
către primar la executarea pra- 
șilei, în condițiile în care, cu 0 
zi înainte, activistul avusese o 
întîlnire cu activul U.T.C., 
aflînd cite ceva din nevoile 
reale ale comunei. „Primarul 
nu și-a făcut decit datoria sa de 
comunist, nu trebuia lăudat pen
tru asta" — mi s-a replicat ul
terior. Dar activistul ? Activistul 
nu făcuse atunci, ceea ce acum, 
la Știubieni. pentru prima oară 
făcuse ; „îndrăznise" să ia sin
gur o decizie, venind In lntîm- 
ninarea solicitărilor. Cred că. pe 
lîngă satisfacția succesului, Con
stantin Boicu a înțeles alunei 
și necesitatea inițiativei și a cu
rajului. ' Timpul nu așteaptă 
răspunsul de la „județ" și, în 
teren, activistul este primul 
chemat să decidă ce este nevoie 
intr-un anume loc și timp.

MARIAN GRIGORE
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De la angajament la faptăBrigada „Scînteii tineretului44 transmite din județul Brăila
CINCI ZILE
ÎN AVANS

FAJĂ DE PLAN
Un succes la obținerea căruia

reiate ”

MM
fe -t l ic

.v.x.
x A; ■ ■ a w

>X^.V3

inițiativele utecistilor au con
tribuit substantial

zile mai de-
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La data la care ne-am oprit 
în Brăila - 5 iulie 1973 — uni
tățile industriale ale municipiu
lui lucrau deja în contul zilei 
de 10 iulie. Și aceasta, deoare
ce, sarcinile de plan ale semes
trului I fuseseră îndeplinite cu 
5 zile înainte de sfîrșitul lunii ce 
marca încheierea primei jumă
tăți al acestui an hotărîtor pen
tru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen. Concretizat 
în produse, acest avans s-a ma
terializat, printre altele, in 
Ci/rtrea suplimentară a 680 
oțel brut, 225 tone utilaje 
tru Industria chimică, 4 800 
laminate finite pline, 1 000
ciment. Sînt succese la care cei 
aproape 18.000 de tineri din in
dustria Brăilei și-au adus din 
plin contribuția, eforturile Tor 
îndreptate spre mai buna orga
nizare a producției și a muncii, 
spre creșterea eficienței econo
mice, spre mărirea aportului 
propriu în realizarea și depăși
rea obligațiilor ce le revin, a- 
liniindu-se firesc, și nu o dată 
decisiv, eforturile colectivelor 
unde-și desfășoară activitatea.

— Integrați in întrecerea de
clanșată din inițiativa C.C. al 
U.T.C. — j-elevă tovarășul Pe
tre Bădără, secretar al comite
tului municipal U.T.C. — ține
rii muncitori, maiștri, ingineri 
și economiști și-au aplecat mai 
insistent privirile asupra posi
bilităților de impulsionare a ran
damentului lor productiv, fapt 
ce a determinat conceperea și 
extinderea unor acțiuni specifi
ce, acțiuni a căror oportunitate 
și valoare este dată de înseși 
dimensiunile rezultatelor obți
nute pînă acum. Mă refer între 
altele la „nici un tînăr sub nor
mă. nici un minut nelucrat" sau 
„Procesul indisciplinaților" — 
inițiative pornite dintr-o între
prindere, preluate apoi de toate 
celelalte, dar am în vedere și 
angajamentele proprii ale unor 
organizații U.T.C., cum ar fi 
cea de la secția construcții me
talice a întreprinderii de utilaj 
greu „Progresul", „în acest an 
toate operațiile de sudură la 8 
corpuri de rulou compresor și 
2 corpuri 
draulice 
electrozi 
reducerea _
fice vor fi reintegrate circuitu
lui productiv 20 tone metal" — 
organizația U.T.C. de la Șantie
rul Naval — ori „să dăm în

exploatare cu 10 
vreme fiecare mașină de filat 
intrată în reparații capitale" a 
organizației mecano-energetic 
de la Combinatul de fibre ar
tificiale.

Așadar, un evantai amplu de 
acțiuni schițînd un tablou re
levant al semnăturii organiza
ției U.T.C. brăilene la realiza
rea, în fiecare întreprindere și 
la nivelul industriei municipiu
lui, a acelor rezultate care să 
vorbească elocvent despre hăr
nicie, responsabilitatea șl ma
turitatea profesională și politi
că de care dau dovadă oame
nii muncii din această parte a 
țării în înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid. Grupajul ce 
urmează este grăitor în acest 
sens, știrile pe care le reunește 
punctînd, la zi, succesele înre
gistrate în cinstea lui 23 Au
gust. Acestea fiind spuse să le 
dăm cuvîntul :

• 164 TONE IIlRTIE, 130 TONE 
CARTON, 41 TONE CELULOZA 
este plusul de producție expe
diat pe adresele beneficiarilor 
interni și externi de către uni
tatea de celuloză și hîrtie în 
cele 187 de zile trecute de la 
1 ianuarie a celui de-al treilea 
an al cincinalului. Semnificativ 
pentru ritmul in care se lucrea
ză aici este și faptul că în ul
timele 15 zile au fost produse 
peste plan 53 tone hîrtie, 2 tone 
cartoane, 6 tone celuloză, cu 
alte cuvinte cantități „record" 
față de toate realizările acu
mulate in același interval de 
timp de la înființarea între
prinderii și pînă la jumătatea 
Junii iunie.

de excavatoare hi- 
vor fi efectuate cu 
economisiți", „prin 
consumurilor speci-

• 5.066 TONE LAMINATE 
executate suplimentar față de 
graficele de producție de către 
Întreprinderea „Laminorul", 
cele 5.066 tone marchează „ul
tima sută de metri" către atin
gerea angajamentului anual a- 
sumat în întrecerea socialista 
de către colectivul de muncă al 
acestei unități industriale. Cum 
încă din această lună, sîntem 
informați, vom ajunge la bare
mul celor 6.000 de tone cîte sta
bilisem să producem peste plan 
pînă la 31 decembrie, în această 
săptămină ne vom face calcu
lele în vederea suplimentării 
angajamentului inițial.

GH. GHIDRIGAN

Ora secerișului
bate pretutindeni

dar judecind după stadiul pregătirilor pentru 
recoltatul griului, se pare că ceasul unora merge

Bilanț în agricultura județu
lui Brăila după o săptămină de 
la declanșarea campaniei de 
recoltare : 35 de cooperative
agricole de producție și 4 între
prinderi agricole de stat au ra
portat încheierea secerișului la 
orz de pe o suprafață de aproa
pe 3 000 hectare. Suprafața eli
berată de paie măsura 2 800 hec
tare, cea arată 2 600 hectare, iar 
cea însămînțată cu culturi suc- 

Ceea ca 
în cifre.
fluxului

cesive 2100 hectare, 
demonstrează, sintetic, 
realizarea practică a 
tehnologic continuu.

Nicolae Priceputu, șeful secți
ei de mecanizare de la Cazasu 
ne demonstrează că nu e prea 
greu din moment ce mașinile 
merg „șnur" iar oamenii sint 
pricepuți și lucrează de dimi
neața pină seara continuu, doar 
cu o pauză la ora prînzului 
„Nu ne-a trebuit decît o jumă
tate de zi, cu combinele pe cars 
le avem, ca să dăm gata 30 hec
tare de orz, chit că producția a 
fost de 3 560 kg la hectar. Ne-am 
convins la fața locului că am 
reparat bine combinele și că 
atunci cînd vom trece la grîu o 
să depășim norma zilnică stabi
lită, de 60 hectare. Mai ales că 
ne-a venit in ajutor și o com
bină „Gloria" din județul Neamț. 
Pină la grîu însă, mai trebuia 
să așteptăm 3—4 zile. Dar nu 
stăm degeaba. Pe Gheorghe 
Toniță l-am trimis cu „Gloria" 
lui să dea ajutor celor de la 
Chiscani. Ceilalți băieți au ter
minat de arat terenul pe care a 
fost orzul și acum își repară dis
curile. O să avem mare nevoie 
de ele cînd vom începe din plin 
însămînțarea culturilor duble".

O demonstrație similară au 
făcut-o și mecanizatorii de la 
cooperativa agricolă „Drum 
Nou" din Movila Miresii. Cu 
cele 16 tone de orz bătute în

cu intîrziere
i

mai puțin de o zi, tinărul me
canizator Gheorghe Jercăianu a 
stabilit și primul record al cam
paniei la categoria combine C-3. 
Ceilalți colegi de secție, Micu 
Mihalache, Nicolae Zainea și 
Vasile Bănică afirmă apăsat că 
recordul va avea viață scurtă, 
pînă cînd vor intra in lanurile 
de grîu. Patru prese în agregat 
cu platformele pentru transpor
tul baloților de paie au acționat 
imediat după combine. în urma 
lor intrînd să tragă brazdă nouă 
10 tractoare, iar 4 agregate cu 
discuri și două mașini de îm
prăștiat îngrășăminte chimice să 
pregătească patul germinativ 
pentru noua recoltă de furaje. 
„De la recoltat și pînă la semă
nat nu o să treacă mai mult 
de 2 zile" — afirmă convins 
Anlohi Paraschiv, președintele 
unității.

Secvențe asemănătoare am fi 
putut consemna, și de la coope
rativele din Romanu, Scorțaru 
Vechi, Viziru, Tichilești, Lișco- 
teanca, Orișenești, de la fer
mele întreprinderilor de stat 
Baldovinești, Tichilești. însură
ței și Urleasca. Nu toți insă s-au 
grăbit la fel. La C A P. ..Tudor 
Vladimirescu", de pildă, deși su
prafața de orz măsoară 100 hec
tare. de abia in ziua raidului 
nostru se incepea recoltatul, in 
timp ce vecinii, după cum am 
văzut, terminaseră cu 3—4 zile 
înainte. Ni se spune că orzul nu 
a fost prea bine copt pină acum. 
Un scurt sondaj pe cimp de
monstrează. insă, contrariul. Și 
ne mai prilejuiește constatarea 
că doar jumătate din parcul de 
combine aflate in dotare acțio
nează in lan. Aceasta in timp 
ce in secție 3 mecanizatori de 
abia montau cutiile pentru plea
vă. iar două „Glorii" mai erau 
încă revizuite. Este adevărat, cu 
14 combine, dintre care 4 de

mare productivitate, nu e greu 
să recoltezi 100 de hectare. Dar 
cine are garanția că timpul va 
fi mereu favorabil ? La acest 
lucru dacă se vor gîndi mai bine 
specialiștii de aici, vor acționa 
cu siguranță mult mai operativ. 
Capriciile verii nu se lasă deloc 
așteptate ■ (de altfel, chiar in 
după amiaza aceleiași zile a 
plouat) și efectele lor negative 
trebuie preintîmpinate cu orice 
mijloace și prin orice metode.

OCTAVIAN MILEA

Repere ale unei 
ample dezvoltări

(Urmare din pag. I)

măsură a cererilor economiei 
naționale și lărgirea exportului. 
Mi se pare sugestiv faptul că in 
anul 1975 se va realiză numai in 
10 zile un volum de mașini- 
unelte egal cu întreaga produc
ție a anului 1960. Diversificarea 
producției de mașini unelte se 
va realiza atit prin asimilarea 
de noi tipuri de mașini stan
dard, ca mașini de rectificat 
plan și interior, strunguri auto
mate monoax, strunguri revol
ver, mașini de prelucrat dan
tura etc., cit și prin însușirea 
de mașini-unelte speciale cum 
ar fi cele cu comandă numerică, 
cele cu comandă secvențională, 
mașini cu afișaj in cote, precum 
și mașini speciale derivate din 
tipurile standard.

In cadrul industriei electro
tehnice se accelerează caracte
rul prioritar al electronicii, fi
nind seama de aprecierile și o- 
rientările cuprinse in docu
mentele de partid, au fost ela
borate studii pentru creșterea 
tot mai accentuată a produc
ției electrotehnice, pentru dez
voltarea în ritm și mai accele
rat a acestei subramuri a viito
rului. In domeniul electronicii 
se abordează și se dezvoltă teh
nologii și domenii esențiale noi, 
ca circuitele integrate, compo
nentele electronice profesionale, 
microelectronică, ponderea cea 
mai mare aparținînd domeniu
lui tehnicii de calcul.

Odată cu dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale pentru pro
ducție s-a acordat o atenție deo
sebită activității de cercetare și 
proiectare. Astfel, față de trei 
institute de specialitate exis
tente în 1960, în prezent sînt or
ganizate 9 institute și centre de 
cercetare-proiectare specializate 
și se prevede ca pentru 1975 nu
mărul acestora să ajungă la 15. 
Sarcini importante revin con
strucției de mașini unelte și 
electrotehnicii în domeniul creș
terii productivității muncii, al 
reducerii costurilor de fabrica
ție. La finele cincinalului pro
ductivitatea muncii va trebui 
să crească cu 61.9 la sută față de 
1970 iar cheltuielile la 1 000 de 
lei producție marfă vor fi mai 
mici cu 22 la sută față de rea
lizările aceluiași an.

— Ponderea produselor indus
triei constructoare de mașini in 
comerțul exterior este unul din-

• Față de anul 1970 in anul 1975 producția de strunguri 
va fi de 188 la sută, cea de mașini de rectificat de 452 la 
sută, cea de motoare electrice de 222 la sută, cea de televi
zoare de 232 la sută, cea de mijloace de automatizare de 373 
la sută, iar cea de mijloace ale tehnicii de calcul de 1 650 la 
sută.

® Producția industriei electrotehnice și electronice din anul 
1950 s-a realizat in 1972 în numai 2 zile. In 1975 producția 
industriei electronice și electrotehnice va depăși volumul în
tregii ramuri constructoare de mașini realizat in 1965.

• Productivitatea muncii a crescut în 1972 cu 8,7 la sută, 
pentru 1975 fiind prevăzută o creștere de 61,9 la sută față 
de 1970.

• Față de 1970, numărul salariaților din industria construc
țiilor de mașini-unelte și electrotehnicii a crescut cu 15 000 
în 1972 și se prevede că in 1975 această creștere va fi de 
peste 48 000.

• Prin învățămîntul profesional și cursurile de calificare de 
scurtă durată, in actualul cincinal se vor pregăti peste 102 000 
de muncitori, iar pentru cincinalul 1976-1980 se prevede ca
lificarea a încă 111 000 muncitori.

• Pentru calificare, s-au cheltuit 90 milioane lei in 1970, 
100 milioane lei in 1972, iar 
260 milioane.

in anul 1975 se vor cheltui

tre indicatorii nivelului de dez
voltare al unei țări. Cum se re
flectă schimbările ce au loc in 
prezent in construcția de ma
șini, în schimburile internațio
nale ale țării noastre ?

— Datorită tehnicității și exi
genței calitative a produselor 
sale, România a devenit o pre
zență tot mai activă pe piața 
mondială de mașini și utilaje. 
Ea participă intens la manife
stările de specialitate : de e- 
xemplu, în 1972 produsele româ
nești au fost prezente in peste 
70 de tirguri și expoziții inter
naționale. In acest an, mașinile 
și utilajele produse în România 
vor putea fi văzute la aproxi
mativ o sută de manifestări 
internaționale de prestigiu. îm
bunătățirea structurii exportu
rilor românești prin sporirea tot 
mai accentuată a ponderii pro
duselor cu grad ridicat de pre
lucrare, introducerea unor pro
duse noi, reprezentînd tehnici de 
vîrf pe plan mondial, ridicarea 
continuă a parametrilor acelor

produse care și-au cîștigat o po
ziție importantă pe piața inter
națională, îndeplinirea exem
plară a tuturor obligațiilor asu
mate fac din țara noastră un 
partener de comerț exterior se
rios și căutat. Conform progra
mului, exportul de utilaje va 
atinge în 1975 un volum de peste 
29 la sută din totalul exportului 
țării pondere care se situează la 
nivelul unor țări dezvoltate din 
punct de vedere industrial. A- 
ceastă evoluție reprezintă, pen
tru actuala perioadă, o creștere 
a exportului de mașini mai mult 
decît dublă. Caracteristic 
tru perioada viitoare va fi 
lizarea unor produse care 
îngloba o cantitate de metal 
redusă dar, prin modul lor 
concepție și realizare, vor 
prinde o cantitate tot mai mare 
de inteligență. într-un cuvînt 
vom pune accentul pe realiza
rea unei competitivități din ce 
in ce mai ridicate, ceea ce va 
pune produsele noastre alături 
de cele realizate în țări cu o 
înaltă tradiție tehnică.

pen- 
rea- 
vor 
mai 

de 
cu-

Secvență cotidiană în secția de montaj strunguri — Carusel — F.M.U.A.B. Foto: O. PLECAN

0 DIMENSIUNE NECESARA:
MEDITAȚIA ASUPRA ACȚIUNII

A
naliza, muncii în 
cadrul programului 
de instruire al co
mitetului județean 
U.T.C. constituie, 
fără îndoială, mai 

ales pentru tinărul activist, o 
bună scoală în însușirea unor 
noi forme și metode de activi
tate, în cântărirea exactă a rea
lizărilor obținute, în îmbunătă
țirea propriului stil de muncă. 
Două întrebări mi-am pus in 
momentul în care am. intrat în 
sala unde erau adunați activiștii 
Comitetului județean Galați al 
U.T.C. : cum. va informa instruc
torul Marian Ștefan, după ce am 
petrecut o perioadă de timp îm
preună prin cele trei comune 
din sectorul său și ce anume va 
putea să învețe de la colegii 
săi ? Din această amplă dezbate
re asupra activității aparatului 
salariat, desfășurate pe parcursul 
unei luni de zile, de la prece
denta instruire. Intr-un fel a- 
veam emoții pentru Marian Ște
fan deoarece, știindu-l încă în 
formare, dar cu certe calități de 
activist, i-arn atras atenția în re
petate rînduri asupra modului 
cum trebuie să se prezinte în 
fața secretariatului și a colegi
lor săi. Aflîndu-ne la Rediu, 
Cuca sau Pechea, l-am sfătuit 
să mediteze serios asupra situa
țiilor întîlnite și a acțiunilor în
treprinse împreună, în așa fel in
cit să expună concluziile dictate 
de realitate, să nu se împotmo
lească în aspecte nesemnificative, 
ci să menționeze experiențele 
pozitive, fenomenele negative, cu 
o analiză sumară a cauzelor, să 

prefigureze propriile direcții de 
acțiune pentru viitor. Cu atât 
mai mult cu cit în toate cele 
trei comune, pentru ședințele 
de comitet, am insistat să-și for
muleze în scris aprecierile, con
cluziile.

Și iată acum, aproape cuvînt 
cu cuvînt, informarea sa. pre
zentată verbal: „La Rediu si
tuația se cunoaște. din presă. 
M-am ocupat în primul rînd de 
reașezarea structurii. La nivel de 
comună era ceva, dar mai jos 
nimic, nici măcar programe de 
activitate. Întrecerea „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea

GALAȚI
cincinalului înainte de termen" 
se cunoaște, ca la instruire, dar 
nu există. Nici pînă acum nu a 
venit de la Rediu răspunsul la 
chemare. Învățămîntul politic în 
școli s-a ținut, nu s-a trimis încă 
informarea la județ. La Cuca 
evidența (rezultatelor întrecerii 
— n.n.) este ținută la nivelul co
mitetului comunal, dar la nive
lul organzațiilor în C.A.P. nu 
există. La fel la Pechea, unde 
se află numai la nivelul comite
tului comunal U.T.C., nu și mai 
jos. Despre cluburile tineretului 
nu se poate vorbi pentru că nu 
există. In Pechea se va face to
tuși unul. Li s-a dat o sală. La 
școala din Cuca a fost un con
curs cu 1848, o expunere și ur
mează să se desfășoare con
cursul...". Și tot așa. Tinărul in
structor răsfoiește caietul său vo
luminos și unde i se opresc 
ochii acolo mai citește cîte o 
propoziție.

Un mod neangajant de a tra
ta problemele, o eludare com
pletă a semnificațiilor. Lipsește 
și evidențierea experiențelor po
zitive (nici un cuvînt despre a- 
cele cluburi ale tineretulu de la 
C.A.P. Pechea și despre colțuri
le de documentare tehnică tot de 
aici, despre alte acțiuni merito
rii). nu furnizează elementele 
necesare unei viziuni exacte a- 
supra stadiului activității orga
nizațiilor din cele trei comune. 
In ce privește organizația și ac
tivul de la Cuca, de pildă, ar 
fi trebuit să insiste asupra lip
sei de penetrație a acțiunilor 
inițiate, cauzată de o anumită 
izolare a organelor alese care au 
ignorat metoda muncii de la om 
la om, sfatul cu tinerii asupra 
problemelor lor de viață, asu
pra preocupărilor și aspirațiilor 
lor. La Pechea, chestiunea se 
pune în alți termeni: existența 
unei activități satisfăcătoare la 
unele organizații, a multor ini
țiative valoroase, dar și existen
ța unor organizații cu o activi
tate rutinieră sau total nesatisfă
cătoare. Deci principala direcție 
de acțiune ar fi aici ridicarea 
ultimelor organizații la nivelul 
celor dinții. Bineînțeles, cu de
talierile necesare, cu exemplifi
cările de rigoare, cu evidențierea 
eforturilor proprii pentru per
fecționarea activității organelor 
și organizațiilor U.T.C. pe linia 
sarcinilor primite de la județ, cu 
expunerea planurilor proprii în 
privința acestor organizații. In 
felul acesta, secretariatul comite

tului județean U.T.C., avînd o 
imagine edificatoare asupra 
muncii sale și a organizațiilor 
din sector, ar fi putut stabili și 
cele mai indicate măsuri, iar co
legii săi, unii cu o experiență bo
gată, ar fi avut posibilitatea să-i 
recomande cele mai bune căi și 
procedee de acțiune.

Ce a putut să învețe instruc
torul Marian Ștefan la acest ca
pitol al analizei muncii din ca
drul programului de instruire ? 
Aș spune, în primul rînd, multe 
lucruri despre modalitățile de 
organizare și desfășurare a unor 
acțiuni specifice, despre antrena
rea activelor la o activitate labo
rioasă și, nu în ultimul rînd, de 
la activiști ca Victor Vasilache, 
Gheorghe Popa și alții, felul în 
care trebuie să informeze. Pe 
de altă parte, a ascultat și câți
va activiști care s-au lansat în 
povești dezlânate de felul: „Am 
fost la tov. director al școlii care 
a zis că... am vorbit și cu tova
rășul președinte al C.A.P. care a 
spus că...". Comparând, luînd în 
considerație observațiile judi
cioase ale secretariatului comite
tului județean, instructorul Ma
rian Ștefan va putea să-și dea 
seama de greșelile sale. Nu se 
uită, desigur, că este încă la în
ceput de drum, dar nici dum
nealui nu trebuie să uite că 
munca de activist presupune nu 
numai acțiune, ci și meditație a- 
supra acțiunii. Numai printr-o 
reflecție permanentă va putea 
înțelege exact situațiile întîlnite 
pe teren, va putea descoji feno
menele de crusta aparenței și va 
intra în posesia, elementelor ne
cesare pentru a lua operativ cele 
mai bune măsuri, pentru a a- 
dopta, în fiecare caz, procedeele 
și modalitățile de lucru efi
ciente.

ION CHIRIC

CLUBUL NAVETIȘTILOR
_>

II INVITA Șl PE INSTRUCTOR
-am propus tovară
șului loan Cernea, 
instructor al Comi
tetului județean Mu
reș al U.T.C., să 
încercăm organiza

rea unor activități pentru nave
tiști, antrenarea lor la activitățile 
organizației U.T.C. din comună, 
la Voivodeni. Fără să respingă 
categoric ideea, a încercat însă 
să mă convingă de imposibilita
tea materializării ei cu argumen
te sortite de la început eșecului : 
navetiștii se scoală de dimineață 
și vin obosiți de la lucru ; ajunși 
acasă sint solicitați de părinți la 
treburile gospodărești, la munca 
în C.A.P. ; în comună nu sînt.
fete iar pe cele existente nu le 
lasă părinții să participe la ma
nifestări. Pentru el, lucrurile erau 
așadar clare, situația era așa 
cum era, iar concluzia nu putea 
fi decît una singură : nu se poa
te face nimic. De aceea m-am 
liotărît, în ciuda acestor pronos
ticuri descurajante, să pornesc 
singur la treabă.

