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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în orașul Constanța și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat, și-a consacrat 
dimineața zilei de vineri, 20 iulie, vizitării orașului Constanța și 
a stațiunii Mamaia.

Conducătorul partidului și statului nostru a fost însoțit de to
varășul Vasile Vilcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean-Constanța al 
P.C.R.

laltă parte a stațiunii, de-a lun
gul drumului ce o desparte de 
lacul Siut-Ghiol.

Replică a edificiilor moderne 
din Mamaia, satul de vacanță

stațiunea Mamaia
5

Constanța a reunit, cele mâi re
prezentative stiluri ale construc
țiilor țărănești din diferite ju
dețe ale țării, oferind sintetic, 
sub forma unui veritabil muzeu 
al satului, imaginea atît de bo
gată a artei populare, proprie 
meleagurilor românești. în acest 
loc, la hotarul dintre Constanța 
și stațiunea Mamaia, pe malul 
lacului Tăbăcăriei, unde este in 
curs de a fi creată de mina o- 
mului o microdeltă — rezervație 
a faunei și florei danubiene la 
îngemănarea fluviului cu Marea 
— au fost înălțate, sub egida edi
lilor orașului, de către coopera
ția de consum din 29 de județe 
ale țării, hanuri și case de po
pas, magazine de artizanat și 
alte diferite complexe, găzduite 
in construcții originale, speci
fice arhitecturii populare din 
principalele zone folclorice ale 
țării.

Oprindu-se în mijlocul acestui 
„sat al satelor românești'*, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a vizi
tat două din construcții, intere- 
sindu-se de modul 
concepută destinația 
lor de deservire și 
pentru turiști, în ce 
oferă un contact cit 
cu faima artei noastre populare, 
a bucătăriei românești, cu atit 
mai mult, cu cit fiecare dintre 
ele a fost conceput ca un mesa
ger al tradițiilor folclorice și 
gastronomice ale zonei respec
tive.

în continuare, un alt popas la 
..Casa argeșană'*, loc de recre- 
ere. dar. in același timp, prilej 
pentru turistul străin de a pleca 
de aici cu amintiri ce te imbie 
sub forma scoarțelor, țesăturilor, 
olăriei și ciopliturilor în lemn. 

Secretarul general este infor
mat de preocuparea gazdelor de 
a menține permanent specificul 
fiecărui complex, în funcție de 
județul pe care il reprezintă, 
după tradițiile și obiceiurile lo
cului. •

Prezența conducătorului parti
dului și statului nostru polari
zează atenția miilor de turiști 
ce animă acest sat al vacanțelor. 
Mulți doresc să stringă mina to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
să-i adreseze cuvinte de bun ve
nit, alți turiști doresc să imorta-

cum a fost 
complexe- 
agrement 

măsură ele 
mai direct

lizeze pe peliculă acest moment 
al întilnirii cu conducătorul par
tidului și statului nostru.

Din această zonă a orașului 
Constanța, unde numele noilor 
cartiere aminteșc pe cel al stră
vechii cetăți Tomis, secretarul 
general al partidului se în
dreaptă spre cel mai nou ma
gazin universal, un 
mercial de patru 
suprafață utilă de 
mp, dat în folosință 
tămini in urmă.

La ora prinzului, 
zitează magazinul, acesta 
arhiplin. De dimineață 
seara, neîntrerupt, 
de cumpărători găsesc tot ce au 
nevoie, produsele fiind expuse 
și oferite spre vinzare după cele 
mai moderne și rapide forme de 
comerț.

Tovarășul 
este salutat 
menii îi ies 
bucurie, exprimind deplina lor 
satisfacție pentru faptul că se
cretarul general a venit in mij
locul lor interesindu-se de con
dițiile de viață, de modul cum 
este asigurată buna aprovizio
nare.

Vizitind diferitele raioane, 
discutind cu factorii de răspun
dere ai comerțului local, tova
rășul Nicolae Ceaușescu apreci
ază concepția funcțională a nou
lui magazin universal, modul de 
prezentare și desfacere a produ
selor, strădania de a exista per
manent un fond de marfă bogat, 
corespunzător posibilităților 
largi pe care le oferă industria 
și agricultura țârii noastre.

Vizita 
Ceaușescu 
județului 
toare în 
spre care trebuie concentrate pe 
mai departe preocupările lor in 
vederea valorificării mai depline 
a investițiilor pe care le-a nece
sitat crearea stațiunilor, a posi
bilităților pe care le oferă în 
general litoralul, pentru ridica
rea eficienței întregii activități 
economice a turismului.

edificiu co- 
etaje, cu o 
peste 8 500 

cu trei săp-

cind se vi- 
este 
pină 

zeci de mii

Nicolae Ceaușescu 
cu vii aplauze, oa- 
in intimpinare cu

tovarășului 
a oferit 

concluzii 
ce privește

Nicolae 
edililor 

mobiliza- 
direcțiile

ADRIAN IONESCU 
DUMITRU MlNDROIU

Primiri la tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
• Conducătorul delegației economice
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, vineri după-amiază, în 
stațiunea Neptun, pe Mohamed 
Imadi. ministrul economiei și 
comerțului exterior, conducăto
rul delegației economice siriene, 
care ne vizitează țara. Oaspetele 
a fost însoțit de ambasadorul 
Siriei la București, Souheil 
Ghazzi.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut un schimb de vederi cu 
ministrul sirian în probleme ac
tuale și de perspectivă ale rela
țiilor economice bilaterale. Con-

vorbirea a pus în evidență do
rința comună de a impulsiona 
schimburile comerciale, colabo
rarea și cooperarea economică, 
tehnico-științifică, precum și în 
alte domenii, folosindu-se mai 
eficient posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări, 
în această ordine de idei, s-a 
apreciat că vizita oaspeților și 
discuțiile purtate au permis o 
mai bună cunoaștere a căilor 
de extindere și diversificare a 
relațiilor economice in ansam
blul lor, in interesul și avanta
jul reciproc, al înțelegerii și co
operării internaționale.

în cadrul întilnirii, au fost 
abordate, de asemenea, proble
me actuale ale vieții internațio
nale, îndeosebi cele referitoare 
la edificarea securității europe-

siriene
ne și la soluționarea, pe cale 
pașnică, a situației din Orien
tul Apropiat.

Conducătorul delegației a ară
tat că-i revine plăcuta însărci
nare de a transmite urările de 
sănătate și fericire adresate 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
de președintele Siriei, general 
Hafez Al Assad, precum și de 
prosperitate pentru poporul ro
mân.

Mulțumind pentru sentimen
tele exprimate. președintele 
Consiliului de Stat a adresat 
președintelui Hafez Al Assad un 
cordial salut și cele 
urări de progres și 
poporului sirian.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă cordială.

mai bune 
bunăstare

desfășurat

• Conducătorii Grupului Industrial ,,riat“
în după-amiaza zilei de 20 iu

lie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Giovanni Ag
nelli, președintele Consiliului de 
administrație al Grupului Indus
trial „Fiat“, însoțit' de Nicolo 
Gioia, director general.

La întrevedere au participat 
tovarășii loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, Gheorghe Oprea, con
silier al președintelui Consiliului 
de Stat.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

s-a întreținut cordial cu oaspe
ții asupra unor probleme pri-

vind cooperarea dintre 
prinderile specializate 
nești și Uzinele „Fiat“. In cursul 
convorbirii, s-a subliniat intere
sul reciproc pentru promovarea 
cooperării in domeniul construc
țiilor de mașini, pentru valorifi
carea largilor posibilități exis
tente în acest sens.

între- 
româ-

Dejun oferit de președintele
Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer,

în onoarea președintelui Republicii
Africa Centrală, general de armată

Jean Bedel Bokassa
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialis
te România, tovarășul Ion Ghe
orghe Maurer, a oferit, vineri, 
în stațiunea turistică internațio
nală Poiana Brașov, un dejun 
în onoarea președintelui Repu
blicii Africa Centrală, general 
de armată Jean Bedel Bokassa, 
care face o vizită neoficială în 
țara noastră.

La dejun au participat Vasile

Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții, Constantin Cirțină, 
primarul municipiului Brașov, 
și alte persoane oficiale.

Au luat parte Josep Potolot, 
ministrul afacerilor externe, 
Louis Alazoula, ministru dele
gat la președinție, insărcinat cu 
misiuni speciale și alte perso
nalități oficiale care il însoțesc 
pe șeful statului centrafrican.

ÎN EDITURA 
POLITICĂ 
a apărut :

Cuvintarea
tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU»

la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iu
nie 1973 cu privire la 
dezvoltarea și per
fecționarea învățâ- 

mîntului
★

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie 1973 
cu privire la dezvoltarea ți 
perfecționarea învățămîntului 

in Republica Socialistă 
România

FASCINA ȚIA
GRIUL UI

N-am mai ieșit de mult pe 
timpuri, viața ne consumă ade
sea între patru pereți albi, mult 
prea albi poate pentru ca gîndu- 
rile noastre să nu încerce și o 
evadare uneori, alergînd aseme
nea ploii de afară, pe muchii de 
nori. Nostalgii — ce vreți ? — 
pentru o natură care se transfor
mă. Și care, la rîndul ei, ne face 
un pic sentimentali, smulgîn- 
du-ne din aglomerația urbană, 
din mirosul de asfalt și beton în
cins, spre orizontul marilor tim
pii. S-a copt griul, aerul dogo
rește a pîine și zilele scad încet 
către ape, cutreierate parcă de 
secerători. Dincolo-n podgorii mi
roase a must și strugurii adună 
chihlimbar. Sufletul nostru e un 
deal, parcă, acoperit de arbori. 
Sufletul nostru e un timp parcă.

acoperit de grîu. Și timpul are 
în aceste zile de vară ceva din 
fascinația norilor grei de încărcă
turile pe care le duc. Aeriene 
lacuri de deasupra, fragede, în 
care ochiul nostru vede, mișcarea 
frunzei, nufăr viu de lumină sub

unui tac, 
adaug eu, 
niște scafandri. La opt metri a- 
dincime. Cînd vom ieși la supra
față am să povestesc".

Aștept așadar să ieșim la su
prafață, călcăm pînă atunci pe 
cochilii albe și reci sfărîmate de 
pluguri și amestecate cu pămînt. 
Prin mari dreptunghiuri verzi, 
care foșnesc și miros adine a 
sevă și care pocnesc cînd și cînd 
la atingerea luminii. Pe canale, 
țipă stîrci și umblă berze. Trium
fale, imperturbabile, ca niște în
chipuiri. Colo și colo sălcii se lea
gănă, lumina de la opt metri a- 
dincime și liniștea care îmbată. 
Drumurile care o străpung, se
mafoare în subteran. Pătrundem

zice, niște scafandri 
da — mă continuă,

agrement acostate

tovarășul Nicolae 
este intimpinat de

(Continuare în pag. a Il-a)

de ACULIN CAZACU

Hotărîrea C.C. al P. C. R. privind
perfecționarea învățămîntului

Sub semnul eforturilor pentru

(Continuare în pag. a Vll-a)

ZIUA CONSTRUCTORILOR

(Continuare în pae a 11-a)

Interviu cu ȘTEFAN DIMA, 
adjunct al ministrului construcțiilor industriale

îndeplinirea cincinalului înainte de termen

Drumul, de la stațiunea Nep
tun — cea mai prestigioasă din 
constelația de complexe de o- 
dihnă și recreere ce se răsfiră 
de-a lungul plajelor țărmului 
Mării Negre, între Mangalia și 
Constanța — străbate orașele E- 
forie Sud și Nord care 
acum in plin sezon cunosc a- 
Ruxul de turiști români și stră
ini. La trecerea prin aceste sta
țiuni ca și prin comunele „23 
August", Tuzla, Agigea, mii de 
oameni salută cu multă bucurie 
pe secretarul general al partidu
lui. aplaudind, făcind semne 
prietenești.

Primul popas pe itinerarul vi
zitei. se face la Constanța, pe 
faleză, in dreptul portului turis
tic Tomis ce se infățișează in 
policromia vie a navelor și ve- 
lierelor de 
la chei sau care brăzdează a- 
pele mării.

Aici, t - 
Ceaușescu 
edilii județului, de reprezentan
ții municipiului.

De la portul Tomis se merge 
de-a lungul bulevardelor orașu
lui Constanța, ce oferă imaginea 
tinereții acestui municipiu, care, 
in anii din urmă, a cunoscut o 
prodigioasă dezvoltare determi
nată atit de vocația sa maritimă

si industrială, cit și de cea tu
ristică, pretutindeni fiind vizibi
le semnele unei variate activi
tăți : arterele centrale pline de 
lume sint străjuite de nenumă
rate magazine ; noi cartiere ce 
conferă largi dimensiuni vechii 
urbe, în jurul cărora s-au înălțat 
puternice industrii, pe prim plan 
situindu-se actualul port și șan
tierul naval destinat construc
ției de mineraliere, petroliere și 
cargouri de mare tonaj — obiec
tive vizitate cu puține zile in 
urmă de secretarul general al 
partidului, care a analizat la 
fața locului stadiul actual al lu
crărilor de pe acest important 
șantier al cincinalului.