Dorind, să mă conving de pro
centul de timp liber din bugetul 
extraprofesional al navetiștilor am 
stat mai multe zile, la Voivo
deni. Mi-a fost dat să observ că, 
în fiecare seară, începând de la
orele 18, grupuri, de tineri se în
dreaptă și rămân pînă târziu spre 
unicul loc de atracție și de în

tâlnire : cofetăria, bufetul și 
porțiunea de drum care le leagă.

— Ce să facem ?, se întreba 
tinărul Alexandru Toradi, mun
citor la I.I.S. Metalotehnica din 
Tg. Mureș. Clubul e închis, că

minul e închis, undeva trebuia 
să pornim și noi după orele de 
muncă.

— Nu credeți că ar fi bine să 
aveți un spațiu al dumneavoas
tră al uteciștilor, pe care să-1 
gospodăriți după preferințe și 
necesități ?

— Cum să nu — intervine 
Alexandru Szabo, coleg de mun
că cu primul. In uzină stăm opt 
ore. Aici ne petrecem cea mai 
mare parte a timpului zilei. 
Unii participăm la activitățile 
fanfarei, în formațiile de dansuri 
ale căminului, în echipa de 
fotbal. Nu toți avem însă tele
vizoare acasă, nu toți sîntem 
fotbaliști și nu în flecare zi se 
poate face baie.

— Știti bine — zice Alexan
dru Szakacs, secretarrd comitetu
lui. U.T.C. — că la căminul cul
tural este o sală pe care o nu
mim clubul tineretului. Numai 
că această denumire există doar 

pe hîrtie. Am discutat cu organe
le de conducere și au fost de 
acord să ne pună la dispoziție o 
parte din baza materială a cămi
nului cultural. De gospodărirea 
ei însă va trebui să ne. ocupăm 
noi. Zicând noi, nu mă gândesc 
numai la mine. Trebuie format 
un colectiv care să asigure o 
permanentă activitate clubului, să 
facem din el, dacă vreți, un 
club al navetiștilor.

— Știi și tu, Sany, i se răs
punde secretarului, că noi asta 
vrem. Știi că ne place să lucrăm 

■și să ne distrăm. Numai să vrea 
careva din conducerea comunei 
și noi sîntem alături de voi.

Cum vorba multă e sărăcia 
omului, cu cîțiva dintre ei am 
fixat ziua de întâlnire pentru a 
forma colectivul de conducere al 
clubului, pentru alcătuirea pro
gramului șl ne-ăm deplasat la 
șeful fanfarei căruia i-arn dezvă
luit intențiile noastre și dorința 
de a marca acest început, cu o 
seară distractivă... A fost de 
acord să asigure muzica fără re
munerație.

Sâmbătă seara aproape 100 de 
tineri au venit la club. Au fost 
prezente si câteva mame. In co
lectivul de conducere au fost 
aleși Mihai Daraban, muncitor la 
Fabrica, de pielărie și mănuși din 
Tg. Mureș, Iosif Felei, Alexan
dru Recrișian, Francisc Szabo, 

muncitori la I.I.S. „Metalotehni
ca", și Ana Dement/ din partea 
comitetului comunal U.T.C.

— Cam ce v-ați gîndit să fa
ceți e un lucru foarte frumos, 
ne-a mărturisit Lița Demenți, 
una dintre mame. E bine că or
ganizația U.T.C. se ocupă de ti
neri, nu numai la locul de mun
că, ci și pentru organizarea 
timpului liber. Iar dacă venim să 
vedem ce se întîmplă acolo unde 
merg copiii noștri nu cred că 
greșim. Poate chiar i-am ajuta cu 
ceva. N-ar fi rău dacă în pers
pectivă chiar la. acest club ne-am 
ocupa de pregătirea lor pentru 
viață. Un cerc de croit, de cusut, 
de organizare a gospodăriei și 
cîte altele sînt necesare unei ti
nere. Cînd. ne vom convinge de 
seriozitatea acțiunilor de aici fiți 
siguri că vom permite copiiilor 
să vină și singuri.

Ia ședința de constituire a 
clubului navetiștilor au participat 
și elevii aflati în. vacanță. Un 
elev de la Liceul pedagogic din 
Tg. Mures le-a propus colegilor 
să ajute la sporirea bazei mate
riale a clubului prin organizarea 
unor spectacole în satele aparți
nătoare comunei, iar banii înca
sați să intre în fondul consiliului 
comunal U.T.C. Și multe alte 
propuneri s-au auzit în seara 
aceea.

Clubul s-a înființat. Imposibi
lul a început să devină realitate. 
Navetiștii din Voivodeni vă aș
teaptă, tovarășe Cernea, să vă 
cunoască și să-i sprijiniți mai 
departe. Odată ce începutul a 
fost făcut, el nu are nevoie decît 
de o îndrumare corespunzătoare.

MIRCEA BORDA
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MODELE Șl ANTI-MODELE
tineretului. Nu o dată am citit pe afișe : „Film 
cinematografică românească un exemplu recent îl 

______  „_ =__ ________ 1 :_j“ despre care critica a exprimat un aspru 
punct de vedere. Credeți că un astfel de film iși justifică denumirea de „Film 
pentru tineret" ?_________________________________________ .

2. Ce calități credeți că ar trebui să aibă un film destinat tineretului ? Ce se 
așteaptă de la el ?

1. Există filme destinate 
pentru tineret". In producția 
constituie „Săgeata căpitanului Ion1

SÂNZIANA POP:
„Săgeta 
dar știu 
istorică.
realizat 

de a fl 
filmele

3

2

I
 N-am văzut 

Căpitanului Ion", 
că trata o temă

Un film istoric bine 
poate căpăta calitatea 

.și „de tineret". Toate
mari, toate cărțile mari, marea 
artă, in genere, este și pentru 
tineret.

Eu nu cred că filmul, li
teratura, pot avea de ia 
pornire adresa : pentru

tineret. „De tineret" nu este o 
categorie estetică. Talentul și 
imaginația unui creator nu se 
pot compartimenta atît de strict. 
Cred, așa cum am mai spus, că 
arta are valoare suficient de 
cuprinzătoare și de reprezenta
tivă pentru a satisface și gustul 
tineretului. Starea de spirit 
proprie generațiilor tinere, 
mentalitatea tineretului, aspira
țiile lui, capacitatea de ideali
zare pot fi lesne satisfăcute de 
nenumărate cărți și filme de 
artă. Dar nu cred că se poate 
face artă pentru tineret dina
dins. Tineretul reprezintă o 
deschidere de inteligență mult 
mai amplă decit și-o reprezintă 
pedagogia.

„Duminică la ora 6“ al 
lui Lucian Pintilie, film 
politic in cel mai cura* 

înțeles al cuvîntului, este un 
excelent film pentru tineret. 
Idealismul generației tinere 
se poate fixa foarte bine în 
lupta politică. „Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă" 
al lui Richardson este, de ase
menea, un extraordinar film 
pentru tineret, in ciuda faptului 
că parabola lui vizează chiar 
stările sociale aflate în conflict.

4 Fără Îndoială că filme
le „cu“ și „despre" ti
neri, atunci cînd sînt bine 

realizate se adresează in mod 
special tineretului. Asta nu în
seamnă, însă, că ele nu au va
loare și pentru celelalte catego
rii de virstă, și nu înseamnă că 
autorii lor. realizîndu-le s-au 
gîndit la tinerii între 16 și 18 
ani. Autorii lor au avut o obse
sie artistică minunată, au avut 
suficient talent pentru a o 
transcrie pe peliculă, și tinere
tul a avut destul noroc ca fil
mul să i se adreseze și lui.

VALERIAN SAVA
1 Să nu absolutizăm for

mulele. Un afiș publicitar 
are libertatea să indi-e 

film pentru toate vîrstele". 
și spectatorii „de toate

„un 
dar 
vîrstele" au libertatea să-l ig
nore sau să-l aprecieze foarte 
diferit — in funcție 
de preferințe ș.a.m.d. 
distribuitor poate să 
sloganul publicitar 
pentru adulți", ca să stimuleze 
o anumită curiozitate față de 
filmul său, după cum un alt 
distribuitor nu poate fi împie
decat de nimeni să-și recoman
de pelicule ca fiind „pentru ti
neret" — din motive foarte di-

de virstă, 
La fel un 
apeleze la 

„Numai

ferite, poate chiar căutînd, în 
extremis, o minimă acoperire 
sau o parțială confirmare a bu
nelor sale intenții. Să respec
tăm legile și libertățile reclamei 
și ale publicității — foarte ne
cesare sau cel puțin inevitabile, 
între reclamă și valoarea filmu
lui, între fiecare dintre acestea 
și opinia criticii și a publicului 
există firești și, în unele cazuri, 
binecuvîntate distanțe. Părerea 
mea este că reclama și publici
tatea cinematografică ar trebui 
chiar să cunoască la noi o intensă 
dezvoltare, să fie mai inspirate 
și mai persuasive, pentru a 
atrage un număr mai mare de
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3. Cunoașteți vreun exemplu bun de astfel de filme în cinematografia 
română și cea mondială ?

4. încercăm să diferențiem filmele cu și despre tineri de categoria filmelor 
„pentru tineret". Care ar trebui să fie ponderea 
ției noastre ?

acestor filme în contextul discu-

____ să vadă și să 
judece filmele românești. Din 
acest punct de vedere, filmul 
„Săgeata Căpitanului Ion" „iși 
justifică denumirea" de „film 
pentru tineret".

Ținînd seama de faptul 
că tineretul reprezintă 
marea majoritate a spec

tatorilor de film — iar procen
tajul crește din ce in ce mai 
mult, în favoarea tineretului — 
cred că întreaga strategie 
studiourilor cinematografice 
practic, întreaga producție 
filme ar trebui să țină seama 
mal mult de exigențele, de 
problematica și de preferințele 
tineretului. Nu dau 1—2 filme 
pe an. nu dau un sector izolat, 
ci mai 
tindă a 
să le 
tinerii 
aceste 
sinceritatea observării realității 
Înconjurătoare, promptitudinea 
în semnalarea unor aspecte ine
dite sau dificile ale relațiilor 
dintre oamenii societății noastre 
noi. franchețea angajării etice, 
civice și politice a autorilor, 
atenția la nuanțe, cuprinderea 
firească a celor mal <jiver.se la
turi, aspecte și momente ale 
vieții noastre sociale și intime, 
în general, pe măsura progre
sului civilizației noastre socia
liste, publicul de toate catego
riile devine mai exigent. Cu 
deosebire tinerii „așteaptă" ca 
filmele să-i convingă și să-i 
farmece. Altfel, beneficiind de 
tot mai multe mijloace de ele- 
vare și delectare, ei vor ignora 
din ce in ce mai mult filmele 
care rămîn la nivelul bunelor 
intenții.

3
„Vre 
trebați 
Nil nil

spectatori, care 
judece fii—1-

2
a 

si. 
de

toate filmele trebuie să 
avea acele calități care 
facă interesante pentru 
spectatori. Care ar fi 
calități ? Directețea și

.Vreun exemplu" — în- 
i dumneavoastră. 

Nu numai unul și nu nu- 
dintr-un singur gen. Să 

— de pildă — filmul docu-
mai 
luăm 
mentar românesc — „Student la 
Iași", de I. Moscu sau filmul 
pentru televiziune „Catedra nu-i 
amvon", de Anca Arion. Sint 
două proxime exemple, care ar

merita să fie urmate, preluate, 
decantate, reconsiderate, in ge
nuri și formule diverse, de mulți 
alți cineaști. în general, suges
tiile acumulate de-a lungul 
anilor de școala noastră docu
mentaristă sint așa de numeroa
se — uneori și elocvente — In
cit nici nu mai trebuie să cău
tăm „exemple" în alte părți.

Diferențierea trebuie 
intr-adevăr făcută. Tine
rețea este o virstă a de

venirii rapide, ea marchează jț 
multiutudine de '

4
ipostaze. de

trepte, o problematică de mare 
diversitate. Adolescenții, cei 
aflați la prima tinerețe, sau pe 
treptele următoare, încă în 
curs de formare și instruire, la 
primele experiențe de viață sau 
asumindu-și răspunderile unor 
angajări depline — fiecare din 
aceste categorii și multe alte 
diferențieri — ținînd de mediul 
social. profesional, natural 
ș.a.m.d. ar trebui avute in ve
dere î- ÎL— '
tematice și de adresă a 
ției cinematografice.

în stabilirea compoziției
produc-

ELENA GHEORGHE:
cercetător științific la Institutul de Filosofic, sectorul de 

culturii și estetică

1 Ținînd seama de faptul 
că tinerii sînt la virstă 
căutărilor, a tatonărilor, 

că ei sint maleabili și, influen- 
țabili, energiile lor, elanurile 
lor puțind fi canalizate în orice 
direcție, 
ințelegînd 
difuzorii) 
orice fe’. de teme, orice fel de 
conținuturi. Mulți dintre tinerii 
investigați de noi au mărturisit 
că văd in cinematograf o sursă 
de modele, o parte din ei au 
declarat chiar că filmul exercită 
o anumită influență asupra lor. 
(începînd cu o influență mai 
superficială și terminînd cu 
impacturi asupra comportamen
tului, a mentalității etc.). în a- 
ceste condiții un film destinat 
tinerilor trebuie să pună în cir
culație valori autentice sancțio
nate pozitiv de societate și nu 
pseudo valori (așa cum o fac 
filmele comerciale care exaltă în 
mod gratuit violenta și care 
mizează pe disponibilitatea ti
neretului pentru aventură).

Un film care se adresează ti
neretului este chemat să ofere 
modele umane autentice.

O politică repertorială lucidă 
nu poate îndrepta spre tineret 
o mulțime de filme de aventuri, 
polițiste, sau melodrame care nu 
au nimic comun cu idealurile

cinematograful (aici 
atît creatorii cit și 

nu poate vehicula

3

cultivate de societatea 
socialistă. Cercetări sociologice 
mai ample vizind cunoașterea 
publicului tinăr ar fi bineveni
te, rezultatele acestor cercetări 
urmind a fi difuzate forurilor 
de decizie.

2
 Un film bine realizat, 

destinat tineretului îl 
consider a fi „Decorarea" 

și (mai de mult „Reconstitui
rea". Din repertoriul mondial 

„Rond de noapte".
Filmul despre tineret 

are, după mine, o situație 
precară, în cinematogra

fia noastră.
Priza pe care o are filmul în 

rîndul tineretului se poate 
transforma- într-un puternic in
strument educativ. Cinemato
grafia noastră trebuie să ofere 
opere in care tinerii noștri să 
se recunoască cu toate calitățile 
și scăderile lor. în cercetările 
efectuate in mediul rural ca șl 
in orașele Sibiu. Brașov, Bacău, 
Tulcea am întllnit adesea ne
mulțumirea tinerilor spectatori 
față de penuria de filme des
pre tineret cit și fată de por
tretele de tineri neconvingătoa- 
re sau superficial schițate de 
unele producții cinematografice 
românești.

se

încheierea concursului de creație literară al elevilor

TINERE CONDEIE

Societatea capitalistă mo
dernă, zisă de consum, lan
sează aproape în fiecare se
zon alte produse 
De regulă, acestea, 
sint doar curiozități 
rămin oricum niște 
Acum — numai 
gadget.

Ca și alți termeni nici aces
ta nu se poate traduce decit 
cu oarecare aproximație. Prin 
gadget, așadar, ș-ar putea 
înțelege acel obiect de con
sum, ultimul dintr-o serie 
de produse similare care nu 
este, automat, și cei mai bun 
și care nu este decit in mod 
forțat superior omonimelor 
din aceeași clasă de obiecte.

Campaniile publicitare, azi 
de o fină rapacitate, tot mai 
adecvate luptei pentru aca
pararea piețelor sau, pe 
scurt, concurența susținută 
frenetic și abil de publici
tate au născut această nouă 
și, de cele mai multe ori, 
falsă aspirație publică. Bom
bardamentul publicitar a in
ventat gadgetul, ce a deve
nit repede cîntecul de le
bădă al reclamei înțeleasă ca 
necesar auxiliu în comerțul 
modern.

Discrepanțele între venitu
rile reale ale publicurilor 
sint lin fapt istoric incontes
tabil. Și asta, cu toate efor
turile statisticienilor de a-l 
camufla, forjind o omogeni
tate socială, uzînd de legea 
numerelor mari. De aceea, 
prevăzători, planificatorii 
publicitari au permis tuturor 
claselor și păturilor sociale 
să participe, prin voință și 
aspirație, la cultivarea aces
tui mit modern, al produsu
lui de ultimă oră. La veni
turi foarte ridicate, gadgetul 
înseamnă ultima instalație 
stereovideomagnețică. Pen
tru cei cu venituri mari și 
medii, să zic, gadgetul e 
doar un uitiin model de Ca
dillac ori de casetofon, iar 
pentru cei cu venituri mo
deste — ultimul tip de ma
șină de spălat ori de pan
tofi din piele întoarsă...

Pentru a nu se instaura a- 
numite contuzii, voi face li
nele precizări. Sigur că, prin 
testări psihotehnice, telefoa
nele cu butoane, sau cele la 
purtător, s-au dovedit supe
rioare acelora clasice, cu 
disc. Sigur că polifuncționa- 
Iitatea linei combine muzi
cale portabile (radio-pikup- 
magnetofon) este 
bilă. Sigur că un 
mai spațios care 
totodată mai puțin 
este, certamente, mai econo
micos decit cel vechi. Sigur 
că cine-rama și cine-motelul 
îsi justifică prezența cu priso
sință în anumite regiuni geo
grafice și pentru anumite 
stiluri de viată. însă nu a- 
cestea sint gadgeturi. Altfel 
— ajungem să negăm însăși 
ideea progresului tehnic. 
Dar economia capitalistă, 
permițînd o accentuată ten
siune concurentială. dispune

lexicale, 
cînd nu 
lexicale, 

hibrili.
despre

remarca- 
f rigidei' 

consumă 
curent

să 
goluri, 

intre

ca intre anumite sectoare 
se producă largi 
profunde discrepanțe 
cerere și ofertă, intre pro
ducție și consum. Or/ crea
rea de dorinți și necesități, 
mereu altele, in perfect a- 
cord cu mereu alte obiecte 
de consum — iată certifica
tul de naștere a| gadgetului.

Nu din intenții lingvistic,e, 
in primul rind, s-au ivit în
semnările de față, ei mai cu 
seamă pentru că nenumă
rate sint consecințele social 
istorice ale cultivării mitu
lui semnalat aci. Economic — 
gadgetul maschează progre
sul cantitativ în dauna celui 
realmente calitativ și catali
zează inutil o și așa acerbă 
concurență; pe de altă parte, 
dezechilibrează raportul din
tre acumulare și consum și 
perturbă balanțele economice 
prin dilatarea enormă a va
lorilor de întrebuințare. Po
litic — gadgetul reprezintă o 
puternică și subtilă formă 
de manipulare a opiniei pu
blice și, în cele din urmă, 
devine un pilon solid al so
cietății de consum capitalis
te, al menținerii ei. Psiho
sociologic — creează aspira
ții mereu noi dar false, alcă
tuind inutile platforme de 
dorinți; întreține o perma
nentă anxietate ivită din ne
putința multora de-a ține 
pasul in această cursă fre
netică; totodată statutează o 
atmosferă colectivă de vio
lență in dauna solidarității și 
ridică snobismul și ipocrizia 
la rang înalt in aria com
portamentelor sociale. Este
tic — periclitează normele, 
valorile și criteriile frumo
sului verificate in timp și 
instaurează regimul agresiv 
al modelor efemere și al ex
perimentelor de ultimă oră; 
uniformizează gusturile și 
stilurile in ceea ce au ele 
cotidian dar și etern.

Atunci — la ce bun gad- 
getul ? Cine profită de pe 
urma lui'!

De 
mea, 
sum 
tigă 
monopoluri, singurele 
iși pot permite să finanțeze 
progresul adesea numai de 
dragul progresului. Dacă nu 
tot cetățeanul iși pleacă ure
chea și-și desface punga ur- 
rnind propaganda comercială, 
totuși celălalt, mai credul, nil 
cî.știgă decit atunci cind, ac
cidental, se nimerește a fi o 
oarecare concordanță între 
ultimul nivel calitativ al teh
nicii și ultimul obiect de 
consum achiziționat. Și a- 
ceasta, în majoritatea cazuri
lor, rămine o situație ideală.

„O minciună repetată lu
mii suficient de des, ajunge 
să fie luată drept adevăr", 
spunea cineva. Probabil. Pen
tru asta’, însă, lumea ar tre
bui să renunțe la noțiunile 
de adevăr și fals. Iar lumea 
nu va renunța niciodată la 
ele.

drept, profită toată !u- 
adică societatea de con
ta atare. De fapt, cîș- 
numai cîteva gigantice 
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„Tinere condeie", concursul de creație litera
ră organizat de C.C. al U.T.C. împreună cu Mi
nisterul Educației și învățămintului, concurs 
lansat la Începutul anului școlar s-a încheiat de 
curind. Scopul său : stimularea activității cena
clurilor și societăților literare din licee, școli 
profesionale și de specialitate, descoperirea și 
promovarea de noi talente. Participanți : elevi 
din clasele VIII-X din toată țara. S-au primit 
1 200 lucrări trimise de jl9 elevi din toată țara. 
Juriul a hotărit să acorde următoarele premii :

POEZIE. Premiul I : Gheorghe Albu. Liceul 
economic, Tirgoviște — județul Dîmbovița ; Io» 
Mureșan, Liceul „George Coșbuc" — Cluj, Va- 
sile Poenaru, Liceul „Nicolae Bălcescu" — Bucu
rești. Premiul II : Doina. Doru, Liceul „Mihai 
Eminescu" — București. loan Evu, Liceul nr. 2
— Hunedoara, Miruna Gologan, Liceul „Ion Ne- 
culce" — București ; Silviu Bănuț Popa, Liceul 
nr. 1, Caracal, Olt. Premiul III : Constantin Bă
diță, Liceul industrial de construcții — Craiova; 
Cătălin Bordeianu, Liceul „Mihai Eminescu" — 
Iași : Aurelian Drăgușin, Liceul din Drăgășani
— Vîlcea ; Maria Pavlovics, Liceul nr. 7 —

• ȘTEFAN AUGUSTIN DOI
NAȘ, președintele juriului. Fa
miliarizat cu preocupările litera
re ale tineretului din școlile 
noastre (datorită faptului că, în 
prezent, dețin de 5 ani rubrica 
„Poșta redacției" Ia revista „Fa
milia" din Oradea, precum și a- 
tenția pe care am acordat-o și 
mai înainte debutanților), am 
fost fericit să particip la această 
inițiativă oficială de promovare 
a tinerelor talente. Felicit U.T.C. 
pentru această acțiune, și 
că ea va continua și în 
ce vin.

Materialele pe care le-am 
au fost multe.
pline de promisiuni.
noastre, ale juriului, n-au fost 
prea ușor de luat : o mulțime de 
elevi manifestă talent, unii au 
ajuns chiar la o capacitate de

sper 
anii

citit
reconfortante, 

Deciziile

Cluj ; Petre Scuteinicu, Liceul „Papiu Ilarian"
— Tirgu Mureș. Mențiuni : Lidia Biidaru. Liceul 
nr. 3 — Bacău ; Alexandru Burgul, Liceul Ho
tarele — Ilfov ; Ana Fenoghen, Liceul „Spiru 
Haret" — Tulcea ; Călin Filica, Liceul din Dră
gășani — Vîlcea ; Silviu Lari, Liceul economic
— Bistrița ; Marcel Mazilu, Liceul din Drăgă
șani — Vîlcea : Nicolae Mesea, Liceul din Câ- 
limănești — Vilcea ; Mihaela Opriș, Liceul ,.M. 
Eminescu" — București ; Domnița Petri, Liceul 
„L. Rebreanu" — Bistrița ; Victor Rusu, Liceul 
„Ștefan cel Mare" — Suceava ; Michael 
Schimidt, Grupul școlar „Independența" — Si
biu ; Sergiu Tiufaeff, Liceul „I. Neculce" — 
București.