Salutat cu entuziasm de mulți
mea de constănțeni și turiști, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
parcurge străzile orașului în- 
dreptindu-se spre stațiunea Ma
maia. De-a lungul falezei se 
desfășoară panoramic un adevă
rat orășel al vacanței, alcătuit 
din nenumărate hoteluri, com
plexe turistice, magazine. Ace
eași panoramă a construcțiilor 
pitorești, cu jocuri de linii și 
volume neașteptate, care repre
zintă o „carte de vizită" grăitoa
re a capacității și măiestriei 
constructorilor și arhitecților ro
mâni. se infățișează de cea-

Citifi în pag. VI 
curierul nostru

simbâtă

De la OM

Un reportaj 
de A. I. ZĂINESCU

care e respirația însăși a timpu
lui. Mă uit jur împrejur și nu-mi 
vine să cred, cuvintele mi s-au 
spart parcă în auz și cel ce mi 
le adresează are și o mirare 
de-argint, sănătoasă, pe chip, a 
fost și a rămas un om tînăr, să
nătos. ..Acum sîntern pe fundul

PRACTICA

ÎN PLIN PROCES 
DE APLICARE

Această vară este folosită de către școala noastră de toate 
gradele pentru a stabili măsuri practice de aplicare in viață — 
acum și în perspectivă — a indicațiilor Plenarei C.C, al P.C.R. 
din 18—19 iunie, ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU perso
nal, — indicații sintetizate în Hotărîrea publicată în presă refe
ritoare la îmbunătățirea și perfecționarea școlii românești.

în cadrul unei conferințe de presă organizată, ieri, la Minis
terul Educației si învățămîntului, tovarășul Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, minis
tru al educației și învățămîntului. a informat reprezentanții 
ziarelor asupra problemelor care stau in fața școlii noastre in 
lumina hotărîrii plenarei, a modului concret cum se va lucra 
in această perioadă pregătitoare a noului an de invațamint. ca 
și in perspectivă, răspunzând, totodată, întrebărilor adresate.

îi înștiințăm pe cititorii noștri, că ziarul le va pune la dispo
ziție informații referitoare la problemele curente ale învățămin- 
tului legate de noul an școlar, oferindu-le în același timp, pri
lejul să-și exprime opiniile proprii privind modalitățile optime 
de transpunere in viață a ideelor înnoitoare adresate școlii. 
Pentru aceasta, insă ziarul propune cititorului său să i se adreseze 
cu întrebări și sugestii — la care va primi răspuns printr-o ru
brică specială.

— Cu ce rezultate se prezintă 
constructorii la sărbătoarea lor. 
V-am ruga să insistați asupra 
stadiului realizării angajamen
telor în întrecerea socialistă in 
cinstea zilei de 23 August și 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

— Ca și in anii trecuți de ziua 
lor constructorii din cadrul Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale se prezintă și acum cu re
zultate bune: depășirea planului 
de producție pe primul semestru 
cu peste o sută milioane lei. 
realizarea la 30 iunie a unei 
producții egale cu 51.8 la sută 
din planul valoric al anului, pre-

darea către beneficiari și pune
rea in funcțiune a 215 capaci
tăți din care 18 in devans din 
trimestrul III și IV. Alte suc
cese se referă la depășirea pla
nului la producția industrială cu 
4 la sută și’cu 15 la sută a pla
nului pe șase luni la construcții 
peste graniță. Evident că toate 
aceste rezultate — considerăm 
noi constructorii — bune, au 
fost posibile. Ca urmare a spri
jinului permanent și îndruma
rea clară pe care conducerea de

partid și de stat ne-o acordă. 
Pe această linie se inscrie re
centa consfătuire de lucru din 
luna iunie a.c., consacrată unor 
probleme actuale ale activității 
de proiectare și investiții, orga
nizată din inițiativa secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Indica
țiile și recomandările date cu a- 
ceastă ocazie constituie un în
drumar în activitatea noastră de 
creștere a ritmului de execuție 
.și de sporire , a eficienței în fo-

losirea fondurilor de investiții. 
Rezultatele la care mă refer, at
mosfera sănătoasă de lucru e- 
xistentă în prezent pe șantiere, 
optimismul și angajamentele 
asumate de colectivele de con
structori in intimpinarea zilei de 
23 august, pe lingă alte măsuri 
ce se vor mai întreprinde, asi
gură baza realizării sarcinilor ce 
stau in fața noastră în continu
are. în acest sens ne-am propus 
să realizăm la finele trimestru
lui III circa 80 la sută din pla
nul valoric anual, să punem în 
funcțiune peste 210 noi capaci
tăți și să depășim corespunză-

Asiozi,^ studenții încheie încă un stagiu de practică produc
tivă. Se încheie, de fapt, încă un an de activitate universitară 
pe coordonatele căreia s-au acumulat împliniri noi, iar spiri
tul renovant, de așezare mai bună a întregii școli superioare, 
și-a croit un făgaș, mai larg, mai consistent. Un an predomi
nat de spiritul calității proceselor de instruire și formare, așa 
cum - neîndoielnic - va fi și anul viitor, la a cărui configurare 
ne îndeamnă recentele hotăriri de partid.

Practica, altădată un adaos al structurilor de învățare de tip 
„ex cathedra", este acum o dimensiune intrinsecă a devenirii 
complexe a specialistului. Ea nu succede, prin aplicații în sine, 
cursului și seminarului, lucrului în laborator sau în atelier. Ea 
este cale a învățării, aflată în stare de simultaneitate cu 
celelalte, într-un mănunchi de convergențe ale acțiunii de edu
care. Am reevaluat în utimul timp, valențele practicii și i-am 
oferit un loc anume în deschiderile învățămîntului superior spre 
viață, acolo unde se asociază organic cercetarea și producția.

Conduc, de mai mulți ani, stagii de practică. Mi-am împletit 
activitatea, în tot acest timp, cu cea a studenților, în teren, 
dincolo de amfiteatre și laboratoare, in miezul unor relații so
ciale cărora încercăm împreună să le descifrăm sensurile și 
funcțiunile, să le dezghiocăm structurile și regularitățile. Sint 
stagii în care confruntarea textului de curs sau manual cu tex
tura vieții relevă una dintre funcțiile majore ale învățămîntu
lui practic modern : vitalizarea metodei, a căii spre adevăr și 
certitudine. Practica are, mai intîi, o valoare metodologică. Ea 
instrumentalizează gîndirea studenților, comută rețeaua de 
informații de pe canalul recepției pe cel al experimentului. 
Concepută ca parte integrantă a procesului de învățâmînt, ea 
reabilitează permanent virtuțile formației in raport cu informa
ția, la originile cărora stă vechea dar mereu actuala îndoială 
corteziană... O practică nu poate fi decît un act formal și plic
ticos, dacă nu solicită metoda de a gîndi și de a cerceta, 
dacă nu supune la un meticulos control de validitate teze și

I
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ÎNVĂTÂMÎNT- PRODUCȚIE

VIITORII PROFESORI
IN A TELIERELEPRA CTICII

Pătrundem cu aparatul de fo
tografiat la locurile de practică 
ale studenților de la Institutul 
pedagogic de trei o ni din Ora
dea. Locuri de practică foarte in
teresante pentru viitorii profe
sori: atelierele școală ori terenu
rile de sport aflate tn amenajare. 
La sfîrșitul practicii, studenții 
vor fi dobîndit nu numai încle- 
mtnări manuale, absolut nece
sare tînărului profesor în deve
nire. dar vor lăsa și o zestre îm
bogățiți institutului pentru acti
vitatea didactică. In atelierele de 
tîmplărie, mecanică sau sticlărie 
lucrează studenții de la matema
tică și. fizică, secfiile cunoștințe 
telmico-productive, pe baza unor 
comenzi adresate de întreprinderi 
din localitate (foto 1-2).

Grupa studenților de la Facul
tatea de cultură fizică și sport a 
început reamenajarea unei săli 
de atletism ce va fi dată în fo
losință la începutul anului uni
versitar (foto 3); tot ei amena
jează terenuri de tenis, handbal 
și de baschet. Alți studenți sint

integrați .in practică la combina
tul de materiale de construcții 
din Chistag; evaluarea munch lor 
< a fi socotită în cantități însem
nate de ciment necesare termină-
rii sălii de atletism. Foto-text: ȘTEFAN M E1SS

Viitorii profesori muncesc cu 
tragere de inimă — lucrează pen
tru institutul lor și pentru dobin? 
direa unor noi cunoștințe.

ÎN OBIECTIV: CONDIȚIILE

DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ ALE TINERILOR

La minister se știe

FASCINAȚIA
GRIULUI

1

A MUNCI

unde mănineă textilistele?
într-una din halele de lucru 

ale Fabricii textile ..Unirea1-, 
sîntem martorii momentului in 
care tinerele servesc masa de 
prinz. „Masa de prînz“ este doar 
un fel de a spune, deoarece lu
crul nu se desfășoară intr-o sală 
adecvată și nici pe mese obiș
nuite, ci... pe războaiele de țe
sut !

Scena se repetă aproape iden
tic și în alte citeva întreprin
deri cu profil textil, situate in 
aceeași zonă : Fabrica ..7 No
iembrie", Fabricile „Select" și 
„Mătasea populară". întreprin
derile amintite reunesc circa 
opt mii de cadre, in cea mai 
mare parte tinere sosite din pro
vincie. Și totuși, nici una din
tre ele nu posedă cantină, bufet 
sau vreun punct de aprovizio
nare corespunzător.

— Lipsa unei cantine — măr
turiseau tinerele Georgeta Tă- 
nase. Manole Constanța sau Ele
na Roșude la Fabrica ..Unirea" 
— ne creează mari dificultăți : 
nu putem beneficia de o mincare 
caldă, de o oră regulată de ser
vire a mesei. De asemenea, con
dițiile in care luăm fiecare gus-

MESERIA

(Urmare din pag. I)

în imense zone tăiate parcă în 
stîncă lunară, scuturind galbene, 
reci străluciri. Și dacă n-a.ș ști 
că toată această călătorie a în
ceput abia adineauri, dacă n-aș 
fi acceptat o aventură care era 
mai întii a cuvintelor și care, așa 
cum începeam să-mi dau seama, 
era una din privilegiile — și de 
ce nu ? — chiar una din satis
facțiile inginerului Ion Oancea, 
cel ce-mi explica și mă avertiza 
în fond, dacă n-aș fi știut toate 
acestea deci, cu siguranță că 
griul din fața mea, acea ,stîncă 
lunară cum o numeam, ar fi fost 
literalmente un basm, o poveste 
doar, atit. Și totuși continuăm 
locul, îmi place, inginerul, se 
vede treaba, e un fin și corect 
partener. Cochiliile de melci pe 
care călcăm sint cochiilii și 
scoicile, scoici, asta nu neg și e 
ceva derutant, în toată treaba 
asta, neobișnuit. Nu fantezia 
noastră le-a adus aici. Deci ce e 
real, cît e real și ce e fantastic,- 
în fond unde sîntem, unde ne 
aflăm ?

— Pe fundul lacului Greaca, 
mi se spune, direct pe fundul 
fostului lac Greaca : 12 800 de 
hectare, nici mai .mult, nici moi 
puțin.

Hotărît lucru, imaginația noas
tră nu e uneori decît un mic. 
reazem și poate că prea fragil 
încă, pentru un suflu mult mai 
mare pe care, în cazul de față, 
realitatea însăși îl capătă, intr-un 
fantastic flux. într-o fantastică 
maree, parcă, generatoare de noi 
și noi energii. Materia de care ne 
atingem și-n care aruncăm anco
re însuși gîndului și ochiului nos
tru ne aude parcă și intră in cir
cuitul nostru diurn de sensibili
tate, în forma gîndului și aspi
rației noastre și se remodelează 
după tiparele frunții și mîinii de 
care s-a atins. Călătoream . nr.-n 
ac castă oază de verde și galben, 
prin'acest, desfundat și întors 
curcubeu care este fostul lac 
Greaca și încercam — nu fără 
nostalgia unei profesii la care nu 
m-am gîndit niciodată pînă acum 
— cartografia — să realizez acel 
tonic și poate că chiar ciudat, 
foarte ciudat sentiment al alcă
tuitorilor de hărți, cînd au văzut 
că din tiparele mintii lor a alu
necat ca o avalanșă, dintr-odată, 
un întreg lao dintr-o cîmpie și că, 
deocamdată — adică atunci, cu 
numai cîțiva ani în urmă — nu 
știau încă ce să pună în loc, ce 
linii, ce alfabet nou să traseze, ce 
să se învețe la școală în fond, ce 
să spună copiii la geografie ?!

...Că din lacul Greaca se scot 
azi mii de vagoane de grîu și 
porumb, orez, floarea soarelui, 
sfeclă ? !...

Da. a> fi fost o idee, o meta
foră. mai degrabă.

Și chiar aceasta și este, o me
taforă în al cărei univers își dau 
întîlnire citeva obiecte de studiu 
exacte, geografia, botanica, zoo
logia. Și istoria cea mai recentă, 
cea mai tulburătoare a unor 
locuri, a unor zile și oameni fi
deli propriei lor vocații, aceea de 
a construi. Se construiesc uzine, 
orașe, poduri, case și iată că se 
construiesc și timpuri, se pot 
construi și timpii. Imense supra
fețe de apă devin pămînt bun, 
odihnit, sănătos. CîmpUle se trans
formă într-o magistrală a plinii, 
într-o variantă a muncii șt pro
ducției în flux, ca-n industrie.

Proces care se află în plină des
fășurare și care are adinei im
plicații în însăși existența oame
nilor, transformând meseria de ță
ran într-o profesie nouă, circum
scrisă rigorilor tehnicii și știin
ței agricole moderne. Apar ast
fel și salturi în biografie specta
culoase, mutații care pînă mai 
ieri erau incredibile.

Inginerul cu care discut este 
unul din miile și miile de exem
ple. Simbol poate al unei expe
riențe pe traiectul căreia se pla
sează însuși omul de azi, locuitoi 
al satului românesc aflat intr-un 
curs social economic și politic as
cendent. Copil de țărani, a uce
nicit într-o uzină brașoveană și a 
devenit muncitor strungar. A în
vățat la seral și s-a înscris apoi la 
institutul agronomic. Tot pe a- 
tunci cînd el era student, apele 
lacului Greaca începeau să fie 
sorbite de Dunăre. Se dădea o 
bătălie pentru ciștigarea a mii de 
hectare de pămînt. A acelui pă
mînt pe care călcăm noi astăzi și 
pe care avea să-și exercite debu
tul său profesional tînărul ingi
ner, fost muncitor, copil de ță
rani. Directorul de azi al Între
prinderii agricole de stat Chir- 
nogi. Întreprindere decorată anul 
trecut cu Ordinul Muncii clasa 
I pentru marile sale producții 
vegetale. Pentru o experiență în 
spațiul căreia s-au consumat și se 
consumă și multe din zilele și 
nopțile acestui încă tinăr inginer. 
Un om în stare să nu doarmă 
sdptămîni și să alerge ca un co
pil printre lanuri și, să se bucu
re de frumusețea lor. 11 văd cum 
rupe un spic și-l freacă în pal
me, bum îi atinge galbene boa
bele de parcă le-ar mîngtia : 
4 200 de kilograme la hectar, grîu 
de sămînță și pîine, grîu pur, 
grîu înalt,

Niciodată timpurile nu împru
mută ochiului o stare de sănăta
te mai vie ca acum, în zilele 
fierbinți de vară tind e un con
tinuu furnicar de mașini și oa
meni pe tarlale, un continuu 
exod. Pămîntul însuși se precipită 
parcă, excavat din imense dune 
de nori. Se aude nu departe ră
suflarea Dunării ascunsă de sălcii

și plopi. Combinele Gloria taie 
lanurile cum odinioară bărcile pe 
suprafețe de lac. Și imaginea cea 
mai la îndemînă, din vecinătatea 
fluviului, e aceea a unor cc'osale 
vapoare pe care griul le îmbracă 
în aur. Omul de lingă mine e 
mulțumit și asta se simte ca o 
incantație — în aer, gesturile Iul 
sint ale unui navigator care știe 
de, fiecare dată să-și descopere 
noi puteri și hotare, să aducă to
tul. zile și nopți, la linia de plu
tire care nu e întotdeauna prea 
lină și pici netulburată cînd și 
cînd de noi griji. Dar asta ii dă 
poate un farmec mai mult și-l 
hotărăște mai tare. Nu mai de
parte decît cu două, anotimpuri 
în urmă cînd griul pe care îl 
vedem amenința să nu mai fie', 
fiindcă nu putea fi semănat, ploi
le de toamnă adînceau urme-n 
pămînt, tulburi, și vechiul, pieri- 
tul lac Greaca începea să mus
tească — între brazde, să se a- 
dune din nou. Pompele de eva
cuare a apei scăpărau ca niște 
comete. Iar după ce au zvîntat 
bine apa, chiar și noaptea, la lu
mina farurilor, s-a arat. Și tot 
la lumina farurilor și a lunii a 
trebuit, în citeva parcele, să se 
însămînțeze. Griul Excelsior —• 
un nume de rezonanță poetică — 
a atins pămîntul noaptea. Poate 
că tot așa cum într-o noapte s-a 
născut el însuși sau ideea de-o 
fi, intr-un șir lung de studii șl 
experiențe, în laborator, în min
tea și inima unor saoanți. Bre
vet autentic românesc care, așa 
cum se numește el — Excelsior—: 
împodobește timpul și luminează 
parcă solar. Și îmi cheamă gîndut 
să colinde mai departe cîmpiile 
dar eu încă mult timp mă voi 
gludi la acel tinăr inginer și la 
aventura pe care a provocat-o 
făcîndu-mă să mă simt, fie și 
pentru o clipă, literalmente îri- 
tr-un batiscaf, prin ape de grîu 
și porumb proaspete, la opt metri 
adîncime îmi precizează interlo
cutorul, da zic eu, ca niște sca
fandri intr-uri ocean de grîu.

*
*
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Cine a văzut litoralul, tn 
vara aceasta, nu se poate în
doi de faptul că viitorul Ro
mâniei este foarte aproape. 
Cine a văzut miile, zecile 
de mii de oameni ai muncii, 
petrecindu-și concediul de o- 
dihnă la Mangalia — în cele 
patru sau cinci orășele-lo- 
calități. care numără aproxi
mativ 70 de hoteluri valorînd 
fiecare hotel în parte circa 
5-10 milioane lei, iși poale da 
seama, făcind un calcul su
mar, de enormul volum de 
muncă depusă pe coasta Mă
rii Negre in ultimii ani.

Dacă mai adăugăm pc lin
gă acestea și complexul de 
la Mamaia, insumind «amă
rui de hoteluri, al tuturor 
stațiunilor de la Mangalia, 
âcesl cumul de muncă se va 
dubla. Iată deci, aproape 200 
de Imense, superbe, ireal de 
frumoase clădiri — adevăra
te instituții de odihnă — 
menite să reîmprospăteze 
forța de muncă a oamenilor.

Litoralul românesc, așa 
cum arată la ora aceasta, 
este mai mult decît un di
vertisment necesar: este mai 
mult decît o necesitate: o a- 
vuție națională. Și spun acest 
lucru tocmai gindindu-mă la 
faptul că munca enormă cate 
s-a depus în toate zidurile 
hotelurilor, restaurantelor și 
cantinelor, în toate dalele de 
beton ale digurilor și scărilor, 
în toate firele de nisip și de 
bitum ale plajelor, și res
pectiv, șoselelor, în toate fi
brele copacilor și firelor de 
iarbă din parcuri și din spa
țiile verzi, este a noastră, a 
locuitorilor acestei țări. Pen
tru că avuția cea mâi 
seamă a unui popor 
munca: iar poporul 
are incontestabil o : 
nesecată capacitate 
că.

Părăsind orașul 
lia — unde un director 
hotel sau un ghid, nu 
minte exact, imi spunea cu 
mîndrie că nu cu mult timp 
in urmă se mai circula că
lare pe măgar prin locurile

In care s-a construit recent 
acest paradis terestru — so
sind în Tabăra de tineret de 
la Costinești și vizitînd șan
tierul aflat pe malul abrupt 
al mării, am avut sentimen
tul că il zăresc pe Ovidiu, 
plimbindu-se in ritmul ver
surilor sale aidoma valurilor 
pe țărmul pustiu și sălbatic 
— cînd a apărut deodată ac
celeratul. A apărut ca o 
punte zvirlită peste cele 
douăzeci de secole.

Deși era seara tirziu. o e- 
chipă de muncitori mai lu
cra incă la izolarea platfor
mei de deasupra cantinei de 
3 000 de locuri, care trebuia 
să fie dată in folosință ineă 
la 1 iulie, dar care, din ca
uza ploilor din acest an. ur
ma să fie gata cu b intirziere 
de o săptămînă.

Lingă aceleași două cazane 
cu smoală topită. al căror 
conținut era transportat cu 
gălețile pe acoperișul canti
nei, l-am găsit și a doua zi 
dimineața pe muncitorul Bă
lan Ion care nu dormise decit 
vreo» cinci Ore și care n-a 
vrut — din modestie ? 
să-și spună numele cind
auzit că vreau să scriu des
pre el. Numele lui l-am a- 
flat. totuși, de la șeful șan
tierului, Panghe Ion. maistru 
la Trustul local de construc
ții Constanța, in vîrstă de 44

(Urmaie din vag. 1)

tor planul de construcții peste 
graniță.

— Care sint după părerea dv 
cele mai frumoase laturi ale 
profesiei de constructor ?

— După părerea mea. nu se 
poate separa o specialitate de 
alta în construcții, ca mai im
portantă sau mai plăcută. Me
seria de constructor, fie zidar 
sau parchetar, montator sau 
instalator, exprimată la nivel de 
muncitor calificat, proiectant sau 
inginer este la fel de frumoasă 
și interesantă pentru acei că
rora intr-adevăr le place a- 
ceastă profesie. A fi adevărat 
constructor înseamnă în ultimă 
instanță a crea, a fi îndrăgostit 
de această artă. A profesa me
seria pe care ți-ai ales-o cu pa
siune și sirguință. cu conștiința 
că tot ce faci e destinat oame
nilor. patriei noastre, că lucrînd 
în domeniul construcțiilor te 
afli in puternicul detașament al 
celor ce cu brațele și mintea 
lor ridică uriașele construcții ce 
vor dăinui peste secole, este un 
motiv de mare mîndrie. Fără 
îndoială că le gindesc sutele de 
mii de constructori de pe șan
tierele patriei noastre educați și 
conduși in spiritul inaltei exi
gențe față de meseria ce și-au 
ales-o.

— Ca o continuare a întrebă
rii precedente v-am ruga să 
precizați care este ponderea 
forței de muncă tinere în con
strucții și ce măsuri întreprin
de ministerul pentru sporirea a-

cestei ponderi, pentru recruta
rea și calificarea de noi tineri 
constructori in vederea satisfa
cerii nevoilor acestei ramuri, a- 
cum și in perspectivă ?

— Tineretul reprezintă ,un 
factor activ în realizarea mă
rețelor sarcini trasate de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională a partidului în dome
niul investițiilor. La realizarea 
obiectivelor industriale și social- 
culturale ce revin ca sarcină mi-

tarea, care țipe loc 
prinz sau de seară, 
cum ați putut vedea — total ne
igienice. ,

— Nu este plăcut, se înțelege 
. — relatau muncitoarele Amca 
Miclea și Ioana Mușat de la Fa
brica „Select" — să servești ma
sa chiar pe mașina pe care lu
crezi. Noi am solicitat conduce
rii. întreprinderii o cantină- co
respunzătoare, un punct alimen
tar de aprovizionare. Pînă acum, 
cel puțin, nu s-a realizat insă 
nimic concret.

Care sint perspectivei? aces
tor întemeiate cerințe ale tine
relor ? Discutăm, mai intîi, la 
sediul comitetelor U.T.C.

— A existat în unitatea noas
tră — declara Nicolae Mirones- 
cu, secretarul Comitetului U.T.C, 
de la Fabrica „Unirea" — cu 
cițiva ani in urmă, o cantină ; 
a fost însă desființată. Am ri
dicat această problemă in ca
drul Comitetului de direcție, 
Consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere, fără a primi insă 
un răspuns corespunzător.

Din convorbirea cu ceilalți se
cretari ai comitetelor U.T.C., 
Smaranda Stan (Fabrica „7 No
iembrie", și Elena Bogdan („Se
lect"), a rezultat, de asemenea, 
că în prezent proiectele de ame
najare a unor cantine există 
doar pe hirtie.

— Noi — ne relatau factori 
de conducere din întreprinderile 
amintite, nu prea avem nici 
spațiul și nici posibilitățile de 
a amenaja cantine. Problema 
este de competența ministerului 
Industriei ușoare.

Am prezentat conducerilor o 
soluție pe care ne-au sugerat-o 
chiar tinerele : organizarea unei 
cantine comune in această zonă, 
de care să poată beneficia toate 
unitățile amintite. Nu am găsit, 
din păcate, o poziție fermă, ho- 
tărită nici în acest sens.

— Desigur, amenajarea unei 
cantine comune ar fi o soluție, 
relata Victor Murariu. inginer 
șef la Fabrica „Unirea", însă fr
eest lucru nu este ușor de rea
lizat; Proiectul ar trebui apro
bat, mai întii, de către M.I.U.

— Mai intîi, credem, s-ar cu
veni să fie prezentat.Ministeru
lui. Din cite știm insă, acest 
lucru nu a avut incă loc, după 
cum, discuții concrete in acest 
sens nu s-au -desfășurat mcă 
nici cu conducerile întreprinde
rilor vecine, cointeresate.

— Este adevărat : intenționăm 
să mai căutăm totuși și alte so
luții...

Ne aflăm la Direcția urmărire 
Investiții din cadrul M.I.U.

— întreprinderile la care vă 
referiți — ne declara directorul 
Direcției, Ionescu Anghel — au 
anumite posibilități de a-și rea
liza. din fondurile necentralizate 
(beneficii obținute peste plan), 
cantine, însă de această pro
blemă nu mai răspundem noi, 
M.I.U., ci Ministerul Comerțu
lui Interior. Noi, cel mult, am 
putea sprijini, eventuala ame
najare a unor cantine sau a 
unei cantine comune, dar planul 
și propunerile concrete trebuie 
să le prezinte M.C.I., deoarece

de masă de 
sint —..după

cantinele restaurant au treeut 
in competența sa.

Traversăm strada, vizavi, la 
M.C.I. Solicităm lămuriri ,1a 
serviciul „Cantine" din cadrul 
Ministerului.

Este adevărat că prin legea 
din 29 aprilie 1971. cantinele au 
trecut in compi^ența noastră, 
insă numai din punct de vedere 
.al Organizării comerciale (ser
vire. aprovizionare. personal). 
Baza materială, clădirile propriu- 
zise, rămin in continuare in ca
drul Unităților economice res
pective, deci, implicit, al minis
terului care le tutelează. In 
aceste condiții, sarcina amena
jării de noi cantine nu revine, 
nici ea, M.C.I.. ci — în cazul 
unităților textile la care vă re
feriți — M.I.U.