PROZA.
„lenăchiță 
III : Ligia 
Ploiești.

TEATRU. Premiul II : Anca Gabriela Visdei, 
Liceul „Gh. Lazăr" — București ; Cornel Paro- 
șanu, Școala postliceală a Grupului școlar poli
grafic „Dimitrie Marinescu" — București.

Premiul II : Ionuț Cristache, Liceul 
Văcărescu" — Tirgoviște. Premiul 
Cucu — Rozmarin, Liceul nr. 2 —

Concursul

GH. D. VASILE

Iți sorbim din raze cupe de încrederi 
Și-ți cosim în spice soarele tău stint, 
Ochii înspre tine ni se urcă iederi 
Stemă, tu blazonul bunului pămint 1

Dintre brazi ne mingii sufletul fierbinte 
Inimile noastre-n tricolor iți bat, 
Și ni se usucă buza pe cuvinte
De atîtea doruri ce ți le-am jurat I

RUSALIN MUREȘANU

Teoria

noastră

ST E M A

Din turnul gării ornicul rîdea spre noi 
și mai făcea un pas prin ochiul vremii. 
Noi ne roteam, urcînd cadranul circular, 
cu pașii cadențați de minutar.

Apoi, pe scări de personale, făceam semne 
Intîilor iubiri cu-obrajii plînși ;
pufneau locomotivele cu mii de cai-putere 
și se urneau cu noi spre șantiere.

Zideam orașe mari, hidrocentrale, căi ferate 
și țara înflorea ca ceasul tinăr.
Noi, obsedați de turnul gării cu limbile subțiri, 
roteam în inimă întîile iubiri

și, luminați interior de-un roșu soare, 
ardeam în vînt ca într-un zbor fosforescent. 
Prin minutar vedeam coordonate viitoare, 
și răspundeam Imperativului Prezent,

CÎTEVA OPINII ALE JURIULUI

expresie cu totul remarcabilă. 
Important mi se pare ca cei ta- 
lentați să se bucure, cu o cli
pă mai devreme, de o anumită 
îndrumare ; după cum cei care 
se arată a fi simpli veleitari, cei 
care versifică școlărește din sim
plă imitare a textelor cu care se 
intilnesc in orele de curs, să fie 
stopați la timp, pentru a-și în
drepta eforturile spre domenii 
pentru care sint mai înzestrați.

Premiile au încercat să răsplă
tească pe cei mai buni. Ele n-au 
izbutit, totuși, să scoată din a- 
nonimat pe toți cei ce ar fi me
ritat. Bineînțeles, distincțiile a- 
cordate fixează o dată in aten-

ția lor un simplu prag, dincolo 
de care ei înșiși, pe măsură ce 
se maturizează, trebuie să con
firme. Noi avem speranța că ti
nerii pe care i-am remarcat vor 
justifica aprecierile noastre. De 
acum mai departe rămine și al
tor instanțe — reviste, ziare la 
pagina culturală, editarea unei 
plachete antologice etc — să sti
muleze mai departe 
lor.

Fersonal. felicit pe 
au repurtat succese 
să-i intilnesc cit mai
poezii cit mai concludente, in pa
ginile revistelor, iar peste cițiva

activitatea

toți cei ce 
și aștept 

curînd cu

ani — alături de noi, in marele 
for al scriitorilor români.

• GABRIELA MELINESCU.
Foarte dificil să faci parte 

dintr-un juriu. Pentru că ai in 
față mii de poezii cu mii de 
versuri bune. Trebuie să fii 
foarte atent pentru că uneori din 
subiectivitate optezi numai pen
tru poeții care iți seamănă.

Citind poeziile elevilor am fost 
surprinsă : am recunoscut in 
poeziile lor pe to(i maeștrii con
temporani. toate ticurile lingvi?* 
tice si chiar stilul bombastic, 
patetic al poeziilor fals-patrioti- 
ce Asta m-a pus pe gînduri. 
Iată, cit de repede se învață fal-

sul ! De aceea, ca parte a 
riului, nu m-au interesat decit 
poeziile foarte sincere, stirnite 
de o stare intangibilă, numai 
poeziile inspirate, care mi-au 
dat fior.

Personal, am selecționat cele 
mai multe poezii ; chiar colegii 
mei m-au privit cu mirare. îmi 
pare rău că n-au fost premiati 
și ceilalți de pe lunga mea listă, 
există la unii elevi doar cite un 
vers bun dar îndeajuns de stră
lucit ca să mă lumineze și «ă 
simt că am de-a face cu un ora 
sensibil.

în orice caz, e mai mult. d'->- 
cit un prilej fericit această întîl- 
nire prin concurs, cu cei mai ta
lentat! tineri, 
dolescenți ale 
mi-au dat un 
și poftă de a 
mai departe.

cei mai curați a- 
căror poezii bune 
avint ca un pumn 
scrie și eu poezii

TUTUNUL
UNINOFENSIV
STIMULENT
CEREBRAL ?

de dr. VALERIU VEVERA
medic primar la Clinica Fundent

La sfîrșitul secolului XVI — 
Jean Nicot. ambasadorul Ca- 
terinei de Medicis, aducea pen
tru prima dată in Franța tutu
nul — o plantă originară din 
insula Tabago — ale cărei frun
ze preparate se fumau, se pri
zau pe nas sau pur și simplu se 
mestecau. Cultura acestei nlante 
s-a extins treptat in toată Fran
ță și apoi in toată lumea. Ni
meni nu ar fi crezut, pe timpul 
lui Nicot, că această buruiană 
va fi considerată cu timpul un

drog la fel de pericuols ca al
coolul. Nicotină — alcaloidul 
din frunza de tutun — produce, 
in doze mici, o ușoară euforie și 
chiar o excitație psihică, dar in 
doze mari devine puternică o- 
travă, puțind determina o in
toxicație gravă — tpbagismul. 
Senzația de euforie dată de o ți
gară iși are reversul ei. 
cințele au fost socotite 
truoase cu mult înaintea 
noastre. S-au încercat și 
pentru stîrpirea fumatului.

Conse- 
dezas- 
vremii 
măsuri 

la-

„Ciprian
Porumbescu“

Cea de-a doua ediție a Con
cursului muzical de interpretare 
instrumentală „Ciprian Porum- 
bescu", care timp de cinci zile a 
reunit, la Suceava, aproape 160 
de pionieri și școlari din întreaga 
țară, s-a încheiat vineri seara 
printr-un spectacol festiv. Menit 
să contribuie la depistarea și 
promovarea tinerelor talente, con
cursul a oferit micilor muzicieni 
din școlile și liceele de speciali
tate, din școlile generala și cercu
rile de profil ale caselor pionie
rești, posibilitatea unei frumoa
se și pasionante întreceri artisti
ce. Prezența la această inedită 
sărbătoare a muzicii a unor cu- 
noscuți compozitori, dirijori, ca
dre universitare de la conserva
toarele din țară, a oonferit con
cursului o elevată ținută artistică. 
Paralel micii interpreți au susți
nut recitaluri în localitățile înve
cinate, au participat la jocuri și 
focuri de tabără, au făcut vizite 
la monumente istorice și de artă.

Marele trofeu „Lira de aur" 
și titlul de „Laureat al concursu
lui" au fost cîștigate de violonis
ta Lenuța Ciulei, elevă la Liceul 
de muzică nr. 1 din Capitală. Au 
mai fost, de asemenea, acordate 
premii și mențiuni. Distincțiile 
au fost înmânate de compozitorul 
Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii Compozitorilor.

(Agerpres) 1

LOCALUL
(Utmare din pag. 1) 

tat cu bunele moravuri să 
monopolizeze localul, cu stri
dență și nonșalanță, sub pri
virile pasive ale celor din jur 
și lingă brațul încărcat cu hal
be de bere al ospătarului care 
nu se gindește decit la pla
nul său de casă. Unele res
taurante mai vechi, de cartier, 
dar și unele mal noi, apărute 
odată cu blocurile de locu
ințe, intră încă în conul de 
umbră al unei mentalități în
vechite care le consideră 
„bombe" sau „cîrciumi" 
unde controlul social poa
te fl destituit în favoa
rea evadării libertine din 
normă și cumpătare. Mai 
râu este că actorii scenelor 
de devianță comportamenta
lă sînt de multe ori tineri și 
că multe localuri, chiar din
tre cele mal noi, din locali
tăți înnoite sau din cartiere
le refăcute, suferă o rapidă 
uzură morală și fizică. Nu-I 
mai puțin adevărat că res
taurantul, în multe medii ur
bane noi, a fost aproape 
singura construcție ex-rezi- 
dențială, cu excepția unită
ților comerciale, care a figu
rat pe planșeta proiectantu
lui de spații ale petrecerii 
timpului liber.

In alte părți, restaurantul 
nu este conceput doar pentru 
a avea funcții unilaterale 
consum. El este construit 
o instituție de „loisir", 
atribuții multiple, umplute 
un conținut cultural larg, 
care consumului i se asocia
ză facilități și mijloace pentru 
jocuri de 
de club, 
informală

Pe ușa 
gindul de a bea și a minca. 
Poli-funcționalitatea lui im
pune respect și reușește să-l 
izoleze pe tipul turbulent. E- 
dilii noștri pot să se gindeas- 
că și la aceasta, la localul 
devenit cadru instituțional apt 
de a împiedica priza excesi
vă la alcool și de a exercita, 
cu mijloacele sale specifice, 
influențe de natură edu
cativă.

de 
ca 
cu 
de 
în

societate, activități 
lectură și reuniune 
intimă etc.
lui nu intri doar cu

cob I al Angliei a hotărît tăie
rea capetelor fumătorilor, iar ța
rul Nicolae I îi bătea.

Dar măsurile restrictive nu au 
dus la stirpirea fumatului. Azi, 
in Statele Unite, de exemplu, se 
fumează 550 000 000 000 țigări pe 
an, adică de 400 ori mai mult 
decit în urmă cu un secol. Se 
știe că poluarea industrială este 
blindă în comparație cu autopo- 
luarea prin fumat. Că fiecare 
fumător iși scurtează viața cu 
10 minute pentru fiecare țigară 
fumată. Că mai au de suferit 
și cei care trăiesc in anturajul 
fumătorului. Că odată cu fumul 
de tutun se inhalează, pe lingă o 
serie întreagă de otrăvuri, și 
substanțe cancerigene. Că bolile 
de inimă, emfizenul pulmonar și 
cancerul pulmonar sint mai 
frecvente la fumători. Că în nu
meroase 
toare de 
scrie pe 
cauzează 
totuși...

B. C„ în virstă 
preciat cercetător 
cefe o consultație 
formal. „Am nevoie de un cer
tificat medical înainte de căsă
torie". îmi spune fericit, trăgind 
din țigară, alături de viitoarea 
soție. îmi -spune că nu a suferit 
de nimic și singura sa „plăcere" 
o constituie cele 30—40 
zi. „Am un randament 
bil. Cînd fumez scriu 
rupt pagini întregi. Am 
că tutunul este un stimulent ce-

rebral" îl rog să se dezbrace 
pentru a-l examina. Pare con
trariat. Mai ales după ce-1 tri
mit să-și facă un control radio
logie pulmonar. Radiologul îmi 
arată filmul încă umed in care 
se vede clar o tumoră pulmona
ră, rotundă, ca o portocală. Era 
o tumoră canceroasă asimpto- 
matică deoarece încă nu erau 
comprimate bronhiile. Situația 
era foarte delicată. Acest om 
care nu venise pentru a se plin-

țări fabricile producă- 
țigări au obligația de a 
o banderolă ~ 
cancerul

„Fumatul
pulmonar11. Și

de 37 ani, a- 
științific, îmi 

cu caracter

țigări pe 
formida- 
neintre- 

impresia

de vreo suferință, a trebuit 
fie operat. După citeva luni, 
toată restricția largă practi

cată s-au produs metastaze ale 
altor organe.

Cancerul pulmonar se intîl- 
nește de zece ori mai mult la 
fumători decit la nefumători. In 
Statele Unite din 1 000 bolnavi 
de cancer pulmonar 985 sint fu
mători. în Anglia mor anual 
27 000 oameni de cancer pulmo
nar, iar in Franța peste 10 000. 
Și totuși sint fumători care nu 
mai apucă să ajungă la cancer 
pulmonar, o altă boală ii pîn- 
dește, de la virste mai tinere.

V. M„ de 38 ani, medic. în 
timpul liceului și facultății, spor
tiv de performanță, apreciat de

gc 
să 
cil

colegi pentru cunoștințele profe
sionale și calitățile lui. Odată cu 
terminarea facultății începe să 
fumeze. La început 2—3 țigări 
pe zi, apoi un pachet, apoi două. 
Ajunge rapid la cantitatea im
presionantă de 50—60 țigări zil
nic. încearcă și tutunul de pipă 
pe care-1 găsește mult mai „gus
tos". Cei ce l-au cunoscut, după 
ce medicul Împlinise treizeci de 
ani, nu și-l mai pot aminti de
cit cu pipa în gură.

în timpul unui meci de ping- 
pong, are o durere intensă in 
zona inimii. îmi spunea că sim
te cum i se sfîșie pieptul de du
rere. Cu multe eforturi scapă cu 
viață. îmi amintesc butada lui 
Bernard Shaw : „Nimic nu e 
mai ușor decit să te lași de fu
mat. Eu de exemplu, m-am lă
sat de trei sute de ori" — spu
nea cunoscutul dramaturg en
glez. Și V. M. a „încercat" de 
citeva ori. Dar după un an fuma 
mai virtos ca înainte. La 38 ani 
— al 
ce-și 
cafea 
durat
Iar ultima criză nu a mai iertat.

C. O„ 33 ani . controlor de 
calitate la o întreprindere din 
București, este adus cu salvarea 
într-o stare foarte gravă. Fața, 
buzele și miinile vinete, respi
rația șuierătoare, are o senzație 
de sufocare, pulsul rapid și slab. 
Toracele, ca un butoi. Mișcările

doilea infarct. : in timp 
fuma liniștit pipa, după o 
tare De data asta, criza a 
mai puțin de zece minute.

respirației reduse din cauza em- 
fizenului pulmonar. Tușea și 
expectora cu multă greutate o 
spută negricioasă.

Fuma de la 12 ani. De cind în
deplinea funcția de controlor, nu 
mai număra țigările. La spitai, 
iși ascundea țigările sub pernă. 
Și cu toate protestele celorlalți 
bolnavi, după fiecare tratament 
cu oxigen, iși incărca din nou 
plăminii cu fumul țigării, 
dependent, ca orice drogat, 
otrava cu care se învățase. Și-a 
dat puțin seama de gravitatea 
bolii cind a văzut rezultatele 
probelor funcționale respiratorii, 
care arătau că mai mult de 70 
la sută din funcția pulmonară 
era compromisă. Nici sfaturile și 
nici controlul permanent nu’-au 
convins să se lase de fumat. A 
continuat să îmbine medicația 
cu fumatul cit a stat în spital. 
După plecare a uitat de trata
ment. L-am revăzut după o lună, 
adus din nou de urgență. Nu s-a 
mai putut face nimic. Pe lingă 
insuficiența respiratorie, era 
compromisă și inima, pachetul 
de țigări fiind principalul vino
vat al scurtării vieții lui.

Tutunul iși alege victimele și 
dintre oamenii tineri. Pe cei cu 
artrită, cu angină pectorală, -cu 
ulcere — a căror sănătate este 
șubrezită de fumatul excesiv, 
nu i-am uitat. Și nu trebuie să-i 
uite mai ales viitorii candidați 
al acestor boli — fumătorii.

Era 
de

jiver.se


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5

I 
........................... - -- - ------------------------------------ ---------------------------------- • ....................—. ............ .................— ■' ■ ...................................—* 7 /

SlMBĂTĂ 7 IULIE 1973*

izvorîtă 
actualu- re- 

re-

„Familia fabricilor»

TREPTELE
VICTORIE

Pe culmea cea mai înaltă a Carpaților se 
înalță o țară mîndră și binecuvîntată între toate 
țările (...). Un brîu de munți ocolesc precum zi
dul o cetate, toată această țară, și dintr-insul, ici 
colo se desfac, întinzindu-se pînă departe, ca 
niște valuri proptitoare mai multe șiruri de dea
luri înalte și frumoase, mărețe piedestaluri în
verzite (...). Mai presus de acel brîu muntos se 
înalță două piramide mari de munți, cu crestele 
încununate de o veșnică diademă de ninsoare, 
care ca doi uriași stau la ambele capete ale 
țării (...).Păduri stufoase în care ursul umblă în 
voie și nu departe de aceste locuri care îți aduc 
aminte de natura țărilor de miazănoapte, dai 
ca la porțile RomeL peste cîmpii arse și văruite, 
unde bivolul dormitează alene. Astfel, miază
noapte și miazăzi, trăiesc într-acest ținut alături 
unul de altul (...). Aici stejarii, brazii și fagii 
trufași înalță capul lor spre cer... Ori încotro 
te-ai uita, vezi culori felurite ca un întins curcu
beu și tabloul cel mai încintător farmecă ve
derea. Stinci prăpăstioase, munți uriași a căror

limpede apă curge printre cimpiile înflorite, pi* 
râie repezi care mugind groaznic se prăvălesc 
în cataracte printre amenințătoare stînci de pia
tră. In pîntecul acestor munți zac comorile mi
nerale cele mai bogate și mai felurite din Eu
ropa : sarea, fierul, argintul, arama, plumbul, 
mercurul, zincul, antimoniul, arsenicul, cobaltul, 
telurul și aurul, metalul cel mai îmbelșugat decit 
toate, pe care îl vezi strălucind pînă și in noro
iul drumurilor.

Aceasta este Țara Ardealului I".
Astfel descrie Bălcescu, uneori hiperbolizînd, 

dar întotdeauna patetic, podișul Transilvaniei. 
Locurile pe unde odinioară „dormita bivolul in 
voie", din Țara Făgărașului — sint străjuite astăzi, 
de două mari carate industriale - Combinatele 
chimice de la Victoria și Făgăraș. Cu toate că 
in structura economică a industriei au aceeași 
vocație acestea au totuși o istorie aparte. Că
lătorul care pătrunde în binecuvintatul podiș, 
prin pasul Branului sau ol Turnului Roșu, urmă
rind drumul care se împarte între Șelimbăr -

Avrig sau Brașov, cale străbătută glorios de Mi
hai Viteazu către încununarea de la Alba-lulia 
- se va afla la ceas de noapte față în față cu 
sclipirile unei vaste constelații terestre, asemenea 
reclamelor unei mari metropole. Aici, mîini har
nice au clădit pe seninul orizontului, în anul 
1947 orașul cu numele său Victoria și combina
tul, care de altfel este „patronul" orașului căci 
i-a împrumutat chiar și numele, asemenea eroi
lor eponimi din legendele așezărilor noastre.

Luminile care ard continuu, de vreo 25 de ani, 
sporindu-se în densitate și în sclipire, an de an, 
nu sînt altceva decît posturile de control ale 
Combinatului care, pe infrastructura profilată oe 
întunericul nopții sînt acoperite din cind în cînd 
de siluetele zvelte, prelungite spre cer, ale celor 
care le manevrează. Combinatul chimic Victo
ria „arde" ziua și noaptea. Dar pe zi retortele 
sale impresionante, sclipesc argintiu pe funda
lul nemărginit al cîmpiei asemenea unor uriașe 
rampe de lansare în spațiu.

In 1948, mai înainte
de 11 iunie

X Planurile anuale de 
( refacere dar mai cu 
/ seamă de întemeiere a 
l economiei naționale (în- 
z că nu ne încumetam să 
X elaborăm perspective de 
Z cinci ani) își propuneau 
\ în toate direcțiile trans- 
( formări revelatorii. Pen- 
X tru ca procesele econo- 
C mice și social revolutio- 
k nare să se desfășoare din 
( plin, nestingherit, comi- 
1 tetele proletare din fa- 
C brici și uzine, conduse 
) de partid, trecură la 
\ naționalizarea (ale na- 

1 / țiunii) și, în același timp
\ socializarea tuturor bu- 
ț nurilor și mijloacelor 
\ de producție, realizînd 
Z astfel, procesul obiectiv 
X istoric necesar, și de ne- 
f înlăturat de a pune în 
J acord, după cîți ani de 
k luptă (?), mijloacele de 
S producție cu noile rela- 
k ții sociale care abia se 
/ înfiripau. Se isprăvea 
\ pentru totdeauna cu an- 
z tagonicul paradox ; ca- 
\ racterul social al mun- 
z cii — însușirea privată 
\ a bunurilor muncite. A- 
( cest mare act de echita- 
X te socială are o dată 
C sărbătorită și arhicu- 
X noscută, 11 iunie. O cu- 
X nosc bine muncitorii U- 
/ zinelor „23 August" și 
( „Electroputere" din Cra- 
z iova, petroliștii oonsor- 
S țiului străin din Valea
J Prahovei, fabricile din 
k Timișoara și minerii din 
/ Valea Jiului. Combina- 
k tul chimic Victoria de- 
f sigur, sărbătorește, dar 
X nu a participat la cla

borarea acestei date. La 
acea vreme încă nu 
exista. Doar în proiec
te... în 1948 mai înain
te de 11 iunie, partidul 
comunist al clasei mun
citoare își propunea 
inaugurarea unei noi 
ramuri de producție in
dustrială, temerară fiind 
vorba de noutatea sa în 
lume și ineditul său în 
țară : chimia industrii
lor, chimia organică, 
mutată din eprubetele 
laboratoarelor în retor
tele industriale, ale că
ror reacții chimice nu 
se vor mai precipita sub 
flăcăruia albastră a lăm
pii cu spirt, ci in furnale 
înalte încălzite electric.

Chimia industrială, a- 
ceastă nouă ramură, 
deschidea României se
cătuită de război și oa
menilor săi dornici de 
reconstrucție — o nouă 
fațetă economică și pu
nea clasa muncitoare la 
o probă de încercare în 
măiestrie, încercare în- 
tr-o măiestrie mai pu
țin cunoscută, a formal- 
dehidei, a metanolului, a 
rășinilor sintetice, a 
proceselor chimice ca- 
bile să genereze neclin
tite sinteze organice. 
Dar pînă ce se va a- 
junge la această desă- 
vîrșire, și oamenii, 
combinatul vor 
prin superioare 
morfoze clădind 
și din interior și 
fără, călind voințe, edu- 
cînd tineri, perfecțio- 
nînd procese tehnice.