Ni se pare potrivit ca, in în
cheierea acestei „polemici" să 
cităm chiar un pasaj din legea 
amintită (din păcate insuficient 
cunoscută și aprofundată) : „Lo
calurile cantinelor-restaurant se 
realizează de către organizațiile 
socialiste de stat titulare de 
plan de investiții (n.n. deci în
treprinderile productive, cu spri
jinul și aprobarea ministerului 
de resort, evident). împreună cu 
comitetele executive ale consi
liilor populare ' respective".

\ 
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ANDREI BÂRSAN
P.S. La recenta plenară * 

C.C. am ascultat eu plăcere 
intervenția ministerului In
dustriei Ușoare. In preocu
pările ministerului, condiții
le de muncă ți viață ale ti
nerilor — pe alocuri spații' 
albe cum dinsul le numea 
— vor beneficia de o atenție 
mai mare decit pini acum. 
Nu știm dacă, din relatarea 
noastră de mai sus, se pot 
reține și unele soluții, de 
altfel, necesare. înlesnim in
să Ministerului Industriei 
Ușoare un contact cu o rea
litate care nu mai poate fi 
trecută cu vederea și care, 
in consecință, cere urgente și 
responsabile rezolvări.

de ani, care mi-a acordat cu 
zgîrcenie citeva răspunsuri la 
întrebări, deoarece era ex
trem de ocupat; depășise ter
menul de dare in folosință 
cu trei zile și nu-și mai ve
dea capul dintre cele 30 de 
echipe de muncitori-zidari, 
dulgheri, mozaicari, faianțeri. 
fierari, betoniști, zugravi 
etc., numiți: Vaslle Zamfi- 
rescu, Nicolae Ciucea. Dan 
Negușor, Dumitru Duțu. Ion 
Ostache, Constantin Pătru. 
Toma Ioniță sau altfel, dar 
care, cu toate acestea, mi-a 
explicat faptul că pini in 
anul 1978 se vor mai construi 
încă multe hoteluri, astfel că 
tabăra de tineret se va ex
tinde cu alte 3 000 de locuri.

Acest șantier mi s-a părul 
la fel de semnificativ ea toa
te șantierele țării. Acest șan
tier este in primul rind un 
loc de muncă; iar acolo unde 
oamenii muncesc cu abnega
ție și cu cinste, viitorul nu 
poate să nu fie decît foarte 
aproape.

Și, deoarece, temeiul unui 
stat ca al nostru este acum 
mai mult poate decit oricind 
munca — mi s-a părut, vi- 
zitind șantierul, că, indiferent 
de profesia fiecăruia dintre 
noi, nu există decît o singură 
meserie: meseria de a munci.

de audientă

MATEI GAVRIL

de 
este 

român 
mare și 
de mun-

Manga- 
de 
țin

a

stațiune „Ancora' — 
Mangalia Nord,

de altfel Șantier național al ti
neretului. sint concentrate mari 
efective de tineri care prin re
zultatele ce le obțin ne dau o 
justificată satisfacție. An de an 
numărul absolvenților de toate 
formele de învățământ — școală 
profesională și ucenicie, școli 
de specializare post-liceale. licee 
industriale,, cursuri de calificare, 
învățămînt superior — este' in 
continuă . creștere pe, șantierele 
țării. Numai' în acest- an numă
rul acestora se ridică la circa

îmbunătățească în continuare 
condițiile de muncă și de viață 
ale constructorilor. Tn acest 
sens am dori să stăruiți asupra 
condițiilor de locuit, a stadiului 
în care se află construcția că
minelor pentru nefamiliști.

— Ca urmare a prețioaselor 
indicații, a sprijinului efectiv și 
permanent dat de conducerea 
partidului și. statului nostru șl 
a importanțelor sume alocate 
an de an. s-au aplicat și conti-

în continuare, pe lingă cele 12 
cămine pentru tineret cu 3564 
locuri date în folosință în prima 
jumătaite a actualului cincinal, 
alte șase cămine cu 1 740 locuri 
vor fi predate tinerilor con
structori in diferite orașe ale 
țării pînă la finele acestui an. 
Lor li. se vor adăuga în anii 
1974—-1975 alte- opt cămine cu 
2 400 locuri. Un număr însemnat 
de apartamente va completa a- 
poi zestrea constructorilor în ca
drul organizării de șantiere iar

cincinalul înainte de termen
misterului nostru, tineretul și-a 
adus și își aduce o contribuție 
importantă fiind in primele rin- 
duri ale detașamentelor de con
structori. Ponderea celor pînă 
la 30 de ani in structura forței 
noastre de muncă reprezintă a- 
proape 50 Ia sută.De menționat că 
aportul cel mai mare pe șantierele 
ministerului se constată mai 
mult la acele lucrări cu struc
tură complexă, unde progresul 
tehnic a pătruns mai în execu
ție. la unitățile specializate ale 
ministerului ca de exemplu 
Trustul de instalații și automa
tizare. Trustul de montaje utilaj 
chimic și alte unități în care 
media de virstă a muncitorilor 
se situează între 25—30 ani. Pe 
unul din cele mai mari șantiere 
al ministerului — platforma in
dustrială Tîrgoviște — declarat

10 000 de absolvenți -reprezen- 
tind o creștere de aproximativ 
25 la sută față de primul an al 
cincinalului. In același scop, al 
unei mai. depline satisfaceri a 
nivelului de pregătire profesio
nală a muncitorilor, anual circa 
20 000 de tinerii urmează diferite 
forme de școlarizare pentru ri
dicarea nivelului de pregătire. La 
nivelul anului ,1975.. prin măsu
rile luate pentru mărirea-.capa
cităților de școlarizare — inves
tiții școlare proprii — numărul 
absolvenților va crește astfel in
cit ponderea muncitorilor califi
cați să ajungă la circa 75 la 
sută' față de 68 la sută cit repre
zintă în prezent.

— Tn aceeași ordine de idei, 
v-am ruga să vă referiți la acți
unile ministerului dv menite să

nuă să se aplice măsuri care au 
contribuit și vor contribui și in 
viitor la îmbunătățirea condiții
lor de viață: ale lucrătorilor de 
pe șantiere. Constructorii din 
unitățile. subordonate ministe
rului nostru dispun azi de peste 
15 700 apartamente, de 30 cămi
ne muncitorești pentru nefami
liști-cu 8 250 locuri confortabile 
și dotate cu utilitățile necesare 
— cazar'mament. săli de club, 
bucătării, sală de mese, cămări 
etc. — și de peste o sulă can
tine prin care se asigură zilnic 
o masă substanțială la zeci de 
mii de constructori. Numai anul 
trecut peste 60 000 de construc
tori și-au stabilit domiciliul de
finitiv în orașele mari ale țării, 
celor mai mulți atribuindu-li-se 
și spațiul de locuit necesar, din 
fondul de locuințe al statului.

alte apartamente definitive din 
fondul de stat vor satisface in
tr-o și mai mare măsură nece
sarul de- spațiu locativ pentru 
alte mii de constructori ce vor 
primi anul acesta aprobarea de 
stabilire definitivă în orașele 
mari. Cu sprijinul și grija per
manentă a organizațiilor de 
partid și sindicale din unități 
am sporit numărul sălilor de 
club și dotarea acestora, a bi
bliotecilor. terenurilor de sport 
iar cu ajutorul organizațiilor 
U.T.C. ne străduim să organizăm 
activități educative și distractive 
pentru tineri și ceilalți construc
tori la nivelul dotărilor și a 
condițiilor de care dispunem.

— Se știe că Ministerul dv 
desfășoară în ultimii ani o fruc

tuoasă activitate de export. Care 
sint dimensiunile acestei activi
tăți acum, in următorii ani ai 
cincinalului și in perspectivă ?

— Experiența dobindită, re
zultatele obținute in domeniul 
construcțiilor in țara noastră au 
devenit cunoscute și peste ho
tare. CU cițiva ani în urmă 
doar a fost organizată o unitate 
a Ministerului Construcțiilor in
dustriale cu profil de construcții 

- peste graniță care an de an s-a 
. făcut cunoscută ca o puternică 
organizație de construcții. In 
prezent ea își desfășoară activi
tatea cu bune rezultate in circa 
10 țări iar iii altele acordă asis
tență tehnică. întocmește pro
iecte și studii de specialitate. 
Cele citeva mii de muncitori 
constructori aflați în prezent pe 
șantierele A.R.C.O.M. in diverse 
țări își fac pe deplin datoria, 
calificativul oținut la lucrările • 
executate de ei, acordat în con
dițiile unei mari exigențe, a 
fost de fiecare dată excelent. 
Consider că este locul a aminti 
cu această ocazie că nu demult 
organizației de construcții peste 
graniță A.R.C.O.M. i s-a decer
nat de către Institutul Interna
țional de la Geneva premiul de 
promovare și prestigiu pentru 
rezultatele obținute în cursul a- 
nului trecut. Pentru anul viitor 
și in continuare avem sarcini 
mobilizatoare care se vor rea
liza atit pe piețele țărilor în 
care lucrăm în prezent cît și 
in alte state a căror piață se 
prospectează în viitor.

a „Scinteii 
tineretului"

0 SCRISOARE 
UN RĂSPUNS
Tudor Gheorghe-Bacău : Con

dițiile pentru continuarea studii- 
lor la invâțămintul de ingineri 
(de 5 ani) se află în curs de 
elaborare. Se-va. ține seama de 
propunerile făcute de institutele 
de invățămint superior și de so
licitările studenților și absolven
ților subingineri. Ministerul E- 
ducației ,și Invățămintului a .ini
țiat o acțiune de consultare a 
ministerelor, a organelor centra-; 
le pentru realizarea unui statut 
al subinginerilor in care se vor 
preciza dreptul, locul și atribu
țiile acestora.

Un grup de elevi — Valea 
Călugărească: Comitetul jude
țean Prahova al U.T.C. a con
statat că sesizarea voastră este 
intemeiată. Ca atare, s-au luat 
măsuri privind organizarea prac
ticii pe care o efectuați la 
I.M.B., lotul Valea Călugăreas
că, s-au asigurat condiții bune 
de cazare și masă. Așteptăm să 
cunoaștem și părerea conduce
rii Școlii profesionale de con- 
strucțiijdin Sibiu, ai cărei elevi 
sinteți și care a lăsat ca lucru
rile să meargă... de la sine.

Ion Achim — Argeș : Am re
ținut din răspunsul primit din 
partea J.J.C.M. Tulcea că Petre 
Chiriac, persoana reclamată de 
dv.. — și-a stabilit anul trecut 
domiciliul în comuna Slava Cer- 
cheză. A obținut de la- consiliul 
popular autorizație pentru exer
citarea profesiunii de fotograf 
în atelier propriu, și-a confec
ționat imprimatele și ștampila, 
în această calitate a comis mai 
multe abuzuri. I s-a retras au
torizația și i s-a întocmit dosar 
de cercetare penală. Scrisoarea 
dv. și actul pe care ni l-ați 
trimis au fost înaintate Inspecto
ratului miliției județului Tulcea.

Ioana Bulugean — Dolj : Nu 
ați avut dreptate, pentru că ați 
fost angajată pe o perioadă de
terminată in locul unui salariat 
care se afla în concediu medi
cal. La o lună după ce ați in
trat in concediu de maternitate, 
salariatul respectiv și-a definiti
vat dosarul de pensionare. In 
această situație inceta și an
gajarea dv. Conducerea unității 
v-a făcut cunoscut acest lucru. 
Dv. însă ați continuat să recla
mați la Procuratura generală a 
R.S.R., ați făcut acțiune in tri
bunal. v-ați adresat nouă. Vă 
sfătuim să vă înscrieți la Ofi
ciul forțelor de muncă.

Iancu Irimia — Galați : între
prinderea a procedat just. Prin 
desființarea direcției, de pază 
contractuală v-a transferat la 
Fabrica de conserve Tecuci la 
care nu v-ați prezentat. ' V-ați 
angajat însă la întreprinderea 
balastieră Doaga. Pentru că 
n-ați efectuat nici o zi-muncă, 
fabrica de conserve nu a avizat 
favorabil cererea de transfer.

Redactorul rubricii : 
LIDIA POPESCU
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TREI REPORTERI NE SCRIU DIN TREI ÎNTREPRINDERI ȘIBIENE

MUNCA PRODUCTIVA - OBIECT
AL MUNCII POLITICE

FABRICA „DRAPELUL ROȘU"

II DIMENSIUNI I
CONȘTIINȚEI

Poate nici nu mai este ne
voie să amintim că fosta mică 
întreprindere manufacturieră a 
devenit astăzi uh obiectiv eco
nomic de primă mărime în con
stelația industrială sibiană. Și, 
desigur, este cunoscut că „Dra
pelul roșu" și-a luat angajamen
tul să îndeplinească 
rile actualului 
mai patru ani. 
text, conform 
calității și cantității produselor 
s-a ridicat la cote superioare, 
disciplina de producție devine 
un factor determinant, o primă 
condiție pe care trebuie să o 
îndeplinească membrii colecti
vului de muncitori ai fabricii, 
ții totuși, una dintre problemele 
cele mai acute cu care se con
fruntă actualmente conducerea 
fabricii de tricotaje este tocmai 
disciplina de producție. Mai 
concret, în ce se materializează 
abaterile de la disciplină ? In 
plimbări inutile prin secții, in 
discuții pe- la colțuri, in mi
nute pierdute pe la ferestre și 
prin vestiare, intirzieri și .chiar 
absențe de la locul de muncă, 
într-o postură singulară, aces
tea nu sint ■ fapte de gravitate 
dar îngrijorează- în primul rind 
prin frecvența lor.