și 
trece 

meta- 
mereu, 
din a-

Martor al începutului
coliba pădurarului

Ca într*o adevărată 
poveste, rostită din alte 
vremi, undeva în incin
ta Combinatului, între 
fabricile de metanol stă 
povărîtă de ani o căsu
ță de pădurar șindrili- 
tă și fasonată din bile 
groase de brad. Ce rost 
are aici, între coloanele 
somptuoase această de
suetă așezare sadoveinia- 

,,Este de cînd o 
spun cei 

tineri parcă evo-

nă ? 
știm, acolo" 
mai ‘ .
cind oglinda veacurilor. 
Modesta căsuță consti
tuie într-adevăr un ele
ment de comparație și 
un punct de plecare 
spre începutul de isto
rie al Combinatului. Ea 
amintește, cum spun 
reporterii, de o epocă 
de-acum revolută, dar 
vie în memoria oameni
lor, o epocă „aspră și 
bărbătească". La înce
putul lunii în curs 
muncitorii combinatu
lui, și, în același timp, 
cetățenii orașului Victo
ria sărbătorind 25 de 
ani de muncă, și exis
tență în locuri, au pre-

zentat in căsuța pădu
rarului un adevărat mu
zeu, sugestiv și evoca
tor : alături de obiecte
le pădurarului, flinta 
neghintuită și tașca de 
vînătoare se află și cî- 
teva imagini fotografia
te ale primelor loturi de 
constructori, primele in
cinte înălțate, primele 
agregate date în func
țiune, primii operatori 
chimiști, primele pro
duse chimice. Văzîn- 
du-le. trebuie să spu
nem că erau modeste. 
Desigur, în comparație 
cu prezentul. Dar amin
tirile sînt uneori sufletul 
oamenilor, iar acestea 
sînt certe amintiri în 
care meșterul pensionar 
Iuliu Nemeș, sau ingi
nerul Emanoil Cioca și 
inginerul Ovidiu Pantea 
și mulți alții și-au în
globat într-însele tot ce 
le era mai de preț : vi
goarea tinereții. „Cei de 
astăzi" moștenesc și a- 
daugă, construiesc și își 
tezaurizează cu același 
entuziasm energiile ti
nerești, forța creatoare.

DECRET

Otac, Kurt 
„inventatorul" 
Bobeș

colonia muncitorească
Ucea la rangul de oraș
cu numele Victoria»

tineri care lucrează în 
combinat Nicolae Vlă
dășel este un „produs" 
al evidențelor sociale, o 
creație a colectivului în 
care a muncit : mese
ria, școala profesională, 
apoi liceul au fost în
cepute și încheiate la 
Victoria. Cazul, cum 
spuneam, nu este uni
cul : Rusu Theodor, Ioan 
Ștefan, Enciu Gavrilă. 
Maria Engelhartd, Ion

Breckner,
Viorel 

___ etc. Inginerul 
Emanoil Cioca, prezent

aici din 1947, de cînd 
combinatul era șantier, 
care, asemenea proce
selor tehnologice din 
fabricile combinatului 
și el, omul, venit fără 
nici o calificare, s-a 
perfecționat continuu, 
devenind inginer după 
mulți ani de muncă, con
duce acum un sector 
de producție de mare 
importanță. Dar ingine
rul numărul 1 al Com
binatului — Ovidiu 
Pantea, dar Gheorghe 
Ciocan, dar Brav Nico
lae ? Toți sînt „oameni 
ai combinatului" devo
tați „trup și suflet" a- 
cestor revitalizate locuri 
istorice. Zilnic din gaira 
orașului Victoria pleacă 
spre căile țării vagoane 
încărcate cu mărfuri — 
produsele fabricilor chi
mice. Produse de o mare 
valoare economică, in
dispensabile celorlalte 
industrii, sau foarte ne
cesare agriculturii. Dar 
inestimabila valoare a 
Combinatului chimic 
Victoria o constituie oa
menii, marele colectiv 
de muncă, care zi de zi, 
la tablourile de coman
dă, pe turnuri de con
trol, în fața recipiente
lor, obțin aceste produ
se de calitate superioa
ră, competitive cu măr
furile industriilor chi
mice străine.

de ani, veneau la înte- ’ 
meierea Victoriei oa
meni, tineri sau vîrst- 
nici, calificați, dar mai 
cu seamă necalificați. 
Au înălțat atunci Vic
toriei, din modesta „co
lonie muncitorească U- 
cea“ orînduită în două 
șiruri de barăci — pri-

ma treaptă. Dar, an de 
an, treptele Victoriei 
s-au adăugat, au crescut 
în valoare acțiunile și 
investițiile oamenilor, 
priceperea lor a început 
să fie căutată, asimilată 
în noile centre chimice 
și petrochimice din 
țară. k

Școala» din Victoria »

metanol 
a patra 

în combinat,

Nu se știe prea bine 
ce s-a construit mai în- 
tîi, orașul sau Combi
natul. La început, silue
te timide 
scunde se 
față în față, 
parte de 
construcțiilor industria
le. Era mai întîi — spun 
oamenii, o mare învăl
mășeală, drumuri noro
ioase, pădure în exploa
tare, schele de turnuri. 
Dar an de an lucrările 
se limpezesc și, intre 
1951—1955 se înalță rînd 
pe rînd fabricile de a- 
moniac, acid’azotic, acid 
sulfuric, fabrica de în
grășăminte chimice, fa
brica de uree, fabrica 
de metanol etc. „O fa
milie de fabrici", mult 
mai multe astăzi, din 
care este alcătuit com
binatul „Colonia Ucea" 
sporea. Veneau oameni 
de pretutindeni. Țărani 
din satele învecinate, 
Ucea, Arpașu, Corbi, 
Cîrțișoara, moldoveni 
din nord, țărani de la 
Dunăre. Colonia combi
natului devine o adevă
rată școală de pregătire 
profesională, unde cei 
veniți deprind meserii 
noi și sînt educați în 
spiritul eticii comuniste. 
Dintr-un nucleu de co
muniști constructori, 
trimiși de partid pe șan
tier, in cîțiva ani se for
mează aici o mare și 
puternică organizație de 
partid, care își fixează 
ca sarcină, o dată cu 
primele șarje petrochi
mice să lanseze în via
ță și primele generații 
de muncitori chimiști, 
formați și educați în 
șantier și în combinat. 
„După orele de muncă 
prestate în schimburile 
de zi sau de noapte", 
mai spun oamenii, mer
geam să lucrăm cîteva

de barăci 
orînduiau 

undeva, de- 
perimetrul

„A- 
între- 
citeva 
Avîn- 
civile

ceasuri și pe șantierul 
orașului. Noi, cei vechi 
încă mai locuiam Ia ba
răci cind înmînam chei 
de apartamente noilor 
specialiști repartizați din 
institutele de invățămînt 
superior la Victoria".

Prima stradă din „Co
lonia Ucea", a fost 
leea chimiștilor", 
tăiată acum de 
mari bulevarde, 
tul construcțiilor
mergea deodată cu rit
mul construcțiilor in
dustriale.

în 1954 se născuse o- 
rașul. Mulțimea con
structorilor adunată în- 
tr-o duminică ascultă 
cu emoție citirea decre
tului : „Se ridică colo
nia muncitorească Ucea, 
la rangul 
va primi 
toria" !

Acesta 
act din arhiva orașului 
fără de arhivă. „Victo
ria" era și primul oraș 
din familia orașelor 
fără de arhivă. Era în 
întregime un oraș al e- 
forturilor sociale, socia
liste și un loc de mun
că care nu cunoscuse 
niciodată exploatarea

de oraș, și 
numele Vic-

este primul

Era cu totul nou Și 
case și străzi și locuri 
de muncă și mai presus 
de toate, în această pre
mieră totală se inaugu
raseră relații de muncă 
noi, socialiste. Doar oa
menii Victoriei, veniți 
cum spuneam din toate 
unghiurile țării apuca
seră și alte vremuri și 
trecuseră și acum prin 
grele încercări. Astăzi, 
după Victoria, familia 
orașelor cu vatră socia
listă a sporit, adăugîn- 
du-se și orașul moldo
vean de pe vatra 
șilor — Onești, 
minerilor de la 
și, în perspectiva 
nalelor, potrivit liniilor 
directoare ale construc
ției socialismului pe va
tra a două mii de sate 
se vor întemeia noi a- 
șezări urbane. Dar pînă 
atunci mai e mult de 
muncă I Cetățenii-con- 
structori de la Victoria, 
cu îndîrjită răbdare, au 
prefăcut fiecare metru 
pătrat de teren, „brun- 
roșcat de pădure"

■ gazon de alee, ori 
clasă de școală, ori 
suprafață locuibilă 
apartament. Pădurea 
s-a retras ordonat spre 
poalele Făgărașilor, o- 
rașul Victoria, cîștigă 
în fiecare an un plus de 
frumusețe, iar combi
natului i se adaugă la 
turnurile argintii, uria
șe orgi heliosferice a- 
cordate hiperbolic sub 
cupola înaltă și albastră 
a cerului, turnuri de 
noi fabrici : metanol, a- 
cid sulfuric, rășini sin
tetice, produse petro
chimice, îngrășăminte.

plăie- 
orașul 
Motru
cinci-

în 
în 
in 
de

„Oamenii, inestimabila
valoare a combinatului»

între fabrica de acid 
azotic și cea mai nouă 
fabrică de metanol, a 
cărei producție va fi de 
patru ori mai mare de
cît cea construită acum 
cinci ani — întîlnim o 
veche cunoștință, Ni- 
colae Vlădășel, președin
tele sindicatului 
combinat, cu ani

din 
în 

urmă prim secretar al

comitetului orășenesc al 
U.T.C. Victoria. (Acum 
doi ani, organizațiile 
U.T.C. din combinat, din 
întreprinderile și insti
tuțiile orașului și-au 
propus să amenajeze 
pentru fiecare locuitor 
circa 100 m.p. de spații 
verzi. Proiectul a fost 
înfăptuit).

Asemenea zecilor de

Pe platoul deschis al 
Făgărașului, băștinașii 
de altădată au ridicat 
pentru apărare cetăți 
întărite din piatră 
valuri de pămînt. 
vremea noastră 
cetăți contemporane — 
cetățile chimiei, Victo
ria și Făgăraș se adau
gă la celelalte. Datorită 
lor, familia Combinate
lor chimice românești 
s-a îmbogățit cu noi 
membri de prestigiu : 
Tg. Mureș, Turnu Mă
gurele, Slobozia, cu cele 
apropiate ca profil din 
nordul Moldovei și Pi
tești, 
de la 
lor a 
bila-i 
vărată 
experiență profesională 
și umană a colectivului 
său atît de trudnic cîș- 
tigată, a rodit și pe alte 
meleaguri. Toate nu
cleele de cadre ale a- 
cestor noi combinate 
sînt alcătuite cu specia
liști de la Victoria. Este 
o datorie de onoare a 
Victoriei de a preda din 

' mers ștafeta profesiona
lă . și secretul „reacțiilor 
chimice" și acestor noi 
combinate.

în afară de aceasta, 
pentru larga răspîndire 
a tehnologiilor chimice, 
Grupul școlar profesio
nal din Victoria func
ționează în fiecare an 
cu cite 900 elevi : lăcă
tuși electromecanici, o- 
peratori pentru masele 
plastice, operatori în 
chimizarea gazului, ope
ratori pentru compușii 
azotului, laboranți 
tehnologia chimiei 
ganice, laboranți în 
nologia analizelor 
co-chimice. Iată profesii 
și calificări desăvîrșite 
la Victoria cu denumiri 
pe care le întîlnim în 
manualele științelor fi- 
zioo-chimice. Promoția 
absolvenților chimiști 
semnează pentru a 17-a 
oară în acest an în car
tea de onoare a Victo
riei. Șaptesprezece ge-

sau 
în 

două

Cetatea chimică 
poalele Făgărași- 
devenit prin no- 
tradiție — o ade- 

școală. Marea

nerații de chimiști au 
pornit în fabrici din șco
lile combinatului Victo
ria. De aici ei vor mer
ge să susțină complica
tele procese tehno-chi- 
mice în fabricile altor 
combinate. Combinatul 
chimic Victoria „livrea
ză" patriei 
produse, ci 
specialiști, 
tiți pentru
spori avîntul tehnologii
lor chimice și petro
chimice, al industriilor 
de coloranți, 
organice etc.

Cea mai vastă con
strucție a combinatului, 
menită să-i întregească 
gigantismul și somptuo
zitatea, a fost 
din prevederile 
lui cincinal.

Fabrica de 
(alcool metilic), 
ca număr
dar cu o capacitate de 
producție de patru ori 
mai mare. Alcoolul me
tilic se fabrica, pînă nu 
de mult, în mici canti
tăți, prin distilarea us
cată a lemnului, materie 
primă costisitoare cu 
alte multiple întrebuin
țări, mult mai economi
ce și mai avantajoase. 
La Victoria metanolul 
se obține pe cale sinte
tică, iar acum, metano
lul românesc concurea
ză, sau mai bine 
participă cu succes 
procesul 
mondiale,
întrebuințări, 
anticongelant, 
la formarea formaldehi- 
dei, a clorurii de metil, 
a sulfatului de metil, în 
industria
etc., metanolul 
vrează zilnic pe 
internă sau externă 
cantități 
rințelor 
Un alt 
miștilor
este prelucrarea la in
dici cu totul superiori 
a gazului metan.

zis 
la 

tehnologiilor 
Cu multiple 

dizolvant, 
necesar

nu numai 
și cadre de 

bine pregă- 
a prelua și

de sinteze
Acum 25

coloranților, 
se li- 

piața 
în

suficiente ce- 
beneficiarîlor. 
succes al chi- 
din Victoria

mai deosebit rezultat , 
din chimizarea gazului 
metan este gama largă 
de rășini sintetice, ră
șini speciale destinate < 
hîrtiei care ciștigă prin 
acest tratament 
zistență mecanică, 
zistență la acțiunea a- < 
genților chimici și natu- z 
rali. Un alt domeniu d^X 
întrebuințare al rășini-- J 
lor sintetice este în in- X 
dustria materialelor izo- / 
lan te, a construcțiilor X 
speciale destinate medii- ( 
lor de lucru puternic a- k 
gresive ; în industria / 
textilă, rășinile sinteti- j 
ce contribuie la irnobi- / 
litatea țesăturilor, la J 
fixarea pigmenților eo- k 
loranți, la hidr of iii zarea \ 
unor articole sportive ; C 
în industria mobilei ră- ) 
șinile sintetice încep să k 
preia o serie de procese Z 
tehnologice la o într-ea- X 
gă serie de produse din Z 
lemn : semifabricate, \
prefabricate, furnir, pla- / 
caj, panel PFL, plăci X 
înnobilate, parchete, în k 
construcții aeronautice. )

Pretutindeni, în struc- j 
tura unui produs frumos / 
și durabil, laboratorul z 
de cercetare al combi- \ 
natului și-a adus centri- C 
buția cu cîte un „proces J 
chimic" 
calități 
oare.

menit să-i dea 
tehnice superi-

*
electrice deFirele

înaltă tensiune care trec 
de-a dreptul peste culmi 
și genune, împărțind te
ritoriul patriei, asemeni 
unor meridiane locale, 
în careuri intens indus
trializate se abat, venind 
probabil, de la Porțile 
de Fier, ori de Ia Lotru, 
și prin podișul Făgărași- 
lor — vitalizînd puternic 
două mari obiective in
dustriale, două noi orașe 
rezultate și croite din 
planurile socialismului. 
De aici — gările cele 
mai apropiate lasă se
mafor liber garniturilor 
de marfă încărcate a- 
bundent cu produsele 
chimice de la Victoria 
sau Făgăraș. Se vor în
drepta spre Reșița sau 
Galați, spre Codlea. Pi
pera sau, îngrășămintele. 
spre terenurile irigate 
ale cimpiilor dunărene. 
Peste cîțiva ani, vagoa- 
nele-cisternă de metanol 
sau alte produse, se vor 
îndrepta spre cheile nou
lui port maritim croit 
din piatră în valurile 
Mării Negre.

Victoria va avea a- 
tunci încă o treaptă I

realizată

Pagină
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în invățăniintul nostru,

planitiearea și economia 

de timp să devină adevărate 

reflexe condiționate
prof. dr. doc. N. CAJAL,

membru corespondent al Academiei R.S. România, membru titular al Academiei de Științe 
Medicale, directorul Institutului de Virusologie „St. S. Nicolau".

Ancheta ziarului „Scînteia tineretului’' aduce 
în discuție, printre altele, una din problemele 
cele mai acute al formării cadrelor în general și 
ale tineretului în special, în toate domeniile de 
activitate, mai ales astăzi cind fiecare cetățean 
este chemat și trebuie să fie prgzent cit mai 
activ la construcția unei vieți noi. Aceasta cu 
atît mai mult cu cit revoluția tehnico-științifică, 
asaltul informațional au făcut și vor face in 
continuare pași uriași, pași a căror deschidere nu 
poate fi corect prevăzută.

In aceste condiții cind practic ceea ce se scrie 
într-o zi în domeniul unei specialități nu poate 
fi citit nici măcar intr-o săptămină, cînd tehni
citatea crește vertiginos, cind acumularea de 
fapte și interpretări în știință poate apare uneori 
chiar ireală, problema nu poate fi redusă numai 
la necesitatea planificării si economiei de timp 
in bugetul oricărui tînăr care dorește, care tre
buie să se formeze, ea fiind mult mai complexă.

Este adevărat că planificarea, ordinea riguroa
să în activitate, în învățătură, folosirea judicioa
să a timpului au o importanță majoră. Dar cred 
că aceasta nu este suficient. Este o latură a pro
blemei și care în linii mari ține de tînărul însuși, 
de cetățeanul de miine, de specialistul care, in 
mare majoritate, va lucra în anul 2 000 și chiar 
mai tîrziu. Alte laturi aparțin însă dascălilor, 
celor chemați să organizeze și să modernizeze 
procesul de educare și învățămint. începînd cu 
cel elementar și terminînd cu cel post-universi- 
tar. ,. ,

Cred că în învățămîntul elementar și liceal 
tineretul nostru va trebui să fie astfel educat 
incit planificarea și economia de timp să devină 
adevărate reflexe condiționate. în același timp 
materiile predate, nivelul lor de comunicare, 
selecționarea noțiunilor vor trebui să elimine tot 
ceea ce este perimat, să aducă noțiunile la zi, 
dar la nivelul posibilităților fiziologice, în pas 
cu vîrsta, neuitînd că organismul uman are li
mite de percepere, că nu poate primi oricît. dar 
că poate primi și asimila mult cind fondul și 
forma de expunere este bine calculată.

Liceul va f-ebui, cred, să construiască baza în 
foarte multe domenii, astfel incit în facultăți o 
mare parte a materiei predate să poată fi tran
smisă pe un fond solid, eliminindu-se repetițiile 
inutile și planificînd timpul acordat^fiecărei dis
cipline pe completări și dezvoltări și nu pe 
repetiții inutile. Totodată studentul va trebui să 
fie un tînăr care a învățat — pînă la intrarea 
în facultate — cum să învețe, cum să-și ordo

neze notițele, cum să-și repete permanent ceea 
ce invață, astfel incit timpul de examen să-1 
găsească într-o fază de sinteză, de cristalizare, 
nu de acumulare. Cadrele universitare au aci 
posibilitatea să-și aducă contribuția prin cursuri 
tipărite, puse la zi. cu perfecte sinteze, tabele, 
scheme etc.

Personal cred că — cel puțin în domeniul 
medicinei — unde învățămîntul trece în toate 
țările printr-o veritabilă criză datorită faptului 
că în aceeași 6 ani de predare, studentul — ca 
și la începuturile învățămintului superior me
dical, — la peste 1 secol de acumulări vijelioase 
de noțiuni, de discipline, de domenii inițial 
nebănuite, este obligat să cuprindă un volum 
de noțiuni de cel puțin 100 ori mai dezvoltat. 
Ar trebui poate pusă în discuție o dirijare a 
specializării, a învățămintului medical diferențiat 
încă din anul 3, cînd, pe lingă o serie de ma
terii comune, obligatorii, studentul să-și poată 
orienta și dirija pregătirea pe anumite direcții 
— etc.

în același timp cred că editurile ar putea spri
jini și mai mult procesul de formare a cadrelor 
prin înlocuirea sistemului de tipar (care cere de 
multe ori multe luni de la elaborare conducînd 
astfel la depășiri evidente ale textului) cu sis
teme moderne, rapide, cel puțin pentru manuale, 
tratate, cursuri etc. în același timp dezvoltarea 
sistemului de publicații de tipul „Progrese în“... 
sau „Actualități în..." ar completa în mod armo
nios eforturile celor ce doresc să se pregătească 
mai bine. Nu înțeleg, desigur, prin aceasta nici 
un moment renunțarea la materialul de bază 
strict necesar a cărui editare va trebui conti
nuată.

Modernizarea sistemelor de predare prin me
tode audio-vizuală alături de o dezvoltare și o 
modernizare a sistemului informațional, prin 
crearea de instituții, centre, servicii de docu
mentare organizate în pas cu progresele în do
meniile respective, ar veni să sprijine, fără dis
cuție, pe acei tineri care vor, care trebuie să se 
formeze. Va trebui să găsim metodele optime 
ca aceasta să fie — așa cum ne cere conducerea 
noastră de partid și de stat, — realizată la un 
nivel național, și nu individual.

Desigur sînt încă foarte multe de spus în acest 
domeniu. Aș dori să revin, cel puțin pentru a 
îndrăzni să formulez unele sugestii în domeniul 
învățămintului medical universitar și post-uni- 
verșitar, ca și în ceea ce privește formarea tine
rilor cercetători din domeniul medico-biologic.

CE FEL DE ELEVI AȚI FOST ?
(Urmare din pag. /)

vieții și muncii comuniștilor. 
Citez cîteva răspunsuri.

„Mă văd în imposibilitate de 
a mărturisi că, în acest an șco
lar, m-am comportat pe de-a 
întregul ca un tînăr comunist 
și iată de ce : în primul rînd 
rezultatele la învățătură nu au 
fcst dintre cele mai satisfăcă
toare. Apoi, nu am făcut mai 
nimic pentru a dezvolta unele 
calități ale mele, sau a corecta 
unele lipsuri. Sînt caracterizat 
de o mare superficialitate, de 
care pînă în momentul de față 
nu m-am putut desprinde defi
nitiv".

„în general tind să. trăiesc și 
să mă manifest ca un tînăr co
munist. Nu sînt. încă un om îm
plinit dar știu că de mine 
depinde să ajung. Anul acesta 
a fost pentru mine un an de 
eforturi, de reușite și, de ce să 
nu recunosc, și de dezamăgiri. 
Am căutat să învăț, să știu mai 
mult. N-aș putea spune că n-am 
reunit. lucrul este concretizat 
parțial și în catalog. Am citit 
lucrări marxiste, documente de 
partid si am căutat să-mi defi
nesc o poziție angajată politic, 
considerînd că asta trebuie să 
caracterizeze un tînăr de 18 ani. 
Primim prea puțin sprijin pen
tru desăvîrșirea educației noas
tre politice și la acest capitol 
mă consider deficitar întrucît 
n-am acționat singur cu mal 
multă fermitate".

„De ce aș face uz de falsă 
modestie? Cred că m-am com
portat ca un tînăr comunist. 
Rezultatele la învățătură sînt 
mulțumitoare. Faptul că-mi dau 
seama că puteau fi și mai bune 
denotă că am spirit critic și 
asta este o calitate comunistă 
Dacă adaug hotărirea mea de a 
depăși stadiul atins voi fi mai 
convingătoare. Am avut și o 
activitate obștească bună. Mă 
nemulțumește modul simplist in 
care ni se face pregătirea poli
tică _ de către școală și de 
către organizația U.T.C. Un ar
ticol din ziar, un comentariu la 
cîteva evenimente... Dar n-ar fi 
echitabil dacă n-aș recunoaște 
că personal n-am făcut nimic 
pentru a trece acest prag".

„Nu, în acest an n-am acțio
nat In spirit, comunist. îmi res
pect obligațiile de elev, dar asta 
e departe de a însemn-a că ac
ționez ca un tînăr comunist. 
N-am avut inițiative proprii, 
am făcut prezență fizică la ac
țiunile U.T.C. Dar, mai ales, nu 
m-am clarificat încă cu privire 
la mine însumi, nu știu de ce 
sînt bun, către ce activitate să 
mă Îndrept în viitor. E grav, 
cred eu. n-am mărturisit nimă
nui confuzia in care mă aflu...".

Din cele aproape 70 de răs
punsuri se degajă o aspirație 
comună către rezultate mai 
bune la învățătură „acesta fiind 
principalul teren pe care ne pu
tem manifesta nu numai capaci
tatea ci și convingerile.