— Adevărata disciplină de 
producție, disciplina muncito
rească, avea să-mi mărturi
sească directorul fabricii, tova
rășul Ciurea, nu șe obține prin 
rigori adfninislfătive, prin 
sancțiuni materiale...

Desigur, ideea nu este nouă. 
Dat- cele afirmate reamintesc 
un principiu al muncii politice 
și anume dezvoltarea opiniei 
muncitorești, a atitudinii înain
tate față de muncă. Nu este 
mai puțin adevărat că sancțiu
nile administrative 
tul lor bine stabilit, 
să ne întrebăm în 
stanță care este contribuția fac
torilor politici din întreprindere 
la intrarea conștientă a disci
plinei și, în cazul „Drapelului 
rbșu", unde marea majoritate a 
muncitorilor sint tineri și foarte 
tineri, 
todele 
U.T.C. 
teia.

Am

prevede- 
cincinal în nu- 

în acest con- 
căruia ștacheta

își au ros- 
dar trebuie 
primă in-

care sint formele și me- 
prin care organizația 

vine în sprijinul aces-

cu tineri 
organizațiilor 
secretarii și 

lor, cu 
U.T.C. 

nu au 
noțiunii 

exemplu, 
in prima 
absențele 

au

stat de vorbă 
din majoritatea 
din fabrică, cu 
membrii birourilor 
membrii din comitetul 
Am înțeles că tinerii 
rămas pasivi în fața 
de disciplină. Spre 
statisticile reflectă că 
jumătate a acestui an 
nemotivate și întîrzierile 
scăzut față de anul trecut cu 
70—80 la sută. Ceea ce nu e 
puțin lucru. Munca de la om la 
om, diversele acțiuni 
prinse („Cu microfonul 
Litirziați", caricaturile 
gramele publicate la 
tineretului), dezbaterile

intre- 
printre 
și epi- 
gazeta
tema-

tice și pe cazuri din adunările 
generale și-au arătat roadele. 
Realitatea a demonstrat practic 
că atenția acordată unui feno
men, consecvența depusă de ti
neri în urmărirea lui au dus la 
reducerea sa substanțială. Și 
totuși, timp productiv se mai 
pierde, prin diverse „portițe" — 
cele pe care le pomeneam mai 
sus. Ele apar nu datorită lipsei 
de acțiuni organizate, de luări 
de atitudine colective, ci din 
cauza absenței unor atitudini 
individuale .ferme, a unor inter
venții care să prelungească în 
conștiința fiecărui tînăr 
acțiunilor colective.

Există în acest sens la 
tineri. altfel harnici și 
știincioși, o optică nefirească : 
„De ce să-l fac eu atent pe cu
tare că și-a lăsat mașina și a 
plecat la o șuetă ? Să spună că 
am ceva cu el, că îl dușmă
nesc ?“ Un 
mi-au relatat tinerii din orga
nizația nr. 14 : Corina Poenaru 
a primit odată înapoi un lot de 
confecții, pentru remedieri. S-a 
supărat — un mod neprincipial 
și lipsit de orice disciplină de 
a nu-ți recunoaște propria gre
șeală — și și-a luat trei zile li
bere. Ceea ce am notat, insă, este 
că tinerii nu s-au ridicat ca unul 
în fața unei atari atitudini. Ba 
au mai și trebuit să repare gre
șeala Corinei. Un exemplu care 
ar trebui să dea de gindit.

Din discuțiile purtate am a- 
juns împreună cu tinerii și la 
alte concluzii : unele acțiuni 
care au fost părăsite pe par
curs trebuie și ele reluate și 
amplificate. „Minutul felicită, 
minutul acuză", „Nici un minut 
nelucrat, nici un utilaj sub pa
rametrii de funcționare" sint 
numai două din aceste acțiuni. 
In plus, paleta de măsuri a co
mitetului U.T.C. s-a îmbogățit 
de curind cu încă o idee : au
tocontrolul utecist în probleme de 
disciplină, 
cei mai 
acționează 
organizații 
de minecă 
timpul fără rost, 
neted, fără 
seamnă bătălia cu timpul pen
tru soarta producției. Asemenea 
idei, valoroase in intențiile lor, 
nu pot avea însă eficiența scon
tată decît dacă ajută, prin con
secvența și continuitatea lor, la 
crearea unui larg climat de în
țelegere și aplicare a discipli
nei, nu numai în momentele de 
intervenție 
climat nu este 
prin antrenarea 
tilor, a fiecărui 
în procesul de 
conștiinței muncitorești, lucru 
pe care ne-am propus să-1 ata
căm în zilele următoare. |

ecoul

mulți 
con-

exemplu aparte

Echipe formate din 
conștiincioși uteciști 
în secții, în propriile 
și-i trag literalmente 
pe cei care pierd 

explicîndu-le 
ocolișuri, ce în-

Acest
decît

organizată, 
posibil 

tuturor uteciș- 
tinăr în parte, 
consolidare a

EMANUEL ISOPESCU

STRUCTURA
COMERȚULUI

EXTERIOR
Ampla dezvoltare Indus

trială a României socialiste, 
creșterea susținută a poten
țialului său economic și-au 
pus firesc amprenta atit a- 
supra volumului comerțului 
său exterior rit, mai ales, a- 
supra structurii schimburilor 
comerciale pe care le efec
tuăm, ca parteneri egali, pe 
toate meridianele globului. 
Autentică oglindă a mutațiilor 
calitative intervenite in par
ticiparea țării noastre la di
viziunea internațională a 
muncii, dinamica structurii 
exportului reflectă elocvent 
o mai bună valorificare a 
resurselor materiale și umane 
de care dispune economia na
țională. Să apelăm pentru a 
argumenta această afirmație 
la cîteva date comparative, 
oprindu-ne atenția, asupra 
construcțiilor de mașini. In 
1950, de pildă, in exportul to
tal mașinile și utilajele re
prezentau numai 4,2 la sută. 
Anii ce au urmat au marcat 
o sensibilă creștere a produ
selor cu un înalt grad 
prelucrare, 
jungind in 
sută, iar in 
25 la sută.

Sint cifre 
testă un
progres ce apare și mai Preg
nant dacă vom adăuga că în

te 
ponderea lor a- 
1960 la 16,6 la 
1973, la aproape

grăitoare care »- 
progres continuu,

perioada 1950-1973 volumul 
exportului de mașini și utilaje 
a sporit de 55 de ori. cel al 
produselor chimice de 50 de 
ori, cel al produselor indus
triale de larg consum de 24 
de ori. Interesant, de aseme
nea. de menționat că odată 
cu crearea de noi capacități 
de producție, cu extinderea 
și modernizarea întreprinde
rilor existente au avut loc 
mutații calitative in struc
tura comerțului exterior nu 
numai Ia nivelul grupelor de 
mărfuri dar și la nivelul 
produselor din cadrul fiecă
rei grupe. Raportîndu-ne din 
nou la anul luat ca bază —1950 
— vom vedea că atunci în do
meniul construcțiilor de ma
șini exportam, in principal, 
vagoane, locomotive, pompe 
și cazane cu aburi. Anul 1951 
a însemnat livrarea primelor 
instalații de foraj ; in anul 
1952 au ieșit pe piața inter
națională primele tractoare, în 
anii 1953—1954 rulmenți și 
compresoare, în 1955 mașini- 
unelte, iar din anul 1958 pri
mele autocamioane. După 
anul 1960, mașinile-unelte. a- 
paratajul electric și electro
nic, autovehiculele, produse 
string. legate de dezvoltarea 
tehnicii au o pondere net 
crescindă. in timp ce alte 
produse cu consum mare de

Arătam în corespondența ante
rioară că, în pofida așteptărilor, 
organizațiile U.T.C. di la „Ba
lanța" nu dispuneau încă de in
strumentul atât de necesar al an
gajamentelor proprii, inseparabi
le de sensul politic al întrecerii 
uteciste, ca un adevărat etalon și 
termen de comparație al efortu
rilor. Tilele pe care le-am pe
trecut între timp în întreprinde
re au vădit, cel puțin la început, 
existența unei latente împotriviri, 
chiar din partea unor lideri ai 
organizațiilor, la această idee de 
angajare concretă. „Noi preferăm 
fapte, nu vorbe — am auzit a- 
de.sea în aceste zile. Noi mun
cim și depășim planul oricum". 
„Angajamentele mai mult ne-ar 
încurca — mi-a spus și Constan
tin Muntă,' responsabilul resortu
lui politico-ideologic în cadrul 
comitetului U.T.C. al întreprin
derii. Că dacă ai apucat să le 
iei și nu le îndeplinești, rămîn 
vorbe goale..." Opinia aceasta 
îmi apărea cu atit mai surprin
zătoare prin teama de răspun
dere și comoditatea politică pe 
care o implica, cu cit aparținea 
unui tânăr cu o funcție de răs
pundere în organizația U.T.C. a 
uzinei.

Alți tineri din rîndul activelor 
spuneau că nu se pot lua anga
jamente, pentru că nu se poate 
ști niciodată cîte economii, spre 
exemplu, face cutare sau cutare 
tânăr. Discuțiile au durat destul 
de mult și cu destui tineri. S-au 
desfășurat argumente pro și con
tra. S-au căutat soluții. Și, ceea 
ce este mai important, s-a gîndit 
asupra soluțiilor, cit și asupra 
sensurilor acestor angajamente. 
Am cerut și sfatul celor cu ex
periență, al conducătorilor secții-

lor respective, al muncitorilor 
mai virstnici. Și unul din argu
mente, poate cel decisiv, din par
tea acestora a venit. ,,Tinerii pot 
face treabă și chiar fac — spu
nea Aurel Tonț, locțiitorul secre
tarului comitetului P.C.B. al în
treprinderii. Dar dacă își vor 
propune dinainte niște obiective,

zultalul ? La primele adunări 
ale salariaților, la secțiile ,,scula

și „mecanic-șef", glasul ti- 
n-a întârziat să se facă 
„Tinerii din organizația 
— arăta Nicolae Almășa-

rre 
neillor 
auzit, 
noastră 
nu. secretarul organizației „Scu- 
lărie", vor realiza în semestrul 
II al anului o depășire la pro-

ÎNTREPRINDEREA „BALANȚA"

SENSUL POLITIC
AL ANGAJĂRII

ÎN MUNCĂ
l-

vor fi datori să le îndeplinească. 
Și se vor simți obligați să fie mai 
exigeați cu ei înșiși, mai intran
sigenți cu cei ce mai trag chiu
lul, cu cei certați cu disciplina 
muncii, cu cei are îi trag îna
poi. Vor fi obligați deci să ducă 
și o muncă politică intensă, ac- 
ționînd ca tineri comuniști".

Prilejul revirimentului l-a ofe
rit un moment de mare intensi
tate politică : adunările generale 
ale salariaților ce au loc în a- 
ceste zile. Ele au izbutit să stâr
nească acel sîmbure necesar de 
ambiție tinerească, acea mîndrie 
de a ști și de a arăta în mod 
concret ce poate realiza tinere
tul în cadrul întreprinderii, de

ducția globală de 20 000 lei, o 
economie de scule în valoare de 
JO 000 lei și economii de mate
riale, prin folosirea materialului 
rămas de la matrițele uzate la 
realizarea unora de mai mici di
mensiuni, în valoare de 5 000 lei. 
Vom realiza acest lucru, a spus 
secretarul, prin întărirea discipli
nei de producție, prin folosirea 
integrală a timpului de lucru, 
prin creșterea responsabilității 
fiecărui tânăr față de munca sa".

Nicolae Răvaș, secretar al or
ganizației „Mecanic-șef", dînd ci
tire angajamentului organizației 
sale, a arătat că prin îndeplini
rea acestuia tinerii vor continua 
inițiativa lor mai veche de a

reduce planul lunar de reparații 
cu cel puțin trei zile, ceea ce va 
însemna, prin reducerea timpu
lui de staționare a mașinilor și 
a utilajelor aflate în reparație, un 
sprijin concret adus întregii în
treprinderi în îndeplinirea sarci
nilor de plan. De asemenea, se 
vor realiza economii de scule în 
valoare de 4 500 lei, economii de 
materiale prin recondiționarea 
sau folosirea la alte piese a pie
selor uzate, realizînd totodată o 
depășire la producția globală în 
valoare de 35 000 lei. In același 
timp, considerînd ca o datorie de 
onoare pregătirea și îndrumarea 
ucenicilor din secție, organizația 
s-a angajat să-i pregătească în 
așa fel. incit fiecare ucenic din 
anul III să lucreze în ultimele 
luni de ucenicie la nivelul cate
goriei de încadrare pe care o va 
avea la absolvire.

Aceste prime angajamente ale 
organizațiilor U.T.C. reprezintă 
mai mult decît o promisiune eco
nomică. Ele presupun, pe lingă 
valoarea materială pe care o con
țin, un întreg complex de măsuri 
și acțiuni politice pe care orga
nizația și-a propus să le reali
zeze pentru ca angajamentele să 
devină fapte. Intransigența față 
de lipsuri, disciplina și dăruirea, 
ca premise indispensabile ale în
deplinirii acestora, sint tot atâtea 
trăsături ale tinerilor comuniști, 
norme morale în spiritul cărora 
aceștia se formează. Valorile ma
teriale cîștigate vor fi astfel îm
bogățite de creșterea spirituală a 
tinerilor. Și se va dovedi, în a- 
celași timp, că se poate...

lu secția de polizare farfurii a Complexului de sticlă și faianță 
Sighișoara, fiecare produs este verificat și corectat cu exigență.

Foto: O. PLECAN

ADUNĂRILE GENERALE

ALE OAMENILOR MUNCII

MARIAN GRIGORE

„Numai participind la cîteva 
adunări generale ale organiza
țiilor vă puteți da seama de 
felul cum se duce la noi munca 
politică in sprijinul producției", 
au subliniat în 
rinduri membrii 
U.T.C. din uzină, 
organizații. Adunarea generală 
este desigur, cel mai larg folosită 
pentru educarea politică a tine
rilor. este o adevărată școală a 
educării comuniste, dar însuși 
caracterul ei periodic obligă și 
la folosirea altor forme de edu
cație, care să asigure continui
tatea în formarea politico-ideo- 
logică a tinerilor. Continuitatea 
acestui proces voiam, de fapt, 
să o sesizez.

Cu cit însă insistam însă, cu 
atit mai mult îmi dădeam sea
ma că înaintam pe un teren 
gol. Adunarea generală nu era, 
așa cum mă așteptam, una din 
forme, fie ea chiar cea mai im
portantă. ci era singura. Fiind 
singura formă, fără o raportare 
la o activitate 
recurgea inerent 
transformîndu-se 
ceală pe teme veșnic 
să facem producție, să realizăm 
producție, să ne mobilizăm 
pentru producție ș.a.m.d. Mereu 
același lucru și la ședințele de 
sindicat, și la ședințele curente 
de producție, și la 
U.T.C.. fără completarea 
sară a lui CUM SĂ 7 
CUM SĂ REALIZAM, 
SA NE MOBILIZĂM.
CUM putea fi aflat și apelînd 
la celelalte activități la înde- 
mina organizației.

„La care în afară de adunări 
generale ?“ s-a întrebat, printre 
alții, și Dumitru Drăghici. res
ponsabilul resortului politico- 
ideologic din cadrul comitetului 
U.T.C. pe uzină. La care ? La

nenumărate 
comitetului 

secretari de

anterioară, ea 
la șabloane, 
într-o dădă- 

reluate :

ședințele 
nece- 

FACEM, 
CUM 
Acest

agitația audio-vizuală — am su
gerat, cu titlu 
Discutasem 
cretari de 
munca lor, 
utecistă în 
dar nici unul nu știa decît cel 
mult că există și o asemenea 
întrecere. Cum, în ce fel se des-

de exemplu, 
tineri, cu se- 

organizație, despre 
despre întrecerea 

care sînt antrenați,

cu

INDEPENDENTA"

LA PANOUL...
COMODITĂȚII

cere. Atit insă, nimic mai mult. 
Dincolo de această înșiruire, 
nimic concret. Oare o asemenea 
expediere comodă a agitației 
vizuale îndreptățește în vreun 
fel concluzia că s-a făcut 
ceva ? L-am invitat atunci pe 
Dumitru Drăghici în organiza
țiile de care răspunde ca mem-

AGITAȚIA VIZUALA

fășoară, care 
indicatori se 
sint fruntașii
Mai mult, unii confundau între
cerea utecistă cu întrecerea so
cialistă, și asta pentru că sin
gurele afișe, singurele panouri, 
singurii fruntași cunoscuți lor 
erau cei popularizați prin pa
nourile grupelor sindicale. O- 
biectivele și fruntașii întrecerii 
socialiste erau cunoscuți, 
întrecerii uteciste nu.

Că „ceva" s-a încercat 
este adevărat. Adică, s-a 
zat un singur panou la 
principală a uzinei pe care se 
poate citi înșiruirea celor 25 de 
organizații antrenate în între-

este stadiul ei, ce 
urmăresc, care le 
— nu cunoșteau.

cei ai

totuși 
reali- 

poarta

bru al comitetului 
uzină. Pentru el 
mieră", întrucit era 
de contact cu organizațiile res
pective. Am stat de vorbă cu 
tineri, cu secretari ai organiza
țiilor, cu maiștrii, cu șefii de 
echipă : ar fi sau nu eficace a- 
gitația vizuală ? „Afișînd odată 
un exemplar din fișa de urmă
rire a rezultatelor individuale 
ale tinerilor, ne-a relatat atunci 
Ilie Rău, secretarul de la mo- 
delărie, s-au stirnit imediat 
discuții : codașilor nu le venea 
să creadă că sint codași, au 
fost chiar contestații, așa că 
pentru a evita explicațiile care 
mi le cereau, am renunțat,

U.T.C. pe 
era o „pre- 
prima luare

scoțînd afișul“. Ce altceva de
monstra acest fapt, dacă nu că 
agitația vizuală are un ecou 
imediat în rîndul tinerilor ? în 
același timp, faptul relevă și o 
anume mentalitate comodă a li
derului organizației, o teamă de 
confruntare deschisă cu tine
rii, avînd rădăcini mai sus. în 
mentalitatea pe care o găsisem 
la nivelul comitetului pe între
prindere. Ceea ce era de de
monstrat fusese, așadar, demon
strat. Rămine doar ca această 
convingere care s-a format în 
sfîrșit să-și găsească acoperire 
în acțiunile corespunzătoare.

De remarcat că, pe lîngă a- 
ceastă formă de agitație vi
zuală, realizabilă cu mijloace 
simple la nivelul fiecărei orga
nizații, Uzina „Independența" 
dispune și de o stație de am
plificare, încă insuficient 
sită. Dacă dimineața, de 
de rău, există o emisiune 
minute care se adresează 
rilor, și asta o dată pe săptă- 
mînă, în schimburile II și III 
lipsește cu desăvîrșire. „Nu 
avem operatori decît dimineața" 
— mi se explică, de parcă ar fi 
atît de greu ca membrii comi
tetului U.T.C., prin rotație, să
asigure măcar tot o dată pe
săptămînă. reluarea emisiunii și 
pentru tinerii din celelalte 
schimburi. Este încă o dovadă 
că la nivelul acestui comitet, 
responsabil de educarea a a- 
proape 2 000 de tineri, mai sînt 
încă multe posibilități neexplo
rate în domeniul propagandei 
politico-ideologice. începutul fă
cut de noi, împreună, demon
strează cel puțin putința de a 
părăsi linia comodității.

folo- 
bine. 

de 15 
tine-

NICOLAE COȘOVEANU

Marți după-masă au avut loc, 
la întreprinderea mecanică de 
material rulant din Capitală, 
adunările generale ale oameni
lor muncii din principalele sec
toare de producție. între aces
tea, cea de la secția mecanică 
a fost așteptată cu un interes 
deosebit de toți participanții, iar 
discutarea propunerilor și anga
jamentelor făcute cu acest pri
lej a continuat în cele șase ate
liere ale secției și în ziua urmă
toare.

Planul pe primul semestru 
al acestui an a fost încheiat cu 
o depășire de 7 milioane lei la 
producția globală și cu 5,9 mili
oane lei la producția marfă. Sa- 
lariații secției se angajaseră să 
dea pină la sfîr.șitul anului o 
producție suplimentară în va
loare de 2 milioane lei. dar au 
realizat deja aproape 6. Sint 
create toate condițiile ca aceas
tă depășire să fie dublată pînă la 
finele anului. Nu analiza reali
zării planului pe semestrul I, 
nici a perspectivelor de reali
zare a lui pe anul 1973 au reți
nut deci, în primul rind. aten
ția participanților la adunarea 
generală. Atenția lor, partea cea 
mai mare a dezbaterilor. s-a 
concentrat asupra cifrelor de 
plan pe anul 1974. Și nu întîm- 
plător. Producția secției va fi în 
anul viitor cu 32 la sută mai 
mare decît în acest an. în mare 
parte această majorare va tre
bui să se obțină pe seama creș
terii productivității muncii.

„Ce măsuri tehnico-organiza- 
torice, ce resurse nevalorificate 
pină acum ne-ar putea ajuta să 
îndeplinim acești indicatori ?“. 
Iată întrebarea la care 
chemați să răspundă toți 
riații secției.

— Căutarea soluțiilor a 
put din momentul în care
cunoscut cifrele de plan pe 1974,

erau 
sala-

înec
am

*

Interviul nostru 
cu tov. GH. TODEA, 
din Centrala de mașini-unelte 
mecanică fină și scule — 

București

După cîte știm, începînd cu 
anul 1950, producția de ma
șini-unelte s-a înscris pe 

curbă mereu ascenden

con-

Tîrgul internațional Leipzig '72 — ediția de toamnă. Prim plan 
al standului mașinilor-unelte „TITAN" care au întrunit aprecierile 

unanime ale specialiștilor.

ijiri

metal au înregistrat ponderi 
liniare sau descendente. Con
comitent, profunde mutații 
structurale au avut loc in 
grupa produselor siderurgice 
la 69 la sută, s-au făcut pași 
însemnați in valorificarea su
perioară a numeroaselor re
surse naturale de care dis
punem și ca urmare exportul 
de produse chimice, de pro
duse din lemn s-a majorat 
substanțial.

Desigur însă, importantele 
succese înregistrate în opti
mizarea structurii exportu
lui românesc pină acum nu 
presupun atingerea cotei ma
xime potențiale pe care 
poate atinge economia 
țională. Se poate face 
mult, sint necesare in
tinuare eforturi susținute 
pentru a se ajunge la un ni
vel superior de prelucrare a 
materiilor prime și a metalu
lui, se impune ca inteligența 
tehnică » specialiștilor și 
muncitorilor din industrie 
să-și spună mai din plin 
vintul, fiecare om să fie 
grenat cit mai profund, 
locul său de muncă, in
bunătățirea rapidă și eficien
tă a structurii comerțului 
nostru exterior.

CE NOUTĂȚI OFERIȚI
LA EXPORT?

iă, fapt ce a permis creș
terea. impetuoasă a ponderii 
lor la export. Am reținut, de 
asemenea, faptul că în inter
valul 1971—1975 vor trebui 
să fie executate de l,B—2 o‘i 
mai multe produse cu un înalt 
grad de prelucrare de acest 
gen decît. în cincinalul pre
cedent. Am dori să precizați 
dacă e vorba numai de o spo
rire numerică, cantitativă sau 
se are în vedere și îmbunătă
țirea structurală a lor ?

— Țin să menționez că încă 
din anul la care v-ați raportat, tot 
timpul apoi, s-a căutat ca în pa
ralel cu sporirea volumului de 
mașini-unelte să se desfășoare, 
din mers, și optimizarea structu
rii sortimentale a acestora. Dezi
derat de care în actualul cinci
nal se ține seamă în și mai mare 
măsură și a cărui transpunere 
faptică înseamnă realizarea de 
mașini și agregate de înaltă teh
nicitate, cu parametrii tehnico- 
economici superiori și gabarit e- 
conomic redus, cu grad ridicat 
de automatizare, inclusiv a celor 
cu comandă numerică sau sec
vențială.

— Care este din punct de 
vedere al exportului, rațiunea 
economică ce determină exe
cutarea acestor noi tipuri de 
produse ?

— Procedînd astfel, răspundem 
mai bine cerințelor diverșilor be
neficiari, sîntem, cu alte cuvinte,

ce

competitivi, pătrundem pe mai 
multe piețe externe. Pe de altă 
parte, oferind și vînzînd produse 
cu un grad superior de prelucra
re : între creșterea volumului 
fizic al produselor și creșterea 
valorică a acestora se creează un 
decalai favorabil eficienței
duce la majorarea aportului net 
valutar per tona de produse ex
portate.

— Ce noutăți oferiți în a- 
cest an la export ?

— Strungul Carusel de 
1250 mm cu comandă numerică, 
mașini de rectificat fără centru 
— tip R.F.C.-200.00-1 într-o va
riantă constructivă îmbunătățită, 
mașina de alezat și frezat tip 
AF-125,00-1 și altele.

— Care sînt principalii be
neficiari ai mașinilor-unelte 
realizate de Centrala de ma
șini-unelte, mecanică fină și 
scule ?

— In acest an au fost sem
nate noi contracte pentru strun
gurile Carusel „TITAN" cu Ita
lia, Olanda, S.U.A., China, Po
lonia Franța, Brazilia ; mașinile 
de alezat și frezat AFM-50 și 
AFM-100 au fost și vor fi livra
te în Japonia, Franța, S.U.A. și 
Italia. De reținut, de asemenea, 
că noi tipuri, mașinile de rectifi
cat, au pătruns pe noi piețe în 
țări cum ar fi : R.F. Germania, 
Italia, China, R. D. Vietnam.

Grupaj realizat 
de GH. GHIDRIGAN

ne spune tovarășul Constantin 
Popa, secretarul comitetului de 
partid pe secție. La elaborarea 
materialului prezentat adunării 
generale au colaborat nu numai 
șeful secției și conducătorii ate
lierelor, dar și maiștrii, preșe
dinții de sindicat și. desigur, se
cretarii organizațiilor U.T.C. 
Pentru că trebuie să vă spun, 
peste 70 la sută din muncitorii 
noștri sint tineri. Planul de mă
suri propus adunării spre apro
bare n-a fost pină la urmă de- 
cit. punctul de plecare al discu
țiilor. Reușita adunării generale 
n-a rezultat atit din numărul 
mare al luărilor de cuvînt, cit 
din consistență intervențiilor, 
din soluțiile propuse. 6 men
țiune merită maturitatea, com
petența cu care secretarul 
U.T.C. pe secție, alți tineri, au 
luat parte la .dezbateri.