Numai că marea majoritate a 
elevilor, în răspunsurile date, 
se rezumă la constatarea că re
zultatele obținute în pregătirea 
școlară nu-i satisfac. întregită 
de părerea de rău că n-au avut 
p.-ea multă inițiativă în orga
nizația U.T.C., ori că n-au ac
ționat ferm în direcția cizelării 
propriei personalități, ei trag 
concluzia că nu-și pot permite 
să se considere încă ca avînd o 
atitudine constant militantă, pe 
toate planurile. Din păcate, 
toate acestea mai mult se sub
înțeleg decît se explică. Poate 
că nemulțumirile lor nu iz
vorăsc neapărat dintr-un spirit 
critic dezvoltat (cum se expri
ma una dintre eleve), ci din 
faptul că subiecții nu și-au cla
rificat încă, sau n-au mărturi
sit, mobilul pentru care învață. 
Sigur, este o datorie de con
știință să înveți bine. Dar de ce, 
cu ce scop ? Adresîndu-ne unor 
eievi din penultimul an de li
ceu, ne-am așteptat să aflăm 
cum se apreciază acum, din 
perspectiva a ceea ce vor șă 
devină în viață. învățătura gă- 
sindu-și astfel deplina motiva
ție. Greu de crezut că, la fi
nele anului III, elevii în cauză 
au rezistat tentației de a se 
proiecta în viitorul pe care, 
cine nu știe ? — și-l doresc rl 
și-l imaginează cu mai multă 
ori cu mai puțină fantezie toți 
tinerii de 17—18 ani. Colegul 
care si-a mărturisit „confuzia" 
— unicul de altfel care a făcut 
o aluzie la viitor — pare cel 
mai aproape de vîrsta căreia 
ne-am adresat, vîrsta cu între
bările, certitudinile și incertitu
dinile atît de caracteristice. Si
gur. un test e un test si conclu
ziile pe care ți le poți permite 
pe baza lui sînt destul de limi
tate.

Răspunsurile la cea de a doua 
întrebare, aproape ne scutesc de 
comentarii. Abundă observații 
de genul : „colegul meu de 
bancă e un băiat bun" sau, o 
fată bună, după caz ; „mă 
aiută", ori „este egoist", „parti
cipă la acțiunile organizației 
U.T.C." sau „nu participă". Și 
asa mai departe Doar cîțiva în
drăznesc să mărturisească că 
pînă acum nu le-a trecut prin 
minte să-si portretizeze colegul 
de bancă în timp ce alții decla
ră că nu-și cunosc colegul, pe 
motiv că „se văd doar în orele 
de școală". Ce fel de viață de 
colectiv se trăiește oare in cele 
două clase 9

înainte de a încheia aceste 
sumare observații, o ultimă

chestiune i în efectuarea sonda
jului, nu s-a precizat, cu in
tenție. nimic cu privire la sem
nătură. Rezultatul ? Din cei a- 
proape 70 de elevi știm doar 
că Andra Voicescu face parte 
din anul III M. Restul colegilor 
au rămas în anonimat.

Dr. MARIUS SUCIU, 
Cluj:

„Dragă tovarășe O. P.-L, 
nu vă scrie un tînăr ci 
tatăl unui tînăr, tatăl unui 
băiat care, în zilele cînd 
sper să primiți scrisoarea 
mea, se va afla în febra 
examenului de admitere la 
facultate. Mă confesez dv. 
cu rugămintea de a face 
să apară aceste rînduri 
spre a fi citite atît de fiul 
meu cît fi de alți fii ori 
poate chiar părinți (...).

lată-mă ajuns în fata 
unei întrebări : ce s-ar în- 
tîmpla, din punctul meu 
de vedere, dacă fiul meu 
ar pica la acest examen ? 
Ce s-ar întîmplă, deci, 
dacă peste cîțiva ani el 
n-ar deveni specialist în 
arheologie, așa cum visea
ză, ci ar rămîne cu o ca
lificare medie, intrînd un
deva în producție, făcînd 
mai apoi o școală de maiș
tri ? M-ar durea ? Urăsc 
filistinismul așa că n-o să 
răspund: nu. Dar aș fi 
capabil, ca intelectual, să 
înțeleg această situație, 
să-mi pară firească ?

Declar cu toată răspun
derea (și în fața tuturor 
universitarilor care, even
tual, s-ar folosi de cuvin
tele mele pentru a mi le 
servi la timpul oportun I) 
că aș înțelege, că nu 
mi s-ar părea deloc anor
mal. M-aș exclude automat 
din acea categorie a pă
rinților apucați în atari 
împrejurări de o adevă
rată isterie, intrînd într-o 
panică ce nu cedează nici 
la cel mai teribil bombar
dament cu deconectante, 
alergind să mai încerce fă
râmița de posibil care se 
cheamă „pilă", forțînd im
posibilul care se cheamă 
tot „pilă" (însă una „ce 
n-a ținut" !), aruncînd în 
capul odraslei toate repro
șurile, ostracizînd-o și a- 
natemizînd-o, amenințîn- 
d-o cu decăderea din cali
tatea de membru al clanu
lui familiei, văicărindu-se 
cunoscuților și acostînd 
necunoscuta spre a spo’i 
numărul celor gata să le 
asculte văicărelile, în sfîr- 
șit, slăbind, astenizîndu-se, 
oferind, cardiologilor să 
mal înregistreze un infarct.

Durerea ar fi o conse
cință a celei mai subiecti
ve dintre posturile în care, 
se poate găsi un om : pos
tura de părinte. Așa cum, 
atunci cînd avea un an 
sau doi, fiul meu a fost 
pentru mine „cel mai fru
mos copil din lume", așa 
cum, boboc în clasa întîia 
fiind și venit cu primul 
10, a fost „cel mai deștept 
copil din lume", tot așa, 
acum, cînd se află în fața 
examenului de admitere la 
facultate, el este „cel moi 
merituos copil din lume". 
Și, bineînțeles, m-ar durea 
ca „cel mai merituos copil 
din lume" să nu poată 
studia mai departe. Dar și 
înțelegerea eșecului, dacă 
el va surveni, mi s-ar pă
rea la fel de logică. Știu 
că în cazul în care fiul 
meu nu va ajunge un in
telectual prin profesie, el 
va fi fără îndoială unul 
prin pregătire. De aceea îi 
veghez lectura, îl trimit 
la concerte, la teatru, la 
expoziții, de aceea, cînd 
își adună cîțiva colegi în 
casă și stau ceasuri întregi 
aplecați asupra unui al

bum de artă, ori cu ure
chea atentă la muzica re
vărsată de magnetofon, 
simt o bucurie pe care cu 
greu o pot explica celor 
fără de copii și e superfluă 
intenția de a mai încerca 
s-o explic părinților. Dar 
n-am făcut și nu fac toate 
acestea cu un scop strici 
utilitarist, îmi pregătesc 
fiul să devină un intelec
tual, adică un om de 
formație intelectuală, așa 
cum găsești azi nenumă
rat! oameni ai muncii, in- 
diferent de meserie, indi
ferent de numărul anilor 
de studii efectuate și al 
treptelor de învățămint a- 
testate de diplome (...).

ale părinților îndoliați că 
progenitura lor nu ajunge 
să ocupe un loc în amfi
teatrele universității. Imo
rale, pentru că prin ele 
pretindem unor adolescenți 
— ce n-au altă vină de
cît că s-au născut fiii noș
tri și noi îi adorăm pînă 
la pierderea oricărei obiec
tivități — să vadă un de
zastru acolo unde, poate, 
e numai un simplu acci
dent, sau, de ce nu ?, un 
accident fericit, piatra de 
kilometraj marcînd un 
drum care să-l conducă 
mai repede și mai aproa
pe de posibilitățile lui 
(reale, nu presupuse), care 
să-l îndrepte spre bucuria

neala ce și-au dat-o cu 
noi în toți acești ani. Dar 
prilejul acesta nu-i pier
dut dacă dv. îmi publi
cați scrisoarea. Prin ea, în 
afară de faptul că vreau 
să spun tov. profesoare din 
Constanța că se mai în
tîmplă și invers, adică nu 
numai elevii pot întoarce

spatele unui lucru frumos, 
ct și profesorii, îmi exprim 
în numele colegilor mei 
întreaga recunoștință față 
de cei care ne-au făcut oa
meni cu carte și că n-o să 
punem niciodată în balan
ță tot ce pe-au dăruit cu 
ceea ce, într-o seară, au 
refuzat să ne dăruiască".

De-aș fi unul din profesorii care „nu v-au onorat cil 
prezența" la banchet și ți-aș citi aceste rînduri, m-aș 
simți fericit și cumplit de trist. Fericit că am contribuit 
la educarea unor tineri atît de plini de sensibilitate și 
cumplit de trist fiindcă n-am înțeles pînă Ia capăt ceea
ce au înțeles cei educați 

LUCIA MIRON, Tul- 
cea :

„...aș fi vrut mult ca

mine.

cum nici măcar nu-mi 
răspunde la scrisori...

Am împrumutat pe ci
neva cu toate economiile

CURIERUL NOSTRU DE SlMBÂTÂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IASI

Mi se par nu numai 
dizgrațioase, dar chiar 
imorale acele spectacole

de a munci și a trăi fără 
prejudecăți, curat și sin
cer (...)".

întru totul de acord cu'dv., îmi permit să mai adaug 
un aspect al imoralității „spectacolelor" pe care le dau 
părinții pomeniți : mă refer la faptul că atitudinea lor 
strecoară. în sufletele adolescenților o imagine falsă, ar
bitrară, despre munca fizică, situînd-o într-un raport de 
inferioritate față de cea numită intelectuală, iar o atare 
atitudine mi se pare că poate fi socotită în colectivi
tatea noastră nu doar o simplă gafă, ci un delict — 
adică, dacă-mi mai amintesc bine definiția cuvîntului —- 
un act nepermis de lege și sancționat.

ELENA COJOCARU, 
21 de ani, Badrog, Su
ceava :

„...Sîntem două surori la 
părinți, sora mea de 24 de 
ani și eu cu trei ani mai 
mică. Vin la noi în casă 
diferiți băieți, dar ce fo
los că sorei mele nici unul 
nu-i promite căsătorie, 
deși este frumoasă și har
nică Acest fapt pe mine 
mă doare foarte mult din

următoarea cauză: iubesc 
un băiat care dorește foar
te mult să mă ia în căsă
torie. Dar din cauza pă
rinților nu pot să realizez 
acest lucru. Căci părinții 
mei îmi spun mereu că 
pînă n-o căsătoresc pe 
sora mai mare, eu n-am 
voie să mă mărit. Eu vă 
scriu ca să-mi plîngeți și 
dv. de milă și să mă li
niștesc".

Dacă atît ți-e suficient — să-ți plîng eu de milă ca 
să te liniștești — sînt gata să mă avînt într-un bocet în 
stare să trezească și morții. Te asigur însă că, oricîtă 
silință mi-aș da pentru utilizarea cea mai eficientă a 
lacrimilor mele, prea multă liniște n-o să-ți aduc. Mai 
stai de vorbă cu părinții. Altădată și în altă lume, opti
ca loi ar fi avut destule argumente să pară normală, 
dar azi și în lumea noastră ea nu mai poate, avea nici 
măcar scuza tradiției. M-ar interesa să știu, însă, cum 
vede treaba asta și sora ta mai mare. Fiindcă, la urma 
urmei, și ea ar putea pune o vorbă bună pentru tine, 
dacă, desigur, nu parafrazează un cunoscut proverb cam 
așa : „soră, soră, dar căsătoria e pe... ani 1“

C. V„ Cluj :
„Stimate tov. O. P.-I.: 

am citit la rubrica „De Li 
om la om" scrisoarea pro
fesoarei T. A. din Con
stanța, fapt care m-a de
terminat să vă împărtășesc 
cele ce urmează :

Am terminat anul aces
ta liceul teoretic la seral, 
iar la sfîrșit cu multă tru
dă am reușit să organizăm 
un mic banchet — spun 
cu multă trudă, fiindcă și 
la noi s-au găsit colegi 
care, din diverse motive, 
nu voiau să participe. In 
sfîrșit, după ce totul a 
fost organizat, după ce 
am înmînat invitații tutu
ror tovarășilor profesori, a 
sosit și seara mult aștep-

tată. Dar mare ne-a fost 
dezamăgirea și durerea 
cînd am văzut că majori
tatea tov. profesori nu 
ne-au onorat cu prezenta. 
Numai tov. dirigintă a cla
sei noastre, deși bolnavă, a 
venit în mijlocul nostru. 
Ceilalți diriginți n-au ve
nit nici măcar să închine 
un pahar cu noi. Nici nu 
vă puteți închipui cum 
ne-am simțit. Nu meritam 
oare după patru ani să 
stăm o seară împreună, să 
discutăm și altceva decît 
discutam la lecții, mai 
ales că noi toți sîntem oa
meni cu o meserie, nu mai 
sîntem niște puști... Era, 
de altfel, și un prilej de 
a le mulțumi pentru oste
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această scrisoare să nu fie 
scrisă. Sînt tînără, dar 
destul de matură ca să mă 
pot conduce în viață (...).

Mama mea a decedat 
de mult și mi-a revenii 
mie grija de a-mi întreți
ne fratele la facultate. A-

mele, iar acum, cînd am 
eu nevoi materiale, nu nu
mai că nu mă ajută, dar 
nu-mi restituie nici măcar 
ce am dat...

Nu doresc recunoștință. 
Doresc să aflu dacă așa 
se întîmplă în viață..."

Că așa se întîmplă în viață ai constatat singură. Din 
fericire însă, nu se întîmplă numai așa. Nu știu cît te 
va consola, dar te rog să citești un fragment dintr-o 
scrisoare semnată de AL. VĂRARU, operator chimist, 
din Govora :

„...n-am dormit trei 
nopți înainte de prima 
mea chenzină. Mă gîn- 
dearn cum să cheltuiesc 
banii ca să pot face mă
car un mic dar celor care 
m-au ajutat să ajung la 
această zi. N-am izbutit 
însă decît să cumpăr ma
mei o față de masă de 
plastic, tatălui meu un a-

Da, Lucia Miron, se mai 
*— și nu chiar atît de rar.

TITI CUNARU, 27 de 
ani, tehnician adjunct:

„Dragă redacție,
încep prin a-mi cere scuze 
că vă plictisesc cu o scri
soare prea lungă, dar deși 
acum recopiez rîndurile 
de față, tot nu reușesc să 
le scurtez atît cît ar tre
bui că să nu vă răpesc 
prea mult timp cu lectura 
lor (...).

Cu ani în urmă, după 
ce mi-arn satisfăcut servi
ciul militar, m-am întors 
la Bacău, unde am fost re
partizat în urma absolvirii 
Școlii profesionale de con- 
strucții-montaj Aici am 
cunoscut o fată cu cave 
m-am căsătorit și acum a- 
vem un băiețel de trei ani. 
Numai că eu nu pot să-mi 
văd băiețelul decît în 
concedii sau cînd mai a- 
puc o zi, două libere. . Lu
crez pe șantiere. Așa e 
specificul muncii mele. 
Am colindat, toată Moldo
va din 1971 și pînă acum. 
N-am plecat mereu în altă 
parte fiindcă nu-mi gă
seam un loc stabil sau 
fiindcă, vreau să precizez

parat de ras și bunicilor tot 
niște lucruri mici. Lista pe 
care am făcut-o cu oamenii 
ce m-au ajutat, se ridica la 
cîteva sute de nume, iar 
chenzina mea numai la 
cîteva sute de lei... Aju- 
tați-mă dv. să le dăruiesc 
prin ziar gîndurile mele 
de stimă și dragoste..."

întîmplă și așa în viață 

asta, căutam un cîștig mai 
bun. M-a trimis și rnă tri
mite întreprinderea cu 
care am contract, iar eu 
cînd am semnat contrac

tul știam ce mă așteaptă 
și n-am spus nu. N-am 
mințit-o nici pe cea care 
a devenit soția mea în pri
vința caracterului muncii 
mele. Dar deși ea este 
casnică și ar fi trebuii să 
mă urmeze acolo unde mă 
cerea munca, mea, n-a fă
cut-o niciodată. De ce ? 
De teamă că tot ce are a- 
casă, la Bacău, unde so
crii mei sînt pensionari, 
au de toate, locuință pro
prie, grădină, televizor, fri
gider etc., n-o să aibe prin 
locuințele noastre tempora
re (...). Eu am fost obiș
nuit de mic cu greutățile, 
pe mine nu mă sperie 
dacă îmi lipsește un lucru 
sau altul, ceea ce îmi 
trebuie este să am lingă 
mine pe fata1 care o iu
besc și este soția mea și 
pe copilul meu (...). Sufăr 
foarte mult sufletește, nu 
sufăr dacă într-o zi mă- 
nînc mai prost sau dacă 
într-o săptămină nu pot 
să văd un film. Va veni o 
zi cînd o să mă pot așeza 
și eu într-un loc, să-mi fac 
o casă și să-mi cumpăr tot 
ce-mi trebuie, dar de ce 
pînă atunci să trăiesc sin
gur ? Și nu mă gîndesc 
numai la mine. Copilul 
nostru n-are nevoie să fie 
aproape de tatăl lui ? Ce-i 
spune soția mea cînd el 
întreabă unde e tata ? li 
spune că sînt un vagabond 
care nu vrea să se întoar
că acasă, sau că sînt un 
om care trebuie să. mun
cesc acolo unde sînt tri
mis ? Eu nu cred că-i 
spune că sînt un vaga
bond, soția mea mă iubeș
te și n-ar face asta. Dar 
atunci ce trebuie să înțe
leagă copilul ? De ce nu 
stăm toți împreună ? Pen
tru că acolo pe unde lu
crez eu nu există confort ? 
Sigur, nu există, dar 
exist eu, tatăl lui, omul 
care ar putea să-i. dea un 
sfat, să-i cumpere o jucă
rie. Sfaturi îi dau și de la 
distanță, îi cumpăr și de 
pe unde mă aflu jucării, 
dar e totuna ? (...).

Eu nu vă cer dv. să-i 
scrieți soției mele ca s-o 
convingeți că am dreptate. 
Eu vreau să vă pun o pro
blemă : cînd iubești, nu 
poți renunța un timp la 
niște obiecte pentru ca să 
fii alături de un suflet ?"

Știi bine că răspunsul meu nu poate fi decît unul 
singur : da, cînd iubești, dragostea însăși te face să re
nunți la niște „obiecte" pentru a fi alături de un „su
flet". Dacă nu te îndoiești dumneata, nu văd de ce 
m-aș îndoi eu că soția te iubește. Deci lucrurile at 
trebui discutate nițel altfel. Fără să spunem că nu mai 
încape loc de mai bine, trebuie să recunoaștem că 
viata noastră cunoaște o continuă prosperitate. Locuim 
mai omenește, ne îmbrăcăm mai bine, ne hrănim mai 
cumsecade, sîntem deținătorii unui număr tot mai mare 
de „obiecte" la care, altădată, mulți dintre noi nici nu vi
sam. Unii însă uităm destul de repede că acest progres 
social s-a născut și din sacrificii și din privațiuni, și nu 
mai pot accepta — nici chiar în numele unei iubiri, 
al unui cămin — alte • sacrificii și alte privațiuni. Bîn- 
tuie prin unele case ceea ce numesc eu un vînt de în- 
chiaburire. Pentru un autoturism, pentru confortul unui 
apartament, pentru un televizor, se găsesc oămeni în 
stare să calce peste sentimente trainice și curate, ig- 
norînd faptul că tocmai datorită unor oameni cu sen
timente trainice și curate, ei pot beneficia azi de auto
turism, de apartament confortabil, de televizor. Crede- 
mă, îți simt cu exactitate mîhnirea, mai cu seamă că 
ea îți este provocată de un om drag. Să ne consolăm 
amîndoi că, principia] vorbind, fetișul „obiectelor" în 
dauna sentimentelor are la noi, pentru unii mai de
vreme, pentru alții mai tîrziu, soarta tuturor fetișuri
lor : sfîrșitul implacabil.

Pe sîmbăta viitoare 1

fânema
W*! — —— —-
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UN OM IN SĂLBĂTICIE : Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 1B.30: 19;
20,15).

MONTE CARLO : Favorit (ore
le 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 15; 
18,30; 21), Modern (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21). Grădina Mo
dern (ora 20,30).

PARAȘUTIȘTII t Capitol (orele 
9,30: 11.45: 14; 16,15; 18.30: 20,45),
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20 30), Grădina Capitol
(ora 20,15).

ROND DE NOAPTE : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45), Grivita (orele 9; 11,15: 13.30; 
16; 18,15; 20.30).

LUMEA SE DISTREAZĂ ; Mlo-
rița (orele 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30), Grădina Select (ora 20,15).

JANDARMUL LA plimbare:
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16^ 18,30; 21). București (orele
8.30; 10,30; 12.45;: 14,45; 17; 19,15;
21,15). Grădina Luceafărul (ora
20,30). Grădina București (ora
20.30).

COARNELE DE AUR : Doina
(orele 11: 13,15: 15.30: 17.45 : 20).
Program de desene animate pen
tru copii — ora 9.45).

ANTONII) ȘI CLEOPATRA t 
Scala (orele 9,30; 13; 16.15; 19.30), 
Festival (orele 9: 12.30; 16; 19,30), 
Stadionul Dinamo (ora 20;30), 
Grădina Festival (ora 20,30).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9.15: 12,30; 16; 19.30).

ULTIMUL CARTUȘ i Dacia 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45). Volga (orele 9: 11,15: 13.30; 
15,45: 18; 20.15) Arta (orele 15,30; 
18; 20.15). Grădina Arta (ora 
20,30).

LUPUL MARILOR ; RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele
9—19 ta continuare).

SIMON TEMPLAR INTERVINE! 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30). Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18; 20,15), Tomis (orele 
8,30: 11: 13,30: 16; 18,30; 21), Gră
dina Buzești (ora 20,15). Grădina 
Aurora (ora 20.30). Grădina Tomis 
(ora 20.30).

AICI ZORILE SÎNT DIN NOU 
LINIȘTITE : înfrățirea (orele
15.30: 19).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Me
lodia (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 18.30; 
20,45), Flamura (orele 9; 11.15; 
13 30: 16: 18.15: 20 30).

SALCÎMUL LILIACHIU • Cotro- 
ceni (orele 15.30: 18: 20,15).

PE ARTPTLF- VÎNTULUT î Bu- 
ceșd (orele 9.30: 14.30: 19.15). Gră
dina Bucegî (ora 20.13).

SEMNALE : Pacea (orele 16; 
18: 20).

CÎND LEGENDELE MOR ! 
Unirea (orele 15,30- 18: 20,15),
Popular (orele 15,30; 18: 20.15), 
Grădina Unirea (ora 20,30).

O ZT MAT LUNGA DECÎT UN 
AN t Vitan (orele 15.30: 18: 20.15), 
Grădina Vitan (ora 20,30).

VERONICA ? Floreasca (orele 
16: 18: 20).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Drumul Sării (orele 15.30; 18; 
20,15). Munca (orele 15,30; 18;
20,15).

SOLARIS î Ferentari (orele 
15,30; 19).

ACEA PISICA BLESTEMATA t 
Lira (orele 15.30: 18; 20.30), Grădi
na Lira (ora 20.15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA 1 
Rahova (orele 15.30: 18: 20,15).

FATA BÂTRÎNĂ ! Viitorul (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

TECUMSEH ! Crîngașl (orele 
15.30; 18: 20,15).