— Vreau să fac și eu cîteva 
propuneri, și-a început cuvîntul 
Nicolae Cazacu, secretarul comi
tetului U.T.C. pe secție. S-a ri
dicat aici problema Aprovizio
nării cu scule, dispozitive și ve
rificatoare Ia nivelul impus de 
majorarea planului. S-au pro
pus și soluții dar ,Sr.a ignorat 
una care ar rezolva cu cheltu
ieli minime necesarul de pile. 
Mă refer la pilele produse de 
curind de atelierul nostru de 
autoutilări din oțelul bandajelor 
uzate, pe care altfel le trimitem 
oțelăriilor ca fier vechi. O pilă 
făcută dintr-un astfel de oțel, 
de care nu ducem lipsă, durează 
de zece ori mai mult ca una 
obișnuită și nu ne costă decit 
90 de bani kilogramul. în al doi
lea rind vreau să spun că noi, 
organizația U.T.C. din secție, am 
hotărit să ne ocupăm îndea
proape de pregătirea celor 70 de 
tineri afiați in curs de calificare, 
care din ianuarie ne vor fi co
legi cu sarcini corespunzătoare 
în realizarea planului. Pentru 
a-și îndeplini și ei normele de 
la început trebuie să ne ocupăm 
foarte serios de pe acum de 
pregătirea lor profesională.

Rezultatele obținute de noi 
pînă acum sînt apreciate ea 
bune, spunea lăcătușul monta- 
tor Gheorghe Dinu, dar ar putea 
fi mult mai bune dacă am primi 
la montaj numai piese de calita
te și fără nici o întirziere. M-am 
tot gindit și eu cum ar putea fi 
rezolvată această problemă si 
cred că extinderea spațiului de 
producție al atelierului central 
II ar putea crea decalajul nece
sar între atelierele prelucrătoare 
și montaj.

I se răspunde că pînă la finele 
anului, această extindere va de
veni realitate...

Profitind de faptul că la adu
narea generală a oamenilor 
muncii din secție era prezent și 
tovarășul ing. Gheorghe Tănase, 
directorul general al Centralei 
mecanice de material rulant, 
ing. Gheorghe Olaru a vorbit 
despre necesitatea construirii 
unui cămin de nefamiliști pen
tru tinerii din întreprindere. 
„S-ar reduce mult fluctuația, 
tinerii ar fi mai legați de locul 
lor de muncă, producția ar aven 
numai de cîștigat dacă și băieții 
din întreprinderea noastră ar 
avea un cămin al lor". Spre sa
tisfacția celor prezenți, tovară
șul director general al centralei 
i-a asigurat pe tineri că în cel 
mai scurt timp în apropierea 
întreprinderii va începe con
struirea unui cămin de nefami
liști cu 300 de locuri.

De altfel, trebuie să spunem 
că cele mai multe probleme ri
dicate pe parcursul discuțiilor, 
propunerile făcute cu acest pri
lej și-au găsit rezolvarea 
astfel îneît planul de 
prezentat la început s-a 
La sfîrșitul dezbaterilor 
rea generală nu numai 
aprobat în unanimitate 
de plan pe anul 1974, dar 
ciat că se conturează de pe acum 
posibilitatea realizării unei pro
ducții suplimentare de circa un 
milion de lei.

pe loc, 
măsuri 
dublat, 
aduna- 
că a 
cifrele 

a apre-

I. MORARU
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r FILMUL
» PENTRU TINERET . MODELE SI ANTI-MODELE

NICOLAE DRAGOȘ GHEORGHE ISTRATE

PREA MULT DESPRE
VESTUL SĂLBATIC,

DESPRE ALTE 
VESTURI Șl

ALTE SĂLBĂTICII

lin continui etic 
mai substanțial 

in filmele noastre

€c vedem noi, cei cart 
i nu mai avem vîrstă 

Vcronicăi?

ÎN LUJERI
ÎMPLINIȚI

Entuziasm
Eternele pămintului culori
sint steagurile vieții — sint silințe 
acestor ploi călătorind prin nori, 
acestor seve incărcind semințe,

Ca abonat al cinematografului 
Central din Galați am putut ur
mări cam toate filmele in pre
mieră care sint aduse în acest 
mare oraș. Merg și la celelalte 
cinematografe din municipiu, 
așa că sint in temă. Repertoriul 
cinematografic nu-mi prea este 
la inimă. Abundă filmele de 
capă și spadă, de „caft", din 
vestul sălbatic și din alte ves- 
turi și sălbăticii, pline cu subiec
te șablon, aduse să facă o bună 
casă și multe necazuri educato
rilor. Schematismul lor îmi lasă 
un gust amar. Este cazul, mai 
ales, al celor din seria ..Dolaru
lui găurit", unde de la un film 
la altul se schimbă doar ordi
nea actorilor, a pistoalelor și a 
Împușcăturilor. Ele cultivă vio
lența. dar defectul principal 
consider că trebuie căutat în al
ta parte : ele ii obișnuiesc pe ti
neri cu o gindire sumară, sche
matică, fiindcă însăși realizarea 
lor și rezolvarea diferitelor si
tuații prezentate izvorăsc din
tr-o gindire sumară viciată de 
șablonism. Ele iși propun foar
te puțin. Și atunci cind iși pro
pun mai mult nu ajung la ca
păt. Să mă opresc puțin la 
..Rond de noapte" un film rela
tiv bun. în intenție se vrea e- 
ducativ, eroul principal fiind un 
polițist care luptă Împotriva ce
lor răi. Dar din aspectele pe 
care le redă din viața prostitu
atelor. a proxeneților. a psiho- 
paților, prin lipsa oricărei tri
miteri la adevăratul izvor al re
lelor — sistemul social respec
tiv — intenția este trădată. A- 
semenea filme nu au. după pă
rerea mea. un efect educativ a- 
supra tinerilor care constituie 
marea majoritate a spectatorilor.

Și încă o chestiune : eu, ca și 
alți tineri, merg la cinemato
graf nu numai pentru filmele 
artistice, ci și pentru cele do
cumentare și pentru jurnalele 
de actualități. De mult timp nu 
prea mai văd filme documenta
re. deși ele sint programate în 
completarea celor artistice. Poa
te, Intr-adevăr, -nu este timp, 
dar nici o soluție'nu se ’caută 
și se merge tot așa șchiopătînd 
in virtutea inerției. Auzim că 
peste hotare a fost prezentat și 
chiar premiat cîte un asemenea 
film românesc dar noi nu știm 
nimic de el. Aș propune eu o 
soluție : în -Galați sint 6- cine
matografe și cred că s-ar pu
tea ca unul să devină al tine
retului. Da un asemenea cine
matograf s-ar putea face un 
program adecvat în așa fel in
cit și filmele documentare să 
aibă loc. Tot aici, prin antrena
rea comitetelor U.T.C. din în
treprinderi, s-ar putea organiza 
dese vizionări în colectiv, dez
bateri sau alte acțiuni în eare 
filmul să ocupe locul principal 
ca un mijloc de educație comu
nistă.

Profesia pe care o am îmi dă 
posibilitatea să vin în contact cu 
un număr mare de adepți al fil
mului, să le cunosc opiniile. Sint 
în general tineri, elevi. Ideea 
pe care am desprins-o in urma 
acestor discuții este aceea că ei 
vor filme serioase cu o mare în
cărcătură emoțională și educa
țională. Tinărul de la 14-20 de ani 
este la o vîrstă a căutărilor, este 
la o vîrstă cind se află la o 
răscruce de drumuri și este 
foarte important să fie ajutat 
în alegerea celui mai bun. 
Tocmai aceste filme lipsesc. 
Avem la Galați, ca și în alte 
locuri din țară, tineri care fug 
de muncă. Este foarte adevărat 
că aceste cazuri sint mai rare 
decit celelalte. Dar ce operă li
terară sau ce film ni-1 prezintă 
pe tinărul care fuge de muncă, 
care stă zile și nopți prin res
taurante cheltuind banii agoni
siți de părinții lor ? Ce operă 
literară sau ce film ne prezintă 
soarta acestor tineri ? Și acești 
tineri merg la filme. Ce-ar zice 
dacă s-ar recunoaște pe ecran ? 
Credeți că n-ar lua nici o hotă-

rire ? Eu cred că da.
Dar filmele pentru tineret nu 

trebuie să cuprindă numai ase
menea aspecte negative. Cite 
filme românești — pentru că 
imi place să mă refer la cine
matografia românească — ni-1 
prezintă pe tinărul muncitor din 
uzine, fabrici, de pe șantiere ? 
Cite filme românești ni-1 pre
zintă pe tinărul doctor, inginer 
sau profesor gata să dea to
tul pentru succesul deplin ? Țara 
este plină de asemenea exemple 
și filmul are datoria de a le re
flecta. Pledez deci pentru ac
centuarea conținutului etic al 
filmelor noastre.

în vederea stablirii repertoriu
lui de filme ce să ruleze pe e- 
cranele gălățene n-ar fi rău 
dacă întreprinderea cinemato
grafică ar face un larg sondaj 
de opinii în rindul cetățenilor 
de diferite virate și profesii, 
dacă ar ține seama mai mult de 
preferințele adevărate ale spec
tatorilor și nu de cele presu
puse.

Prof. GilIȚA NAZARE 
Liceul de arte Galați

Sint un tînăr pentru care cine
matograful reprezintă un lăcaș 
ce nu poate fi neglijat. Mă nu
măr și eu printre cei care se 
scoală de dimineață și stau la 
o coadă interminabilă pentru a 
obține bilete la un film bun.

Da. dar din moment ce mergi 
la cinematograf și stai la coadă 
pentru un bilet îți poți permite 
sâ ai și păreri personale in le
gătură ,cu anumite aspecte ale 
cinematografiei, in genral. și al 
filmelor eare vin in orașul tău, 
în special. Orașul. Galați este 
dotat cu un număr relativ mare 
de cinematografe și asta ar tre
bui sâ constituie un avantaj 
pentru public și. mai ales, pen
tru tineri. Ei bine, acest avan
taj este și nu prea, deoarece se 
întimolă cam așa : săptămina 
ftceasta avem filme de aventuri, 
în cealaltă filme sociale, intr-al- 
ta cîteva comedii apoi o săptă- 
mînă eu filme iremediabil 
proaste. Problema pe care o ri
dic este următoarea : nu se 
poate ca într-o săptămină la fie
care cinematograf să ruleze alt 
gen de filme ? Consider că in

acest fel âr fi cîștigați și spec
tatorii și tovarășii de la cine
matografie.

Cit despre peliculele realizate 
de România film apreciez în 
mod deosebit, in afara filmelor 
istorice, a căror valoare este ne
contestabilă. și unele filme din 
ultima perioadă chiar dacă au 
o oarecare influență de undeva 
de peste ocean (mă refer la „Cu 
miinile curate" și. mai ales, la 
„Ultimul cartuș"). De asemenea, 
apreciez și realizarea filmului 
..Veronica" pe care, avind o su
rioară mai mică, a trebuit să-1 
vizionez. Mai ușor, insă, ne-ar 
ieși din gură cuvintul „apreciez" 
daca s-ar gindi cineva și la noi. 
la cei care nu sintem nici de 
vîrstă Veronicăi și care poate 
că dorim altceva decit ceea ce 
ni s-a dat. S-au făcut unele în
cercări de filme cu. și. mai ales, 
despre tineri („Reconstituirea" 
„Serata") dar asta a fost de 
mult.

VALENTIN BUKSZ. 
elev la Liceul industrial 

metalurgic din Galați

E vara secerișului... Din lanuri 
Freamăt de spice urcă in tării
E aur soarele, și-i nins pe bărăganuri 
Pe drumul scris cu zbor de ciocirlii.

Mi-j palmele pătate de extaze 
prelinse dintre aștri, dintre flori, 
se prelungește fruntea mea prin raze, 
și haina se amestecă-n culori.