CE SE ÎNTÎMPLĂ. DOCTORE?: 
Giuleștf (orele 15.30: 18; 20.15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI 1 
Moșilor (orele 15,30: 19). Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

CEATA : COSMOS (orele 16;
18: 20)

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

producție a studiourilor engleze 
ecranizarea romanului omonim

1 de EMILY BRONTE
I regia : ROBERT FUEST

cu ANNA CALDER-MARSHALL, TIMOTHY 
DALTON, HARRY ANDREWS, PAMELA 

BROWNE, JUDY CORNWALL

.. Șl SALUTA 
RlNDUNELELE

emoționanta biografie a unei tinere luptătoare 
din rezistență

în rolul principal :
MAGDA VASARYOVA

Regia : JAROMIL JIRES 
producție a studiourilor cehoslovace
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Primirea de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

a delegației Mișcării radicalilor 

de stînga din Franța
(Urmare din pag. I)

pe calea tratativelor. S-a expri
mat dorința ca această Confe
rință să deschidă calea unei am
ple colaborări economice, tehni- 
co-științifice, fără nici un fel de 
discriminări sau îngrădiri, intre 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, să contribuie 
la promovarea schimburilor cul- 
tural-artistice, în domeniul în- 
vățămîntului, ca mijloc de faci
litare a cunoașterii reciproce, de 
apropiere între națiuni.

S-a subliniat că securitatea 
europeană reală implică reali
zarea de către toate forțele in
teresate a unui program cuprin
zător de măsuri de dezangajare 
militară, reducerea și retragerea 
trupelor străine, desființarea ba
zelor militare aflate pe terito
riile altor state, reducerea tru
pelor naționale, dizolvarea si
multană a blocurilor militare și 
alte măsuri în direcția destinde
rii și păcii — vizînd atit diferite 
zone ale Europei, cit £i întregul 
continent.

în cursul convorbirilor s-a 
exprimat satisfacția pentru bu
nele relații politice, economice,

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășilor JUM.TAAGHIIN ȚE- 
DENBAL, prim secretar al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mongole, SONOMIN LUVSAN, prim 
vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole, următoarea telegramă :

Ne este plăcut să vă adresăm, in numele Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, pre
cum și al nostru personal, calde felicitări, cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in inaltele funcții de președinte al Consiliului de 
Miniștri și prim-vicepreședinte. al Prezidiului Marelui Hural 
Popular ale Republicii Populare Mongole.

Bxprimindu-vă sincere urări de succese însemnate in înde
plinirea misiunii dumneavoastră, sintem încredințați că legătu
rile de prietenie și colaborare dintre statele și popoarele noastre 
se vor dezvolta continuu, în interesul păcii și socialismului.

Primire la
Consiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare 
pe Souheil Ghazzi, ambasadorul

în perioada 2—6 iulie, la in
vitația Comitetului de Stat al 
Planificării, ne-a vizitat țara 
D. P. Dhar. ministrul planifi
cării din India.

Cu ocazia mtîlnirilor și con
vorbirilor care au avut loc, s-a 
făcut o trecere în revistă a sta
diului actual al relațiilor eco
nomice bilaterale și a perspec
tivelor de dezvoltare și diversi
ficare a acestora.

Au fost evidențiate posibili
tățile de extindere a colaborării 
și cooperării pe termen lung, în
deosebi in domeniile : explo
rării. exploatării și prelucrării 
țițeiului și gazejor naturale, 
producției de echipamente pe
troliere, materiale și componen
te, industriei energetice, chimi
ce și petrochimice, mai ales in 
producția de îngrășăminte, pes
ticide. agriculturii și zootehniei, 
precum și in cooperarea pe 
terțe piețe. De asemenea. au 
fost abordate probleme privind 
lărgirea cooperării tehnico-știin
țifice și de specializare a cadre
lor in diverse domenii de inte
res comun.-

S-a convenit să se finalizeze 
aranjamentele privind constitu
irea Comisiei Mixte Guverna
mentale de cooperare economi
că, științifică și tehnică, iar lu
crările primei sesiuni a acestei 
Comisii să aibă loc in cursul 
trimestrului IV a.c.

Decretul Consiliului de Stat 
privind conferirea de ordine și medalii 

comunelor fruntașe pe țară
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1972 
în îndeplinire^' și depășirea 
sarcinilor economice, edilitare 
și social-culturale, pentru obți
nerea de premii și mențiuni în 
întrecerea pe țară între comu
ne. se conferă „Ordinul Mun
cii" clasa I, pentru premiul I, 
comunelor : Stejari — județul 
Gorj, Gîrbovi — județul Ilfov, 
Bodești — județul Neamț, 
Pechea — județul Galați, Stoi- 
cănești — județul Olt, Pribo- 
ieni — județul Argeș, Bucecea 
— județul Botoșani. Jiana •— 
județul Mehedinți, Mircești'— 
județul Iași, Iernut — județul 
Mureș. 

tehnico-științifice, culturale și 
în alte domenii, existente între 
Republica Socialistă România și 
Franța și a fost exprimată hotă- 
rîrea comună de a acționa pen
tru dezvoltarea continuă a tra
diționalelor raporturi româno- 
franceze, potrivit intereselor ce
lor două popoare, ale cauzei 
păcii și colaborării în Europa și 
în întreaga lume.

Vizita în România a delegației 
Mișcării radicalilor de stînga din 
Franța, convorbirile și întîlnirile 
avute cu acest prilej au contri
buit Ia cunoașterea reciprocă, la 
dezvoltarea pe viitor a raportu
rilor bilaterale în interesul ce
lor două formațiuni politice, al 
popoarelor din cele două țări, în 
interesul oamenilor muncii, de
mocrației, al cauzei păcii și în
țelegerii intre popoare.

La încheierea întrevederii, 
care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească, 
conducerea Mișcării radicalilor 
de stînga a adresat Partidului 
Comunist Român invitația de a 
trimite o delegație la viitorul 
Congres al acestei formațiuni 
politice. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

președintele
de Miniștri

Republicii Arabe Siriene în țara 
noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

S-a căzut de acord ca grupuri 
de experți din cele două țări 
— pe baza unui program de lu
cru — să examineze căile și 
mijloacele concrete pentru dez
voltarea în continuare a cola
borării economice și a cooperă
rii industriale și tehnico-știin
țifice.

în timpul șederii in România, 
ministrul indian, precum și ex- 
perții care l-au insoțit. au vizi
tat obiective industriale și de 
cercetare.

*

Ministrul planificării din In
dia. D.P. Dhar, care la invitația 
Comitetului de Stat al Planifi
cării a făcut o vizită in țara 
noastră, a părăsit vineri Capi
tala.

Oaspetele indian a fost con
dus la aeroportul Otopeni de 
Manea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului 'co
merțului exterior, și Petre Tă- 
năsie, ambasadorul României 
in India, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent V.K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

„Ordinul Muncii" clasa a
II- a, pentru premiul II, comu
nelor Satulung — județul Ma
ramureș, Bîrca — județul Dolj, 
Otopeni — Municipiul Bucu
rești, Lechința — județul Bis- 
trița-Năsăud, Sascut — județul 
Bacău, Ighiu — județul Alba, 
Eerzovia — județul Caraș-Se- 
verin, Gheorghe Doja — jude
țul Ialomița, Sălciile — jude
țul Prahova, Tiream — județul 
Satu Mare.

„Ordinul Muncii" clasa a
III- a, pentru pmemiul III. co
munelor : Salcea — județul 
Suceava, Cîțcău — județul 
Cluj. Sărmășag — județul Să
laj, Șiria — județul Arad, Bă-

PE ȘANTIERELE muncii patriotice
Brigăzile 

Argeșului
„Uriașii", așa mi-au fost re

comandați tinerii cărora le-a 
mijit mustața și care incă mai 
poartă matricola Liceului „Ni- 
Colae Bălcescu" din Pitești. „U- 
riașii" se numesc Vasile Bă- 
dițoiu, Mircea Radian. Traian 
Tonea, Mihai Bălăucă, Gabriel 
Herșcovici, Virgil Drăgușin, Ni- 
colae Constantin. Policard Bu- 
goi, toți cei care lucrează la 
construcția creșei și grădiniței 
de copii din cartierul nord. Lor 
le-a revenit cinstea de a în
fige primii lopata în pămîn- 
tul argilos. excavind — în pri
ma zi — 88,55 mc pămint. Nor
mă, calitate sînt termeni care 
fac parte din vorbirea curentă. 
Miinile sînt sigure, pămintul 
se supune, bucată cu bucată, 
iar „uriașii", flăcăiandrii aceștia 
care au răspuns primii la che
marea organizației U.T.C.. iși 
ascund bătăturile și mînuie lo
pata aidoma condeiului.

1 500 de elevi lucrează în a- 
ceste zile pe 10 șantiere des
chise în Pitești, Cîmpulung, 
Curtea de Argeș. Topoloveni, 
Costești. (In final numărul va 
atinge 10 800). După ei. alți co
legi vor adăuga noi succese la 
construcția creșei și grădiniței, 
turnarea fundațiilor pentru re
zervoarele de benzină de la 
Rafinărie, înălțarea de locuin
țe trainice și frumoase. vor 
face ca viile să dea rod bogat, 
etc. Prin munca lor elevii-bri- 
gadieri înscriu noi pagini in 
cronica începută in urmă cu 25 
de ani la Bumbești-Livezeni, 
Agnita-Botorca, Salva-Vișeu.

...Deși era ora prinzului, pe 
elevii Grupului școlar construc
ții, Lipeului de chimie și ai 
Grupului școlar căi ferate nu 
i-am găsit la sediul fermei 
Vrănești. Am aflat că „mă- 
nincă sus pe deal, ca să nu 
piardă timpul". Așadar, lupta 
cu timpul, cu secunda pentru 
rodul pămîntului, pentru dul
ceața licoarei. Am mai aflat pă 

• lucrările pe care le execută in 
vie sînt... „de specialitate". Ni
meni nu le poate face vreun re
proș. Au devenit de-aj casei, 
în fața dormitoarelor se află 
pancarda pe care stă scris „Bri
gada Pitești 39 — Șantier al 
tineretului".

De-a lungul ultimilor cinci. 
ani, brigăzile de muncă patrio
tică ale tinerilor din județul 
Argeș au devenit școli ale edu
cării voinței, bărbăției: Aici 
tradiția de muncă patriotică a 
fost înscrisă cu majuscule în 
biografia fiecărui tinăr, ea re
prezintă un permanent examen 
în fața conștiinței. De cinci ani 
de zile brigăzile ocupă locuri

Vineri, a sosit in Capitală o 
delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Italian, condusă de 
Lelio Crassucci, membru al C.C. 
al P.C.I.. care — la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român — face o vi
zită in țara noastră.

La sosire, delegația italiană a 
fost întimpinată de Ion Savu, 
membru al C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a Zilei armatei popu
lare albaneze, vineri diminea
ța, la Casa Centrală a Armatei 
din Capitală, a avut loc deschi
derea unei expoziții de fotogra
fii care înfățișează aspecte din 
viața și activitatea militarilor 
albanezi.

La vernisaj au participat ge
nerali și ofițeri superiori din 
garnizoana București, precum și 
Nikola Profi, ambasadorul R.P. 
Albania la București, și mem
bri ai ambasadei.

Cu acest prilej general-malor 
Dumitru Fotescu și Koțo Kall- 
co, consilier al Ambasadei R.P. 
Albania au rostit alocuțiuni.

neasa — județul Constanța, 
Bălcești — județul Vîlcea, 
Drăgănești-Vlașca — județul 
Teleorman, Dobra — județul 
Hunedoara, Bărăganul — ju- 
județul Brăila, Moșnița Nouă 
— județul Timiș.

„Medalia Muncii", pentru 
mențiune, comunelor : Hăr- 
man — județul Brașov, Vînă- 
tori — județul Vrancea. Cor- 
bu — județul Harghita, Girișu 
de Criș — județul Bihor, Tu- 
tova — județul Vaslui, Odo- 
bești — județul Dîmbovița, 
Miercurea Sibiului — județul 
Sibiu. Smeeni — județul Bu
zău, Valea Nucarilor — jude
țul Tulcea, Ozun — județul 
Covasna.

fruntașe pe țară. Primul se
cretar al comitetului județean 
al U.T.C., Marius Iliescu. îmi 
spunea cu justificată mîndrie 
ce înseamnă pentru argeșeni 
locul I, drapelul și diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. atribui
te pentru rezultatele obținute 
cu elevii în munca patriotică 
in 1972. Succesele de acum se 
alătură celor înscrise pe toate 
șantierele. întregind profilul 
moral-politic al tinerilor din 
țara noastră.

LIDIA POPESCU

Vacanță 
in 

salopetă
• ln zona Drăgășani, unde 

— în cadrul unui amplu pro
gram de perspectivă, — vor fi 
irigate 1 200 hectare teren, s-a 
deschis un șantier de amena
jări funciare al tineretului. U- 
teciștii din organizațiile Școlii 
profesionale de mecanici auto 
Rm. Vîlcea, Liceului teoretic 
Drăgășani, precum și membrii 
cooperatori din comunele Voi- 
cești, Ștefănești și din Asocia
ția intercooperatistă Drăgășani 
desfășoară în aceste zile lu
crări importante : drenaj, să
pat, taluzări de maluri, nive
lări, decolmatări de canale. 
Pe toată durata vacanței de 
vară aici vor funcționa tabe
rele de muncă ale elevilor la 
care vor participa tineri din 
liceele vilcene.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Campionatele mondiale de scrimă PROGRAM COMPETIȚIONAL
Campionatele mondiale de 

scrimă au continuat în sala 
„Scandinavium" din Goteborg 
cu disputarea sferturilor de fi
nală ale probei de floretă mas
culine .pe echipe. Formația 
României a întilnit redutabila 
echipă a Ungariei, în fața că
reia a cedat cu 2-9. în conti
nuare, floretiștii români au în
trecut cu 9-4 pe cei japonezi, 
căpătînd dreptul de a lupta 
pentru locurile 5—6 cu repre
zentativa Franței. Victoria a 
revenit cu 9—5 scrimerilor 
francezi.

Finala probei se va disputa 
între echipele U.R.S.S. și R. F. 
Germania. în semifinale U.R.S.S.

• în capitala Cubei a început 
„Turneul prieteniei" la polo pe 
apă, competiție care reunește 
selecționatele de juniori ale Bul
gariei. Cehoslovaciei, României, 
Ungariei, U.R.S.S. și Cubei (două 
formații).

Tinerii poloiști români au în
vins în primul meci cu 10—5 
selecționata secundă a Cubei, iar 
în cea de-a doua partidă au 
întrecut cu scorul de 7—0 echipa 
Bulgariei.

• în localitatea bulgară Șu- 
men au început întrecerile ce
lei de-a 5-a ediții a Balcania
dei de călărie (concurs com
plet). După desfășurarea probei 
de dresaj, in clasamentul indi
vidual conduce sportivul român 
Oscar Recer („Banchet") cu 
minus 27 de puncte, urmat de 
bulgarul V. Jelev („Aretek") — 
minus 27,80 puncte.

« Doi jucători europeni — 
•Ian Kodes (Cehoslovacia) și 
Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.) 
— iși vor disputa finala turneu
lui de tenis de la Wimbledon, 
aceasta pentru prima oară din 
anul 1936. cînd s-au întilnit cele
brii jucători de atunci Perry și 
Von Cramm. Dună cum s-a 
anunțat, în semifinale, Jan 
Kodes l-a eliminat pe englezul 
Roger Taylor, in timp ce Alek
sandr Metreveli a cîștigat in fața 
americanului Mayer.

în cea de-a doua semifinală a 
probei de dublu bărbați, austra
lienii John Cooper și Neale 
Fraser au învins cu 3—6, 6—3,

In această vacanță elevii Școlii profesionale din Oradea și-au pro
pus drept obiectiv al muncii patriotice lucrările de termoficare a 

municipiului. Iată-i intr-o obișnuită zi de activitate.

Foto : ȘT. WEISS

AGENȚIILE
B.T.T.

TRANSMIT:

• VÎLCEA : O nouă 
bază turistică pentru 
tineret

Odată cu debutul sezonu
lui estival — ne relatează vi
cepreședintele ION OETEA- 
NU — Agenția județeană 
Vîlcea a B.T.T. a organizat 
o serie de reușite excursii Pe 
traseele turistice ale jude
țului. Numeroase grupuri de 
tineri au poposit in stațiuni
le balneo-climaterice de pe 
Valea Oltului sau pe Șantie
rul Hidrocentralei de la 
Lotru, un le au vizitat cen- . 
trala subterană de la Ciun- 
get și marele baraj, in spa
tele căruia văluresc apele 
albastre ale mării montane 
de Ia Vidra. Alte grupuri au 
inclus în itinerarii așezarea 
brîncovenească a Horezului 
(renumită prin arta ceramis- 
tilor Ogrezeanu, Vicșcovea- 
nu sau Mischiu), ori au po
posit la Drăgășani, vestitul 
oraș dintre podgorii. Excur
siile — pe lingă aceea că au 
oferit tinerilor posibilitatea 

a eliminat cu 8-7 Ungaria, iar 
R.F. Germania a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 9-7 în 
întîlnirea cu formația Poloniei, 
campioană olimpică.

Au început și întrecerile, pro
bei de sabie pe echipe. In gru
pa a șasea preliminară, forma
ția României a învins cu 15-1 
selecționata Iranului și a pier
dut cu 6-9 in fața echipei Cu
bei. în recalificări pentru sfer
turile de finală, echipa Româ
niei a întrecut cU 9-7 S.U.A., 
iar în „sferturi" a pierdut cu 
4-9 meciul susținut în compania 
Ungariei. în continuare, sa- 
breurii români vor evolua in 
turneul pentru locurile 5-8.

6—2. 6—4 perechea Lloyd, Paish 
(Anglia).

• După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, fostul 
campion de șah ai U.R.S.S., 
Leonid Stein, in vîrastă de 39 
de ani, a încetai subit din viață 
(in urma unui atac de cord), in 
timp ce se pregătea să plece cu 
echipa U.R.S.S. in Anglia, pen
tru a lua parte la turneul final 
al Campionatului european pe 
echipe.

Stein se numără și printre cei 
18 șahiști calificați la al doilea 
turneu interzonal de la Petro- 
polis (Brazilia).

CONCURSUL
PRONOSPORT
din 8 iulie 1973

Dinamo Obor-Electronica Buc l,x 
Laromet-Sirena Buc. 1
Unirea Tricolor-Voința Buc 2 
Cimentul Med.-Electrica C-ța 1

Portul C-ța-I.M.U. Medgidia 1,2
Marina Mangalia-

Granitul Babadag 1
Electromotor Tim.-Gloria Arad 1
Vagonul Arad-U.M. Timișoara l,x,2

I.R.A. Cimpina-Carpați Sinaia 2
Prahova-Petrolistul Boldești 1 
Victoria Florești-Poiana Cjm. l,x 
Danubiana Roman-

Avîntul Frasin 1
Străduința Sv. Victoria Roman x,2 

de a petrece agreabil timpul 
liber — și-au dovedii și vir
tuțile educative și forma
tive.

O altă noutate a acestui 
sezon — la Fedeleșoiu, în 
vecinătatea municipiului Km. 
Vîlcea, unde a fost descope
rit un izvor de ape minerale 
cu deosebite calități curative 
— va fi amenajată o bază 
turistică pentru tineret. Be
neficiind de o așezare deose
bit de pitorească — între 
pădure și viitorul lac de acu
mulare al primei hidrocen
trale de pe Olt — ea va dis
pune de dotări moderne cu 
un înalt grad de funcționali
tate, de terenuri de sport Și 
o bază pentru sporturi 
nautice. Deocamdată, ama
torii de turism pot poposi in 
această pitorească localitate 
vîlceană, unde s-au amenajat 
spații de cazare in locuințe 
individuale.

• ARAD : 800 de tineri 
la Nedeea de la Tă- 
cășele

Cea mai importantă acțiune 
a acestei săptămîni — după 
cum ne informează Constan
tin Copil, vicepreședinte al 
Agenției Arad a B.T.T. — a 
fost aceea prilejuită de Ne
deea de la Tăcășele, unde au 
participat circa 800 de tineri 
care au avut prilejul să ia

FOTBAL. Duminică au loc
două importante intilniri_ din
cadrul seriei I a diviziei B :
Ș.N. Oltenița-Metalul București 
și Chimia Rm. Vîlcea-Politehni- 
ca Iași, partide care vor de
semna și cîștigătoarea seriei, 
deci echipa care va juca din 
toamnă in noul campionat al 
diviziei naționale.

CAIAC-CANOE. Azi și miine, 
are loc pe lacul Snagov „Rega
ta internațională Snagov". La 
această reuniune și-au anunțat 
participarea numeroși sportivi 
din 14 țări, printre care ■ U.R.S.S. 
R.D. Germană, Ungaria, Cuba, 
Norvegia, Polonia. Cehoslovacia, 
Bulgaria. Iugoslavia, R.F. Ger
mania, Spania, Olanda, Mexic 
și România. Azi întrecerile în
cep la ora 9,30, cu seriile la pro
bele olimpice, iar la ora 17. au 
loc finalele acestor probe. Miine, 
au loc de la ora 9, probele de 
viteză, la ora 15 finalele, ur- 
mind ca de la ora 17 să aibă 
loc finalele probelor de fond.

YACHTING. Azi și mîine are 
loc cea de-a II-a ediție a con
cursului „Cupa Porțile de Fier". 
La întreceri -participă sportivi 
din întreaga țară, alături de 
componența lotului reprezenta
tiv.

BASCHET. La Piatra Neamț 
și Ploiești continuă azi și mii
ne întrecerile din cadrul turnee
lor finale pentru juniori și ju
nioare.

MARATON. Campionatul na
țional de maraton are loc anul 
acesta, duminică dimineața, la 
Focșani. La această tradițională 
probă atletică și-au anunțat par
ticiparea cei mai buni mărșălui
tori din țară.

BOX. La Craiova, azi și mii
ne, in sala sporturilor vor avea 
loc două interesante reuniuni 
pugilistice. Vor participa juniori 
din întreaga țară selecționați, 
pe categorii de greutate.

TENIS. Amatorii de tenis pot 
urmări azi și miine pe terenu
rile din str. Dr. Staicovici nr. 44 
partide in cadrul „Cupei Insti
tutului de construcții". Evoluea
ză tenismeni fruntași, seniori și 
juniori, printre care T. Ovici, 
D. Hărădău, V. Marcu și alții. 

parte Ia o foarte reușită 
serbare cîmpeneâscă unde 
și-au dat concursul formații 
folclorice și de dansuri din 
patru județe : Bihor, Alba, 
Hunedoara și Arad. A fost o 
manifestare de datini și tra
diții specifice locurilor. Cu o 
săptămînă in urmă agenția 
a organizat o excursie, cu 
120 de tineri, la Complexul 
hidroenergetic Porțile de 
Fier, cu care prilej s-a vizitat 
barajul, noul port Orșova, 
Băile Herculane și s-a făcut 
o plimbare de agrement, cu 
vaporul, pe Dunăre. în 
proiect — o excursie la Tir- 
gul de fete de pe muntele 
Găina, care va avea loc peste 
2 săptămîni, acțiune la care 
s-au înscris pînă acum 300 
de tineri.

C. V.

„De ce, tinere ?...
Un catalog cu caricaturi, edi

tat de secția de propagandă a 
Comitetului județean Prahova 
al U.T.C., satirizează diferite 
mentalități retrograde, precum 
și ipostaze ale comportării ne
corespunzătoare a unor tineri.

„Catalogul se vrea — reținem 
din prefață — un îndreptar al 
activității și purtării fiecărui tî- 
năr, un ajutor prețios pentru 
colectivele și redacțiile gazete
lor de perete, o modalitate efi
cientă de înfierare a tuturor as
pectelor ce fac obiectul lu
crării".

Din acest catalog — realizat 
cu ajutorul talentatului carica
turist ploieștean, Ion Z. Geor- 
gescu-Lunică — reproducem 
„piesele" de mai jos.

Cum văd unii extinderea schim
bului III.

COMPETIȚII DE MASA . La 
ștrandul Tei din Capitală, la 
baza „Cutezătorii" au loc pen
tru pionierii din sectorul 2, 
cursuri de Inițiere de înot . La 
complexul turistic Izvoarele, de 
pe muntele Gulii, duminică este 
programată ediția 1973 a „Fes
tivalului Izvoarele", manifestare 
cultural-sporti vă la care vor lua 
parte peste 15 00(1 de persoane. 
• Asociația sportivă „Spartac" 
din Capitală, organizează și în 
acest an întreceri in cadrul tra
diționalei „Cupe a Eliberării". 
Astfel, pentru zilele de azi și 
mîine sint programate excursii 
la Vălenii de Munte, vizitarea 
litoralului și a ștrandului de pe 
malul Argeșului. • Mîine pe 
stadionul .,Electra" are loc o 
mare serbare sportivă ocaziona
tă de aniversarea Combinatului 
de confecții și tricotaje Bucu
rești ; SERIALUL DE ȘAH
„Arta combinației™

GHEORGHIU
ALBUL LA MUTARE 

Pentru atac, albul a sacrificat 
o figură, obligind insă regele 
negru la un marș neobișnuit 
pină pe cimpoi afi... Combinația 
finală de 4 mutări este foarte 
frumoasă și destul de originală! 
Arăiați cele patru mutări ale 
combinației.

POZIȚIA (ONIPOl
Alb : Rcl, Dg4, Td1, Th1, Cc5, 
Cc3, ppa2, e5, f2, g2, h2, (11 

piese).
Negrul : Raâ, Dd8, Ta8, TfS, 

Nc8, Ca3, Cc6, pp. a7, b7, c7, 
d7, f7, (12 piese).

Soluția poziției nr. 5
Poziția nr. 5 a intervenit intr-o partidă Hewitt—Steinitz — 

1880 — și reprezintă un exemplu clasic de atac cu sacrificii, dus 
Împotriva regelui advers aflat intr-o poziție periculoasă. Soluția 

este următoarea : 1... Dh5 — h3 ± !!2. Rg2 X h3 Cg4.—e3, + !
3. Rh3 — hl Ce3 — g2 + 4. Rh4 — g5 Tf8 — f5 ± 5, Rg5 — g4 
5... h7 — h5 t 6, Rgl — h3 Tfă — f2 mat !

de FLORIN

POZIȚIA 6

O/v
SÎMBATA, 7 IULIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă germană, Re
capitulare (1). 9,30 A tost odată ca 
niciodată... ,,O zi cu Pluto“ — pro
ducție Walt Disney. 10,00 Telex. 
10,05 Ansambluri folclorice. 10,35 De 
vorbă cu gospodinele. 10,55 Avan
premieră. 11,00 Pămînt în statui — 
emisiune de versuri. 11,15 Gala 
maeștrilor : Nicolae Florei. 11,45 
Roman foileton ; „Femeia in alb". 
(Episodul VI). 12,35 Cărți și . idei. 
13,00 Telejurnal. 15,00 Tenis de 
cimp : Finala probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului de la 
Wimbledon. Transmisie directă. 
17,30 Emisiune în limba germană. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
-- an hotărîtor. 20,00 Cintecul săp- 
tămînii : „Sînt student și briga
dier" de Temistocle Popa. Ț.ext — 
Mircea Block. Interpretează* Nico
lae Suciu. 20,05 52 de inițiative în 
52 de săptămîni. 20,15 Tele-enci- 
clopedia. 21,00 Film; serial : „Man- 
nix“. 21,50 Zi de vară... în studio. 
Emisiune d($ muzică ușoară. Cintă 
Margareta Pîslaru, Mihșela Mihai,, 
Olimpia Panciu, Mihai Constanți-, 
nescu. 22,20 Telejurnal. 22,30 Tenis 
de cimp. Finala probei de dublu 
bărbați din cadrul turneului de la 
Wimbledon -^Selecțiuni înregistra
te).
PROGRAMUL II ț,

16,00 Agenda. 16,10 Avanpremie
ră. 16,15 Bijuterii muzicale. 16.45 
Desene animate „Poveste fără cu
vinte" și „A fost cindva un oraș". 
Producție a studiourilor bulgare. 
17,00 Film serial : Daktari. Episo
dul : „Ultima vinătoare a lui-. Dak
tari" (IJ). 17,25 Reporterii noștri
peste hotare. 17,45 Trevelling peste 
timp Magazin bilunar de cultură 
cinematografică.

DUMINICA, 8 IULIE 1973

PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața'. 8,30 Crava
tele roșii. 9,25 Film serial. Daktari.
9.50 Viața satului. 11,00 Emisiune 
în limba maghiară... 12,30 De strajă 
patriei; 13,00 Album duminical*
15.50 Film serial pentru tineret. 
„Tunelul 'timpului". Episodul XIV, 
— „Jocul puterii"; 16,40 Vetre fol
clorice : Țara LăpușUlui (Intervi- 
ziune). 17,00 Tenis de cimp. Finala 
probei de dublu mixt în cadrul 
Turneului . internațional de la 
Wimbledon (selecțiuni înregistra
te),. 18.00 Cîntare patriei. Concurs 
coral inter județean. 19,00 Expediție 
de vinătoare. File din cartea ur
sului. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Săptămînă politică Internă 
și internațională în imagini. 20.10 
Integral românesc. O instalație 
modernă de mare productivitate 
la COLOROM — Codlea. rod al 
plndirii românești (reportaj). 20.30 
Film artistic. Felix și Otilia. 20,50 
Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL II

11,00—13,00 Concertul Orchestrei 
simfonice a' Filarmonicii ..George 
Enescii". Festival Beethoven. 20,10 
Avanpremieră. 20.15 Eroi îndrăgiți 
de copi' : Lolek și Bolek. 20.50 O- 
pera în studio. Selecțiuni din ope
ra „Nevestele vesele din Windsor" 
de Otto Nicolai. 21,40 Telex tehni- 
co-științific. 22,00 Paradă vedetelor.

STMBAtA, 7 IULIE 1973

PROGRAMUL III

9,0Q Știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Suiș soarele Do- 
brogei" de George Grigoriu. 10,00 
Turist-club. 11.00 Știință și tehni
că. 11.10 Profil pe portativ. Corul 
„Ammosi" al studenților din Iași. 
11.30, Opereța „Povestea din cartie
rul de West". 12,00 TRANSMISIUNI 
DTRECTE DIN ȚARĂ. 12.10 In
vitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17.00 Știrile după-amle- 
7ij. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18.00 Șapte zile, șapte arte : Mu
zica. 18,10 Ascultătorii ne propun. 
18,55 Mejodia zilei. 19,00 Un lapsus 
pe... plajă ! Emisiune muzical- 
distractivă. 21.00 Sîmbătă seara, 
dans ! 22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport.. 22.30 Nîelodia 
zilei. 22.35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica : Lâszloffy 
Aladâr. 23.20 Opereta „Harță răze
șul" de Victor Tusceanu. 23,55— 
24.00 Ultimele știri.

DUMINICA, 8 IULIE 1973

PROGRAMUL III

9.00 știri. 9.05 ..Incognito" — pro
gram de varietăți -muzicale. 9.55 
Melodia zilei. ..Iubește-mă" de Ton 
Cristinoiu. 10.00 Clubul invitaților. 
Munca — brățară de aur.' 11.00 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ. Ion Vasilescu. 11.90 Tran
zistor melodii. 12.00. Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,00 Știrile după amiezii. 17,05 
Alo. Radio ! — Muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Dans. 18,10 Dublu 
recital : Dida Drăgan și Mino Rei- 
tano. 18.55 M.elodia zilei. 19.00 Ro- 
ipante cu Dorina Drăghici Ași Con
stantin Dumitrescu., 19,30 Știri. 
19,-35 Radiofestival. 20,00 Teatrul 
radiofonic : Comisarul și cutia de 
pudră de Alain Franck. 21.00 Ra
dio-super-top — gala locurilor I. 
22,00 Radiojurnal. 22.10 Panoramic 
sportiv. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete a te muzicii, ușoară. 23,15 
Poetica. Emil Mânu. 23,20 Jazz — 
portret. 23,55—24,00 Ultimele știri.



de «este hotare
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Pregătiri/pentru

Ampla dezbatere de la Helshfkî continua, 
urmărită cu atenție de popoarele continentului

FORUMUL STATELOR EUROPENE
ÎNCHEIEREA dezbaterilor generale

Vineri, au luat sfîrșit dezbaterile generale ale conferinței pentru 
securitate și cooperare, in cadrul cărora au luat cuvântul șefii de
legațiilor celor 35 de țări participante, printre care și ministrul 
de externe al României, tovarășul George Macoveșcu.

Ședința de vineri dimineața, prezidată de șeful delegației Gre
ciei, a programat cuvîntările lui Alfred Hilbe (Liechtenstein), 
Viannaki Christofides (Cipru), Dom Mintoff (Malta), M. Van Der 
Stoel (Olanda). La amiază, o nouă și ultimă ședință a dezbaterilor 
generale ; au vorbit Phaedon Anninos Kavalieratos (Grecia), Agos
tino Casaroli (Vatican) și Ahti Karialainen (Finlanda).

Grupul de lucru al conferinței, însărcinat cu probleme organi
zatorice, a anunțat că nu a luat nici o hotărîre în ceea ce priveș
te problema posibilității invitării la conferință a două state din 
bazinul mediteranean — este vorba de Algeria și Tunisia — pro
punere avansată de Malta. Conferința a însărcinat grupul de lu
cru să continue studierea acestei probleme.

Miniștrii afacerilor externe ai celor 35 de state au hotărît ca 
lucrările celei de-a doua faze a conferinței privind securitatea și 
cooperarea să se deschidă la 18 septembrie 1973, la Geneva. Co
mitetul de coordonare își va începe activitatea la 29 august a.c., 
tot la Geneva.

Dezbaterile generale, în care miniștrii afacerilor externe au 
prezentat pozițiile statelor pe care le reprezintă cu privire la secu
ritatea și cooperarea în Europa, au prilejuit și exprimarea de opi
nii în legătură cu finalitatea conferinței. In acest sens, s-nu fă
cut diferite propuneri asupra documentelor care ar trebui să fie 
elaborate în faza comisiilor, la 
care și România, au venit cu

Geneva. O serie de state, printre 
asemenea inițiative, fără a difuza

proiecte de documente, urmînd ca textele respective de lucru sa 
fie prezentate în cadrul comisiilor.

Țara noastră, pronunțîndu-se pentru adoptarea unor declarații 
solemne, acorduri sau tratate, care să statueze și să garanteze 
principiile relațiilor dintre state, a propus adoptarea unui docu
ment privind măsurile destinate să facă efectivă nerecurgerea la 
forță și amenințarea cu forța și a prezentat liniile generale ale 
unui document prevăzînd crearea unui organism de consultări.

U.R.S.S. și Iugoslavia au difuzat proiecte ale unei declarații asu
pra principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre state ; Un
garia împreună cu R.D. Germană și Danemarca și R.F. Germania 
au făcut propuneri pentru un document referitor la cooperarea 
economică ; Marea Britanic a avansat propuneri în sensul exami
nării unor măsuri care să creeze facilități în tranzacțiile comer
ciale și în schimbul de servicii, informații comerciale etc ; Bulga
ria și Polonia, precum și R.F. Germania au prezentat propuneri 
privind documentul asupra cooperării culturale; Cehoslovacia a 
propus un document de lucru privind organismul consultativ.

Toate aceste sugestii și propuneri urmează să facă obiectul dez
baterilor în faza a doua a conferinței. Textele care vor fi elaborate 
vor fi supuse spre adoptare în faza finală a conferinței, care, după 
opinia multor state, inclusiv, a României, ar urma să aibă loc. la 
nivelul șefilor de stat și de guvern.

★
Miniștrii de externe ai țărilor participante se vor întruni sîmbătă 

dimineață în cadrul unei noi ședințe, în vederea examinării pro
blemei unui document final cu privire la dezbaterile din prima 
etapă a Conferinței.

tic pe continentul european, mi
nistrul belgian a declarat că in 
cadrul conferinței de la Helsinki 
trebuie stabilite jaloanele unui 
proces dinamic de cooperare in 
toate domeniile, care să permită 
depășirea progresivă a limitelor 
care rezultă din deosebirile ideo
logice. Vorbitorul a menționat, 
totodată, „importanța rolului pe 
care trebuie să-1 joace țările 
neutre și nealiniate în cadrul a- 
cestei conferințe, ca și in rela
țiile viitoare din Europa".

în ce privește faza a doua a 
conferinței, ministrul de externe 
al Belgiei a subliniat că sarcina 
sa esențială va fi aceea a redac
tării unui document cu caracter 
politic care să definească cu mai 
multă rigoare regulile de con
duită ce trebuie să guverneze 
relațiile mutuale, între statele 
europene, în conformitate cu 
scopurile și cu principiile O.N.U.

„Principiul central pentru 
realizarea securității europene 
este nerecurgerea la amenința
rea sau la folosirea forței. De 
aici, mai întîi, obligația de a se 
reglementa diferendele prin mij- 

* loace pașnice. Apoi, noțiunea dc 
inviolabilitate a frontierelor, 
care, pentru noi, înseamnă că 
statele nu pot să se servească 
de forță pentru a modifica fron
tierele existente. Un alt princi
piu deosebit de important pen
tru ameliorarea climatului poli
tic în Europa este respectul 
drepturilor și libertăților funda
mentale ale omului", a precizat 
von Elslande.

în ce privește securitatea, mi
nistrul belgian a arătat că „NU 
SE POATE VORBI DE O CON
FERINȚA ASUPRA 
RITAȚII IN EUROPA.
DESTINDERE VERITABILA PE 
CONTINENT. DACA ESTF. NE
GLIJATA PROBLEMA ARMA
MENTELOR. Ar fi o contradic
ție evidentă 
unei politici 
destindere și 
chiar sporirea 
menielor în 
apreciază că va trebui deci să se 
abordeze și această problemă a 
forțelor și a armamentelor".

..în domeniul relațiilor econo
mice — a continuat vorbitorul — 
rămine mult de făcut și. dacă 
este adevărat că evoluția în ul
timii ani : ‘ "
mai puțin 
le actuale 
vel mult 
existente".

Sportivii români se pregătesc intens

pentru
Berlinul, capitala R.D. Germa

ne, trăiește cu intensitate, febra 
pregătirilor pentru Festivalul 
Mondial al Tineretului și Stu
denților. Desfășurîndu-se între 
28 iulie — 5 august. Festivalul 
are prevăzut, alături de impor
tantele. acțiuni politice, de ma
nifestările cultural-artistice și 
un bogat program sportiv la 
care sînt invitate să participe 
delegațiile tuturor țărilor. între
cerile sportive se pot împărți in 
două categorii distincte : acțiu
nile de masă, destinate particip 
pârii tuturor delegațiilor prezen
te și confruntările sportive, pro- 
priu-zise, la care vor particiDa, 
sub culorile țărilor respective, 
sportivii în scopul desemnării 
învingătorilor — laureați ai Fes
tivalului.

Delegația română va semna o 
prezență numeroasă — circa 60 
de tineri sportivi — la cele mai 
multe din manifestările sportive, 
în scopul unei prestigioase re
prezentări a sportului românesc

întrecerile Festivalului
anul acesta s-a acordat o mare 
atenție acțiunilor și competiții
lor de masă. Unele din aceste 
întreceri au folosit drept crite
riu pentru selecționarea repre
zentanților tineretului român la 
manifestările sportive ale Festi
valului. Spre exemplu, cîștigăto- 
rii celor 6 probe ale „Crosului 
tineretului", competiție de masă 
inițiată și organizată de U.T.C., 
și care a reunit la startul primei 
etape, cea de masă, circa 2 mi
lioane de tineri, vor participa la 
una din manifestările de mare 
amploare — „Crosul solidarității 
internaționale" de la Berlin. Este 
verba de : categoria 15—16 ani : 
Victor Dinu, (elev la Centrul șco
lar de chimie Ploiești), Iolanda 
Rus, muncitoare la Fabrica „So
meșul" Cluj) ; categoria 17—18 
ani : Ecaterina Iancu (Liceul pe
dagogic din Ploiești), Constantin 
Voaideș (Școala de construcții 
din Bacău) ; categoria peste 19 
ani : Mihăița Chieiora (studentă, 
Institutul pedagogic Bacău), Do-

Dreptul fiecărei țări 
la independență

După ce a relevat însemnata- ' 
tea adoptării, în plenul Confe
rinței, a recomandărilor finale 
de la Helsinki, secretarul de stat 
al S.U.A., WILLIAM ROGERS, 
a apreciat că acestea reprezintă 
„un document remarcabil". ..El 
nu este numai o simplă ordine 
de zi a unei conferințe. Docu
mentul conține o listă lungă de 
principii, asupra cărora s-a că
zut de acord, și include un pro
gram de activitate, detaliat și a- 
tent elaborat, menit să promo
veze evoluția pașnică în Europa 
în anii care urmează. Acest do
cument este un angajament de 
a găsi căi noi și mai civilizate 
în raporturile dintre noi. Doresc 
să subliniez aspectul că angaja
mentele pe care ni le-am luat 
aici sint obligații solemne de a 
dezvolta măsuri cuprinzătoare 
și concrete pentru a face ca 
relațiile noastre să avanseze în 
acest spirit".

în continuare, William Rogers 
a prezentat poziția cunoscută a 
guvernului său cu privire la in
teresele Statelor Unite in Eu
ropa și la respectarea 'ansam
blului ,.angajamentelor" ameri
cane față de 
peni.

Vorbitorul a 
ția guvernului 
unele i 
Conferinței. 1

aliații vest-euro-

expus, apoi, pozi- 
american față de 

probleme de pe agenda 
A ;1. El a împărtășit 

punctul de vedere conform căru
ia Conferința va trebui să stabi
lească principiile viitoarelor re
lații dintre statele participante. 
„Nimic nu este mai important — 
a menționat W. Rogers — decît 
principiul abținerii statelor de 
la folosirea sau amenințarea cu 
utilizarea forței. El reprezintă 
piatra unghiulară a edificiului 
unei păci trainice".

Referindu-sc. în continuare, la 
principiile relațiilor între țările 
participante, șeful delegației 
S.U.A. a declarat : „Un aft prin
cipiu, pe care această confe
rință l-a adoptat deja, este a- 
cela al RESPECTULUI UNI
VERSAL PENTRU DREPTUL 
FIECĂREI TARI LA INDEPEN
DENTĂ SI LA DEZVOLTAREA 
INTERNĂ PROPRIE, FĂRĂ IN
TERFERENȚE DIN AFARA, in
diferent de sistemul ei politic, 
economic și social. Noi am spus 
în legătură 
țări nu i se 
drepturi sub 
tru aceasta, 
externe, am 
siei că „trebuie să exprime ho
tărirea statelor participante de 
a respecta și aplica pricipiile în 
mod egal și fără rezerve, sub 
toate aspectele, în relațiile reci
proce și cooperarea dintre ele, 
în scopul de a asigura tuturor 
statelor participante beneficiile 
decurgind din aplicarea acestor 
principii de către toți. Nu există 
nimic echivoc în hotărirea pe 
care am adoptat-o. Iar în relați
ile internaționale, respectarea 
strictă a mandantului este de 
cea mai mare însemnătate".

Un alt mandat important din 
recomandările finale — a con
tinua): Rogers — se referă la ne
cesitatea studierii modalităților 
in care problemele ce se ivesc 
între state vor fi soluționate pe 
o bază pașnică. Comisia ar putea 
obține rezultate semnificative în 
acest domeniu, elaborînd, cu 
toată atenția, planuri în vederea 
desfășurării, de la început, a u- 
nor consultări și, eventual, me
dieri. pentru prevenirea unei 
confruntări. Comisia are. de ase
menea. îndatorirea de a da un 
sens concret conceptului de re
ducere a încordării în sfera mi
litară, așa cum se prevede in 
Recomandările finale ale Con
sultărilor preliminare.

în continuare, secretarul 
stat al S.U.A. a subliniat impor
tanța măsurilor vizînd dezvolta
rea schimbului de informații și 
idei între statele participante, 
promovarea unor legături mai 
strînse între tineri, încurajarea 
contactelor umane.

Relativ la extinderea coope
rării economice și tehnico-știin- 
țifice, William Rogers s-a de
clarat pentru reducerea obstaco
lelor din, calea dezvoltării co
merțului, prin examinarea în
tre altele a unor măsuri con
crete pentru facilitarea contacte
lor de afaceri și a schimbului 
de informații privind posibilită
țile comerciale. în context, se
cretarul de stat american a a- 
preciat că prin stabilirea de le
gături bilaterale mai strînse în
tre țările din Estul și Vestul 
continentului pot fi înlăturate

cu aceasta - că unei 
pot nega asemenea 
nici un motiv. Pen- 

noi, miniștrii de 
dat mandat Comi-

barierele care au divizat în tre
cut Europa. El a arătat, tot
odată, că S.U.A. vor dezvolta re
lațiile cu toate statele europene.

„Cu națiunile din Europa ră
săriteană — a menționat Rogers 
— am deschis o eră nouă, de 
relații îmbunătățite. Noi tratăm 
cu fiecare țară est-europeanâ 
separat, stabilind politica noas
tră în conformitate cu specifi
cul politicii și acțiunilor fiecă
ruia dintre aceste state și urmă
rind o asociere mai largă și mai 
constructivă cu toate națiunile 
din regiune". Apreciind că 
„Statele Unite și Uniunea So
vietică au de adus o contribuție 
majoră la construirea unei Eu
rope a securității și cooperării", 
secretarul de stat american a 
declarat : „In același timp, noi 
recunoaștem că problemele secu
rității și cooperării europene nu 
trebuie și nu pot fi reglemen
tate de către Statele Unite și 
Uniunea Sovietică, singure".

Cu privire la problemele de
zarmării, W. Rogers a arătat că 
„Statele Unite sint mulțumite 
de progresele realizate in discu
țiile din diverse foruri cu pri- 
vire la limitarea înarmărilor și 
armamentelor". în acest sens, el 
a declarat că „tratativele de la 
Viena trebuie să completeze e- 
forturile noastre, în cadrul Con
ferinței, pentru întărirea stabi
lității ' și securității in Europa".

în privința celei de-a doua 
faze a Conferinței de la Geneva, 
reprezentantul Statelor Unite a 
prezentat, în cinci puncte, obiec
tivele in direcția cărora ar tre
bui să se orienteze negocierile 
dintre statele participante, ară- 
tind că în această etapă ar fi 
potrivit să se detalieze princi
piile relațiilor dintre țările eu
ropene, să se realizeze unele a- 
cjwduri în problemele militare, 
să se stabilească metode pentru 
soluționarea din timp și pe cale 
pașnică a litigiilor care pot duce 
la confruntare, să se avanseze 
propuneri pentru reducerea ba
rierelor în calea creșterii co
merțului. sporirii schimburilor 
comerciale, cooperarea industri
ală și în domeniul științei și 
tehnologiei, să se faciliteze con
tactele umane, schimbul de in
formații și colaborarea cultu
rală.

în- cea de-a doua fază, a de
clarat Rogers, va trebui să 
tran'spunem rezultatele activi
tății noastre în programe dina
mice, care vor da un sens pre
cis relațiilor pe care le căutăm. 
SCOPUL NOSTRU, a spus el in 
încheiere, TREBUIE SA FIE E- 
DIFICAREA UNUI CONTI
NENT PE CARE NICI O NA
ȚIUNE SĂ NU SE SIMTĂ A- 
MENINȚATĂ.

INDEPENDENTEI ȘI 
UNILOR LIBERE ALE 
RUI POPOR, PRECUM 
CUNOAȘTEREA CONSECVEN
TA A INVIOLABILITĂȚII 
FRONTIERELOR.

în căutările noastre pentru 
securitatea politică — a decla
rat șeful diplomației italiene — 
aspectul militar 
tanță primordială, 
militară, pentru 
reclamă măsuri 
generală și totală, 
limitate numai la continentul 
nostru. Cu toate acestea, noi 
putem începe cu adoptarea unor 
măsuri de bunăvoință destinate 
să sporească încrederea între 
statele europene, cum ar fi. de 
exemplu, notificarea prealabilă 
a manevrelor și mișcărilor mili
tare.

în continuare, reprezentantul 
Italiei s-a referit la un alt o- 
biectiv major al conferinței — 
promovarea relațiilor economice, 
tehnico-știjnțifice și in alte do
menii dintre statele europene, a- 
preciind că „securitatea euro
peană trebuie să-și găsească cea 
mai trainică bază în coopera
rea dintre popoare. De aceea, 
noi trebuie să dovedim o abor
dare concretă, avansînd măsuri 
destinate să încurajeze colabo
rarea".

OPTI- 
FIECA- 
ȘI RE-

are o impor- 
Destinderea 

a fi efectivă, 
de dezarmare 
care nu pot fi

Un mecanism de regie 
mentare pașnică a 

diferendelor
de neutralitate a El- 
este un motiv pentru 
a neparticipării, a in- 
sau a închiderii în ea 
implică. dimpotrivă, 
de solidaritate $i de 

‘n

de

Trebuie să înlocuim 
echilibrul terorii prin 
echilibrul încrederii

Rcferindu-se la cursul pozitiv 
de destindere, care a permis 
convocarea conferinței, minis- 
strul de externe al Italiei, GIU
SEPPE MEDICI, a declarat că. 
„pornind de la politica statică 
a blocurilor opuse, noi evoluăm 
către o politică dinamică, în
dreptată către depășirea fazei 
de profundă neîncredere, pentru 
a inaugura o politică de coope
rare in condiții de securitate". 
El a sintetizat astfel trăsăturile 
specifice ale Conferinței gene- 
ral-europene : toate țările, euro
pene, S.U.A. și Canada participă 
la reuniune, indiferent de siste
mele lor economice și sociale, 
de apartenența lor la aliănțele 
militare, de poziția lor de țări 
neutre sau nealiniate ; ea oferă 
fiecărei țări prilejul să-și aducă 
contribuția proprie : conferința 
acceptă principiul egalității în
tre toate statele participante. In 
Europa — a adăugat el — noi 
TREBUIE SĂ ÎNLOCUIM E- 
CHILIBRUL TERORII PRIN E- 
CHILIBRUL ÎNCREDERII.

Pacea, securitatea și coope
rarea între țările europene — 
a continuat ministrul de externe 
italian — depind în principal de 

' atitudinea noastră sinceră și 
profund democratică. Trebuie, a 
subliniat șeful delegației itali
ene, să dăm acestei Conferințe 
un conținut substanțial și demo
cratic, eliberînd-o de pericolul 
conformismului și formalismului.

O contribuție decisivă la des
tindere, a declarat Giuseppe 
Medici, ai constitui-o ANGAJA
MENTUL DE ABȚINERE DE 
LA ORICE ACȚIUNE IMPLI- 
CÎND FOLOSIREA SAU AME
NINȚAREA CU FOLOSIREA 
FORȚEI ORI A PRESIUNILOR 
DE ORICE FEL ÎMPOTRIVA

Politica 
veției nu 
o politică 
diferenței 
însăși, ci 
un spirit 
disponibilitate, semnificînd, 
același timp, voința țării de a fi 
în permanență și pe măsura po
sibilităților ei, în serviciul co
munității internaționale — a de
clarat, la începutul cuvîntării 
sale, ministrul elvețian de ex
terne. PIERRE GRABER.

Participarea Elveției la Con
ferința pentru securitate și coo
perare în Europa — a spus el 
— reprezintă continuarea firească 
a acestei politici, întrucît tot 
ceea ce se întîmplă pe continent 
ne privește și pe noi, expresia 
interesului nu numai față de a- 
firmarea primatului dreptului, 
ci și față de participanți, față 
de metodele și obiectivele con
ferinței. pe care o dorim să nu 
fie axată numai pe soluționarea 
problemelor trecutului ci 
mai degrabă pe pregătirea 
viitorului, a arătat vorbitorul. 
.Iată pentru ce, a subliniat el. 
sîntem gata să acordăm politicii 
de neutralitate a Elveției un 
conținut corespunzător exigențe
lor actuale. Consultările preli
minare de la Dipoli au arătat că 
TOATE ȚĂRILE NEUTRE ȘI 
NEALINIATE AU DE JUCAT 
UN ROL IMPORTANT SI POT 
SA-ȘI ADUCĂ O CONTRIBU
ȚIE ORIGINALĂ IN CONCER
TUL EUROPEAN. Valoarea do
cumentului de la Dipoli, nu este, 
însă, decît potențială, singură 
conferința îi va conferi o valoare 
reală.

Documentul final al Conferin
ței de securitate va trebui să 
conțină, fără îndoială, a adăugat 
vorbitorul, angajamentul tuturor 
statelor participante de a re
nunța Ia amenințarea sau la fo
losirea forței în relațiile lor re
ciproce. — 
nistrul

.ZENTA LA 
VENIT, 
PROIECT DE CONVENȚIE, O 
PROPUNERE MENITA SA O- 
FERE UN CONȚINUT CON
CRET PRINCIPIULUI RENUN
ȚĂRII LA FORȚA. Complemen
tul logic și necesar al acestui 
principiu, constă în crearea u- 
nui mecanism de reglementare 
pașnică a diferendelor.

In viitor — a spus în înche
iere ministrul elvețian — nu tre
buie să găsim noi variații pe 
tema „Ce vom face?" ci mai de- 
grabă să răspundem la întreba
rea

De. aceea, a spus mi- 
elvețian, VOM PRE-

MOMENTUL CU- 
SUB FORMA UNUI

„Cum să facem

A treia etapă 
a conferinței ar putea 

să înceapă încă în 
acest an

JANOS PETER, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare, 
a subliniat în cuvintarea sa că 
deschiderea primei etape a con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa reflectă eloc
vent schimbările importante sur
venite în viața internațională in

ultimii 2—3 ani. „Țări cu baze 
istorice și sociale diferite se află 
în situația de a discuta proble
me foarte delicate și complicate, 
intr-o atmosferă calmă și des
chisă" — a spus vorbitorul.

Subliniind in continuare con
tribuția reprezentanților Ungari
ei la pregătirea conferinței eu
ropene, Janos Peter a arătat că : 
„Sarcina cea mai actuală a gu
vernului ungar constă în a con
tribui la consolidarea rezultate
lor pozitive obținute, pentru ca 
acestea să devină ireversibile și 
de a colabora cu alte țări, în ve
derea obținerii unor noi rezult
ate majore". Potrivit părerii sale, 
în cea de-a doua etapă a confe
rinței urmează să fie formula
te documentele finale reflectind 
o poziție comună și, în acest 
sens, el a exprimat speranța că 
a treia etapă a 
putea să înceapă 
cest an.

Referindu-se la 
proiectele

între continuarea 
calificate drept 
menținerea sau 
nivelului arma- 

Europa. Belgia

a fost bună, nu este 
adevărat că realizări- 
se situează, la un ni- 
inferior posibilităților

conferinței ar 
încă în a-

recomandările 
și proiectele prezentate în 
timpul dezbaterilor de miniștrii 
afacerilor externe, Janos Peter a 
amintit că. la 3 iulie, ministrul 
de externe al R. D. Germane 
a prezentat, în numele guvernu
lui său și al guvernului ungar, 
un proiect de declarație comună 
eu privire Ia dezvoltarea colabo
rării în domeniul economic, al 
comerțului, științei, tehnicii și al 
proiecției mediului înconjură
tor.

în ce privește convorbirile de 
la Viena în nroblema reducerii 
reciproce a forțelor armate și 
armamentelor în Europa centra
lă. ministrul ungar a spus că „la 
aceste convorbiri trebuie să se 
tindă spre înfăptuirea principii
lor securității egale, în așa fel 
incit nici una din părți să nu ob
țină avantaje unilaterale fn 
defavoarea altei părți" a spus 
vorbitorul.

Janos Peter a declarat că con
ferința europeană trebuie să a- 
corde o atenție deosebită pro
blemelor colaborării economice 
și contactelor de cooperare. „O- 
rice oscilări posibile ale încor
dării internaționale — a spus el 
— pot supune relațiile comer
ciale unui examen sever, dar 
O COOPERARE PE TERMEN 
LUNG ÎN PRODUCȚIA INDUS
TRIALA INTRE ȚARI CU SIS
TEME DIFERITE ESTE CAPA
RII,A SA REZISTE I A ORICE 
CREȘTERE POSIBILĂ A TEN
SIUNII SI CHIAR SA REDUCĂ 
INFLUENȚA ACESTEIA".

Ministrul ungar a arătat că 
țara sa consideră absolut nece
sară studierea temeinică, în faza 
a doua a conferinței, a proble
mei creării unui organ perma
nent de securitate europeană. A- 
ce^ta ar putea deschide pers- 
pdStive largi colaborării interna
ționale.

Instaurarea de relații 
mai stabile în Europa

Arăți nd că țara sa acordă con
ferinței de la Helsinki o foarte 
mare importanță, ministrul <L' 
externe al Belgiei, RENAAT 
VAN ELSLANDE. a subliniat 
că unul din scopurile fundamen
tale ale politicii externe belgie
ne a fost, de mult timp, „cău
tarea colectivă a unor progrese 
vizînd instaurarea de relații mai 
stabile în Europa".

Referindu-se la îmbunătățirea 
în ultimii ani, a climatului poli-

Dimensiuni noi pentru 
conviețuirea oamenilor 

în Europa
Guvernul și poporul 

Liechtenstein, a arătat în cu
vintarea sa șeful guvernu
lui și ministrul de externe al 
principatului Liechtenstein, AL
FRED HILBE, analizează noile 
sarcini care stau în fața politi
cii europene, fără a nesocoti di
ficultățile, dar avînd încredere 
în voința comună care unește 
popoarele Europei. Guvernul 
meu — a precizat Alfred Hilbe 
— a ținut foarte mult să con
tribuie de la bun început la lu
crările pregătitoare ale acestei 
conferințe, deoarece este de da
toria fiecărui stat, indiferent de 
dimensiunile sale, să-și promo
veze interesele în viața interna
țională, participind la reglemen
tarea relațiilor în regiunea din 
care face parte.

Vreau să exprim satisfacția 
guvernului principatului asupra 
rezultatului fazei pregătitoare a 
conferinței de securitate și coo
perare în Europa — a spus el.

Liechtenstein — a arătat în 
continuare vorbitorul — salută, 
de asemenea, conceptul funda
mental al conferinței, potrivit 
căruia toate statele participante 
iau parte în calitate de s 
suverane și independente și 
bază de deplină egalitate. 
ACEASTA REAFIRMARE 
SUVERANITĂȚII. 
DENȚEI ---------
DREPTURI A TUTUROR STA
TELOR, REZIDA. DUPĂ PĂ
REREA NOASTRĂ. O PREMI
SA IMPORTANTA PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA TELURILOR 
PROPUSE DE CONFERINȚA. 
Problemele care stau în fața 
conferinței reprezintă, în totali
tatea lor. un program de lucru 
bine gîndit, bogat în conținut și 
amplu.

Guvernul principatului se pro
nunță. de asemenea, cu convin
gere pentru principiile dreptu
lui internațional, care trebuie să 
stea la baza normelor de condui
tă dintre statele participante. 
Printre acestea menționez — a 
spus Alfred Hilbe — renunțarea 
la amenințarea cu forța sau la 
folosirea forței. Guvernul prin
cipatului Liechtensteinului spri
jină toate eforturile menite să 
ducă la găsirea de metode adec
vate și mecanisme angajante. 
pentru reglementarea pașnică a 
problemelor litigioase. El salută, 
de asemenea, etapa de lucru a 
conferinței, în fața căreia se află 
sarcina serioasă, dar și plină de 
speranțe, de a dezvolta dimen
siuni noi pentru conviețuirea oa
menilor în Europa.

sa

SF.CU- 
DE O

rel Gruia (student, Facultatea de 
electrotehnică Timișoara). Acest 
cros se organizează pe clasicele 
distanțe de 1 000 m. băieți și 500 
m. fete, la 6 categorii de virstă 
și va antrena sute și sute de ti
neri de pe toate meridianele glo
bului. Dar tinerii din delegația 
română vor mai participa și la 
alte întreceri tradiționale, cum 
ar fi „Ștafeta prieteniei" ce va 
fi organizată pe distanța de 6—8 
km. Manifestarea este dedicată 
tineretului din țara gazdă a Fes
tivalului.

Cea de a doua categorie de 
confruntări, de data aceasta în
tre sportivii de performanță, 
prevede organizarea de întreceri 
pe toată durata Festivalului, la 
atletism, fotbal, tenis, de masă, 
tenis de cîmp. handbal, volei, ci
clism, baschet, 
etc. La aceste 
unde limita de 
este de 18 ani, 
19 ani — vom fi reprezentați de 
sportivi care s-au evidențiat în 
diversele intreceri interne. Din 
lotul acestora îi amintim pe Gh. 
Megelea din Reșița, la suliță 
(performanță proprie : 76,44 m.)( 
Carol Anton — Oradea (1,98 m. 
la înălțime), Marian Voicu — 
București (4,76 m. la prăjină), 
Marius Scoarță — București (7,35 
m. la lungime), Olga Ciobanu — 
Iași (14,02 la 100 m. garduri), 
Viorel Dumitrescu — Constanța 
(10,6 m. la 100 m. plat), Ion Mo- 
taru și Constantin Bordea — 
Iași, Solomon Tiberiu — Miercu
rea Ciuc și Lazăr Loghin — A- 
rad, la judo, apoi campioana pe 
țară la volei, echipa elevelor din 
Sibiu, antrenată de Gheorghită 
Mareș, echipa de tineret a clu
bului Petrolul Ploiești, la fotbal, 
antrenată de fostul internațional 
ing. Mircea Dridea.

Sportivii noștri se pregătea' 
cu asiduitate pentru a reprezen
ta cit mai prestigios, țara, spor
tul românesc la confruntările 
Festivalului.

șah, judo, tir 
confruntări — 

vîrstă la fete 
iar la băieți de

VASILE CABULEA

na

lOOODECOLINE

u-

Conferința de presă
a secretarului general al O.N.U.

Kurt Waldheim, secretarul general al Organizației Națiunilor 
Unite, a ținut la Geneva, la 5 iulie, o conferință de presă con
sacrată, 
tății de

în esență, conflictului din Orientul Apropiat și necesh 
a face să evolueze activitatea și rhetodele O.N.U.

In ceea 
Apropiat, 
clarat :

state 
i pe

IN 
: a 

INDEPEN- 
ȘI EGALITĂȚII IN

• Joi, 5 iulie, in Ruanda 
a avut loc o lovitură de stat, 
în urma căreia armata a 
preluat puterea. Potrivit 
nui comunicat al Comanda
mentului Suprem al Gărzii 
Naționale, s-a acționat „îm
potriva unor elemente care 
încercau să saboteze unita
tea țării" și a fost format un 
„Comitet național pentru 
pace și unitate" care va con
duce țara. Agențiile de pre
să informează că situația 
din capitala țării este calmă.

• Ruanda, denumită ade
sea „țara celor 1 000 
line" este situată in 
Africii, imediat sub 
tor (paralela 2°), dar 
de aici este foarte 
deoarece țara se află la o 
altitudine medie de 1 800 ni. 
Pe o suprafață de 27120 
kmp, Ruanda are o popula
ție de patru milioane locui
tori, ceea ce înseamnă den
sitatea cea mai ridicată de 
pe continentul african. Se 
ține seama in calcularea 
densității populației și de 
faptul că sînt numeroase zo
ne ale țării nelocuite, cum 
este regiunea micilor lacuri, 
a mlaștinilor, a munților 
vulcanici și, mai ales, a la
cului Kiwu. In rest, terito
riul Ruandei se prezintă ca 
„o insulă verde" — o oază 
cu o vegetație abundentă.

• Capitala Ruandei este 
orașul Kigali situat în par
tea de nord a țării. Populația 
este alcătuită din trei gru
puri etnice, toate aparținind 
negrilor bantu : hutu (8'5 la 
sută), tutsis (14 la sută), pig
mei batwa (1 la sută). Lim
ba oficială : franceza și dia
lectul Kinya-rwanda.

• Ruanda și-a ciștigat in
dependența în anul 1962, în 
același timp cu Burundi, de
oarece ambele constituiau 
fostul teritoriu aflat sub tu
tela Belgiei, Ruanda-Urundi.

o Economia, țării este e- 
sențialmente agrară, culti- 
vîndu-se porumb, arahide. 
sorg, cafea, ceai. Locuitorii 
se ocupă cu agricultura, pes
cuitul și creșterea vitelor 
(149 000 bovine și 1 300 000 o- 
vine și caprine). Subsolul ță
rii conține zăcăminte de sta- 
niu, wolfram, columbit.

R. Ț.

de co- 
inima 
ecua- 
clima 

plăcută

ce privește Orientul 
Kurt Waldheim a de

clarat : „Nu putem aștepta o 
soluție imediată de la reuniunea 
Consiliului de Securitate. Este 
necesară o dezbatere publică, 
dar ea nu este suficientă. Tre
buie ca țările interesate să con
tribuie la căutarea unei soluții. 
Sîntem deciși să nu 
nici un efort".

Secretarul general 
apelul președintelui 
privind un dialog cu 
fiind „extrem de serios". Kurt 
Waldheim 
să meargă 
piat". Dar, 
ta mea nu 
cît dacă contribuie la rezolva
rea problemei. Pentru moment, 
trebuie așteptat să vedem cum 
va evolua dezbaterea în cadrul 
Consiliului de Securitate". 
Waldheim a reamintit, de ase
menea, că „există încă misiu
nea Jarring, precum și rezolu
ția 242“ a Consiliului de, : 
ritate din noiembrie 1967. 
mai spus că dorește „să i 
lui Jarring să vină la New 
pentru reluarea dezbaterii 
Consiliul. de Securitate".

precupețim

a calificat 
Bourguiba 

Israelul ca

s-a declarat „gata 
in Orientul Apro- 
a adăugat el, „vizi- 
poate avea sens de-

în ceea ce privește reorgani
zarea O.N.U., Waldheim a afir
mat că „actuala Cartă este adec
vată" și că o rediscutare a ei 
„nu ar da neapărat naștere unei 
Carte mai bune". „Ceea ce tre
buie însă, a adăugat el, este ca 
statele să aplice cu adevărat 
Carta actuală, cu bună cre
dință".

în cursul aceleiași conferin
țe de presă, Kurt Waldheim a 
lăsat să se înțeleagă că Națiu
nile Unite ar putea abandona in 
viitor dolarul ca monedă prin
cipală. „Devalorizarea dolaru
lui, a spus el, este o problemă 
foarte importantă pentru noi. 
Resursele noastre reale scad. în 
aceste condiții trebuie oare să 
păstrăm dolarul ca monedă ? 
Sau trebuie să-l schimbăm ? A- 
ceastă problemă capătă din ce 
in ce mai multă acuitate".
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Cu prilejul vizitei în R.P.D. 
Coreeană a delegației milita
re române, condusă de gene
ral-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale, șeful Ma
relui Stat Major, la Phenian 
a avut loc un miting, rela
tează agenția A.C.T.C.

Au fost prezenți general de 
armată O 
relui Stat 
Populare 
locotenent 
adjunct al 
lor armate 
locotenent 
adjunct ; 
Stat Major.

Jin U, șeful Ma- 
Major al Armatei 
Coreene, gcneral- 
Geang Jong Hwan, 

I ministrului forțe- 
' populare, general- 

Pak Jung Guk, 
al șefului Marelui

• GENERALUL-MAIOR Con
stantin Opriță, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, a fost pri
mit, vineri, de Konstantin Tcl- 
lalov, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. La întrevedere a parti
cipat Trofin Simedrea, ambasa 
dorul României la Sofia. întâl
nirea s-a desfășurat înțr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

In aceeași zi, delegația Con
siliului Politic Superior al Ar
matei Republicii Socialiste 
România a fost primită de ge- 
neralul-colonel Atanas Semerd- 
iiev, prim-Iocțiitor al ministru
lui apărării populare a R.P. 
Bulgaria, șef al Marelui Stat 
Major, care s-a întreținut cor
dial cu oaspeții români.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al Ministerului vest-ger- 
man al Afacerilor Externe a 
anunțat că guvernul cancelaru
lui Willy Brandt va începe, în 
"urind, convorbiri separate cu 
guvernele R.P. Bulgaria și R.P. 
Ungare, în vederea stabilirii de 
■plății diplomatice.

Purtătorul de cuvînt a preci- 
'at că hotărirea a fost luată 
le miniștrii de externe prezenți 
a conferința pentru securitate 

si cooperare de Ia Helsinki. Joi, 
:eful diplomației vest-germane, 
Walter Scheel, a avut o între
vedere cu omologul său bulgar,

secu-
E1 a 

ceară 
York 

în

• KURT WALDHEIM, secre
tar general al O.N.U., va face, 
in zilele de 24 și 25 iulie, o vi
zită oficială in Bulgaria, la invi 
tația lui Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Stat.

NOUL GUVERN CHILIAN
Președintele Salvador Allende 

a anunțat componența noului 
guvern chilian, constituit după 
demisia colectivă, la 3 iulie, a 
membrilor fostului cabinet, pen
tru a da posibilitate șefului 
statului să formeze o nouă echi
pă ministerială. Din cele 15 
portofolii, șapte au fost atri
buite unor titulari noi, restul de 
opt miniștri păstrîndu-și func
țiile deținute în guvernul ante
rior. Partidul socialist deține 
patru portofolii, Partidul comu
nist trei, Partidul radical — trei, 
restul de cinci fiind repartizate 
între celelalte partide și grupări 
ale Unității Populare. Cei șapte 
noi miniștri sint : Carlos Brio
nes (socialist), la Ministerul de 
Interne ; Clodomiro Almeida

(socialist), la Ministerul Apără
rii ; Jose Cademartori (comu
nist), la Ministerul Economiei ; 
Jorge Godoy (comunist) la mi
nisterul muncii ; Pedro Felipe 
Ramirez (stînga creștină), la 
Ministerul Minelor ; Eduardo 
Torrealba (socialist) la Ministe
rul Agriculturii și Edgardo 
Enriques (radical), la. Ministe
rul Educației. în scopul reali
zării unui dialog cu opoziția, 
pentru a antrena acele sectoare 
efectiv interesate în rezolvarea 
problemelor care confruntă în 
prezent Chile, președintele 
Allende a oferit un mandat in 
guvern lui Fernando Castillo, 
aparținind Partidului democrat- 
creștin, care a declinat însă 
oferta.

Petăr Miadenov, după ce, cu o 
zi înainte, conferise cu mini
strul ungar al afacerilor exter
ne, Janos Peter.

• LA SEDIUL reprezentanței 
permanente a U.R.S.S. din ca
drul Oficiului Națiunilor Unite 
de la Geneva, a avut loc, joi, șe
dința finală a primei sesiuni a 
Comisiei consultative perma
nente sovieto-americane.

Comisia consultativă perma
nentă este menită să contribuie 
la înfăptuirea scopurilor și pre
vederilor Tratatului privind li
mitarea sistemelor apărării anti- 
rachetă și ale Acordului provi
zoriu cu privire Ia unele măsuri 
în domeniul limitării armamen
tului strategic ofensiv, încheiate 
între U.R.S.S. și S.U.A. la 26

mai 1972. precum și ale Acordu
lui privind măsurile in direcția 
reducerii primejdiei izbucnirii 
unui război nuclear, din 30 sep
tembrie 1971 — relatează agen
ția T.A.S.S.

• ÎN SALOANELE Uniunii 
artiștilor plastici din Moscova 
s-a deschis o expoziție de artă 
plastică românească contempo
rană, cuprinzînd lucrări repre
zentative de pictură din ultimul 
sfert de veac.

La deschidere au participat 
I.K. Koroliov, secretar al Uniu
nii artiștilor plastici din U.R.S.S., 
oameni de cultură și artă, zia
riști. La vernisaj, din partea 
Uniunii artiștilor plastici din 
România, a participat pictorul 
Viorel Mărginean.
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