ȘTEFAN OS ANU 
fiiiisutor laminate,

Combinatul siderurgic Galați

Deși existent» filmului de 
tineret pare din ancheta 
noastră o chestiune contro
versată. lucrurile stau in rea
litate mult mai simplu. Răs
punsurile la ancheta noastră, 
atit cele obținute de la 
cineaști și sociologi ori de 1* 
scriitori, cit și cele de la ti
neri. ne arată că filmul de ti
neret există de vreme ce exis
tă un interes pronunțat pen
tru el. Vom trece peste afir
mația că orice film bun este și 
un film pentru tineret, afir
mație care conține in subsidi
ar și ideea că nu este nevoie 
de un film special pentru Și 
despre tineret. Este adevărat 
că un film bun se adresează u- 
nei cit mai largi categorii de 
spectatori și inclusiv, deci, și 
tineretului, dar practica arată 
că tineretul își are predilec
țiile lui și că se adresează cu 
precădere unei anumite ca
tegorii de filme care își au 
trăsăturile lor distincte. Pu
tem spune, parafrazînd afir
mația de mai inainte, că orice 
film bun pentru tineret este 
un film bun pentru oricine. 
Experiența televiziunii, din 
păcate părăsită, de a pre
zenta in cadrul unei emisi
uni filme pentru copii și ti
neret a arătat atit că există 
aeeastă categorie de filme 
cit și o categorie de specta
tori pentru ele. Filmul poli
țist. filmul de aventură, fil
mul științifico-fantastic, fil
mul istoric, comedia sportivă 
sint preferate aproape in e- 
gală măsură de tineri, dacă 
axa acestor filme este dată 
de prezența unui personaj 
simpatic care luptă contra 
răului și dă ciștig de cauză 
binelui, dacă pasiunea guver
nează acțiunile eroilor, dară 
dragostea este prezentă in 
formele ei cele mai pure. 
Viralele sint realități și nu 
trebuie să trecem peste a- 
ceastă constatare de psiholo
gie pedagogică : fiecare virs- 
tă are nevoie de hrana ei 
spirituală și in procesul de 
instruire și educație a tine
retului influența lecturilor și 
a vizionărilor de spectacole 
și de filme, ori a audițiilor 
muzicale oeupă un loe însem
nat. Nu putem simplifica 
problema spunînd că orice 
film bun este un film pentru 
tineret. Există filme excep

NOTA REDACȚIEI
ționale a căror problematică 
depășește nivelul de sensibi
litate și chiar de înțelegere 
al adolescenților și tinerilor. 
Intre Cazacii din Cuban și 
Strada mare nu este cazul 
să credem că tinerii vor pre
fera filmul al doilea. Intre 
Carmen de la Ronda și Cli
mate n-avem nici un motiv 
sâ afirmăm că tinerii s-ar 
îndrepta masiv către cel de 
al doilea film. Este de pre
supus că aflați in fața a două 
filme că 9 zile dintr-tm an 
și Alexandru Nevski tinerii 
nu vor înclina balanța către 
primul. Din aceste exemple, 
care nici nu sint poate cele 
mai revelatoare dar suficient 
de sugestive, credem că se 
poate scoate o concluzie favo
rabilă ideii că există filme de 
tineret. A face deci filme 
despre tineri și pentru tineri 
nu este o falsă problemă. 
Tineretul se îndreaptă cu 
mai multă ușurință și eu 
mai multă plăcere spre acele 
filme care-i înțeleg aspirați
ile vîrstei și efectul acestor 

* filme asupra lui este incon
testabil mai mare decit al al
tora. Și dintr-un alt punct de 
vedere dcit cel al solicitării 
tinerilor aceste filme sint o 
necesitate. Există necesități 
de instrucție și de propa
gandă care pot fi satisfăcute 
din plin prin producția de 
filme pentru tineret. Avem 
un popor încercat, viteaz, 
muncitor, o geografie fru
moasă, pitorească, o istorie 
cu fapte mari, avem de sus
ținut și transmis mituri na
ționale, de propus atenției 
personalități exemplare, de 
întreținut o mentalitate și 
minunate principii morale. 
Filmele acestei categorii sint 
cel mai bun transportor in 
acest sens. Este suficient să 
amintim succesul înregistrat 
de Mihai Viteazul, film care 
a adus în sălile de cinema 
foarte mv.lți spectatori, prin
tre care foarte mulți tineri. 
Tineretul a găsit aici citeva 
din elementele filmului 
care-1 poate pasiona: lup
tele, eroismul. patrio
tismul armatelor româ
nești. ținuta marelui voievod 
Mihai Viteazul. Nu este deci 
de mirare că Mihai Viteazul 
se află printre filmele cu ci
fra de spectatori record. Că

filmul de tinerei este o reali
tate ne-a arătat-o și produc
ția Săgeata căpitanului Ion, 
film eare in intenția realiza
torilor se adresa in mod 
special tineretului, atit prin 
acțiunea antrenantă cit și 
prin eroii săi eare erau ti
neri. A alege o epocă istorică 
pasionantă, cu mari perso
naje istorice și mari lupte 
pentru libertatea poporului 
român și a prezenta totul din 
perspectiva unui personaj 
principal care este tînăr, iată 
o idee exeelentă care nu 
poate decit să prindă la ti
neri. Filmul a și avut un 
succes de public neobișnuit : 
a depășit in scurt timp un 
milion de spectatori. Dar a 
fost realizat cu o neglijență 
regretabilă, atit în ceea ce 
privește reconstituirea isto
rică cit și din punct de ve
dere al grijii pentru factura 
artistică. S-a făcut din Să
geata căpitanului Ion un oa
recare film comercial lucrat 
cu multă neglijență profesio
nală dacă nu chiar cu nepri
cepere. Astfel de eșecuri nu 
trebuie să ne ducă la con
cluzia că drumul trebuie pă
răsit, ci, dimpotrivă, la ideea 
că numărul unor astfel de 
filme trebuie sporit odată cu 
grija pentru execuția lor. 
Tinerii au văzut filmul, s-au 
bucurat de apariția lui, dar 
unii și-aii exprimat și opinia 
critică față de felul cum a 
fost făcut. Ei doresc filme cu 
personaje tinere românești, 
in mediu românesc și cu o 
problematică apropiată lor 
dar, totodată, și o ținută pro
fesională superioară. Casele 
de filme, cineaștii români au 
datoria să nu neglijeze ast
fel de filme.

Problema se mai pune și 
dintr-un alt unghi. Cinema
tografele prezintă, cum este 
normal, filme de peste hotare. 
Unele din ele se a- 
dresează inevitabil tinere
tului. Este în logica pro
cesului de formare a tine
retului faptul că el împrumu
tă desigur ceva și din aceste 
filme. Nu stăm să cintărim 
cit împrumută și dacă tot ce 
împrumută este bun sau rău. 
E de reținut că el ia ceva din 
aceste filme, că vizionarea lor 
nu are loc fără urmări. Este 
cazul să adăugăm acestor

filme care-1 influențează, 
l'ilme românești de o tema
tică și o factură asemănă
toare. filme în care o 
anumită mitologie a eticii 
și acțiunii exemplare, e- 
roice. indrâznețe, preferate 
în general de tinerele gene
rații. să ilustreze un conținut 
național. Nu am putea con
tracara o influență printr-o 
altă influență ? Desigur că 
este nevoie de așa ceva. Ti
nerii trebuie ajutați să-și 
aleagă modelele, să se orien
teze într-o direcție sau alta. 
Filmul este un excepțional 
instrument de propagandă. 
Este păcat să nu fie folosit 
în această direcție. Este de 
datoria cineaștilor noștri, a 
caselor de filme, a forurilor 
răspunzătoare să înțeleagă 
adinca necesitate care cere a- 
pariția unor filme de mare 
influență asupra tineretului, 
care să-i ofere idoli și modele 
apropiate și care să contra
careze confuza influentă a re
pertoriului pieței de film. Ni 
s-ar putea răspunde că se 
fac astfel de filme, că există 
coproducții pentru copii și ti
neret ale cinematografiei ro
mâne în colaborare cu altele 
străine. Dar nu despre aceste 
filme vorbim aici. Ne intere
sează mai puțin filmele după 
Mark Twain făcute cu actori 
străini în decoruri și pe pla
touri românești sau cele după 
■lack London ori Jules Verne 
și mai mult filme ale ci
neaștilor români care să vor
bească despre eroi din Nada 
florilor ori din Frații Jderi, 
despre Fram. ursul polar ori 
Neghiniță, despre inginerul 
Anton șl eorabia cu ..toate 
pinzele sus", despre Cireșa- 
rii. (din care se și lucrează 
un lung serial la Televizi
une) ori eroi din alte cărți 
inspirate din viața plină de 
tensiune și neprevăzut a co
piilor și tinerilor. Cartea și 
filmul de tineret au o mare 
influentă asupra cititorilor 
tineri. Nu este cazul să-i ig
norăm existenta și nici forța 
de penetrație. După cum nici 
necesitatea de a-i oferi tine
retului modelele noastre. A- 
vem nevoie de filme româ
nești pentru tineret !

[DIN JURNALUL UNUI MEDIC ,

MEDICAMENTE 
SA U OTRA VĂ

Obișnuim sâ vorbim astăzi de 
explozii demografice, informa
ționale. culturale. Ca și despre 
explozia terapeutică, pe care am 
înregistrat-o ca atare, dar pină 
de curînd am privit-o pasiv. A 
fost oare necesară această ade
vărată invazie a medicamente
lor- ? Desigur.

O parte din efectele nedorite 
si periculoase ale unor medica
mente ar trebui cunoscute de 
toată lumea. Există astăzi un 
consum impresionant de anti
nevralgice, și cu prescripție mo
tivată, dar mai ales din iniția
tiva „consumatorului".

Consumate fără discernămint, 
antinevralgicele pot determina 
apariția unor tulburări sau chiar 
a unor accidente grave. Acidul 
acetilo-salicilic, aspirina, este în 
general bine tolerat. Dar după 
doze mari sau prelungite el 
produce tulburări gastro-intes- 
tinale — prin creșterea acidită
ții — grețuri, vărsături, diaree, 
arsuri, erupții, amețeli, dureri 
de cap și chiar hemoragii, din
tre care cele mai frecvente sint 
cele digestive.

N.A. de 27 de ani. inginer, 
este adus la camera de gardă a 
spitalului, cu dureri abdominale 
violente. însoțite de vărsături, 
cu striuri de singe. Starea ge
nerală destul de severă. Ten
siunea arterială mult scăzută 
față de valorile normale, pulsul 
foarte accelerat, alături de cele
lalte semne ne-au obligat să ne

de dr. VALERIU VEVERA

gîndim la o hemoragie digesti
vă. Examenele de laborator au 
aratat prezența singelui in tubul 
digestiv. Pacientul a declarat că 
nu avusese niciodată ulcer — 
boală care frecvent produce sîn- 
gerări. Dar. își amintește un 
fapt- banal, după el. Consuma 
zilnic 3—4 aspirine, de cițiva 
ani. L-am întrebat cine i-a pre
scris acest tratament și cu ce 
scop. Mi-a răspuns oarecum 
contrariat că pentru a lua citeva 
aspirine pe zi, medicament atit 
de cunoscut, nu a considerat 
necesar consultul medical. Din 
fericire evoluția bolii sale a fost 
bună, iar întîmplarea, care pu
tea să aibă consecințe grave, i-a 
fost o lecție pe care nu o va 
uita toată viața.

în general trebuie știut că 
medicamentele care conțin aspi
rină sint contraindicate bolnavi
lor cu ulcer gastro-duoderial, 
gastrită, celor ce au tendință la 
singerări ș! bolnavilor de ficat. 
Dar sînferări pot produce și 
medicamentele ce conțin fenace- 
tină sau piramidon.

F.V.. desenatoare. în vîrstă de 
3? ani. este trimisă la clinică 
pentru internare cu suspiciunea

unei afecțiuni renale. Foarte 
palidă. extrem de obosită, cu 
tensiunea arterială crescută, cu 
anemie importantă și creșterea 
ureei in singe. Diagnosticul de 
trimitere este confirmat, amîn- 
doi rinichii sint afectați. Con
form analizelor, a trebuit să eli
min orice cauză infecțioasâ care 
ar fi putut duce la apariția bo
lii. Am întrebat-o dacă a con
sumat medicamente care conțin 
fenaeetină. Mi-a răspuns că de 
peste șase ani. lua între patru 
pină la cinci tablete. „Dar — 
continua ea — asta nu are nici 
o legătură cu boala mea". Gravă 
eroare. Literatura medicală din 
toată lumea abundă astăzi în 
articole care acuză fenacetina, 
ca unul din cele mai toxice me
dicamente pentru rinichi.

Un alt medicament introdus 
mai recent — fenobutasona. 
care se găsește la noi sub a- 
eelași nume, produce și el tul
burări renale cu apariția de 
hematii și albumină în urină, 
vărsături, reactivări sau chiar 
apariția ulcerelor gastro-duode- 
nale. hemoragii digestive, ictere, 
urticarii. reținerea apei în orga
nism, amețeli, tulburări de ve
dere. sau scăderi importante ale 
numărului hematiilor și leucoci- 
telor din singe.

Majoritatea acestor tulburări 
nu apar după primul antinevral
gic, decit Ia persoanele cu o 
sensibilitate aparte față de me

in lujeri împliniți, ce clipă calmă I 
Ca liniștea de după bătălie.
Priviți, cum grele boabele, sub palmă, 
Tresar cu freamăt amplu, de cimpie.

Un continent de negură imping 
cu timplele spuzite de-o idee — 
cind rup cu mina pinze de paing 
parca-aș intinde-n spații curcubee I

ION SEGÂRCEANU

!
Cu trudă-n bobul galben cum e luna 
Minunile naturii-s distilate.
Un drum prin vremuri, pentru totdeauna 
Ivește-n lanuri suflete curate. Deplinul chip
E vara secerișului... Pe gene : 
Luminile triumfului, stelare.
Sint zările nespus de pămintene 
Sub ceru-navuțit in roade rare.

Tresare soarele-nsetat. Cimpia 
O sărbătoare e, cu șoaptă lină 
Cind spre inalturi urcă zvelt solia 
Ivită din nestinsă rădăcină.

E vara secerișului... Și lanul 
Prevestitor, cu aburi calzi de piine, 
Imbracă-n foșnet tandru Bărăganul... 
Imn al recoltei și visindu-l miine.

Priviți, foșnirea mătăsoasă - a gliei I 
Cît de frumos și liber e pămintul
Cind noi, vislași solemni ai României 
îngemănăm recoltele cu gindul I

Cu ce adaus trainic de simțire 
se implini de-odată virsta mea î 
Nebănuite seve din adincuri 
imi năpădiră trupul peste noapte 
schimbindu-l intr-un tînăr, zvelt copac 
cu ramurile : arcuri de-ncordare... 
Mă-nvăluie in mari mătăsuri timpul 
și-mi pune-n față, iată, o oglindă 
rotundă, ca și larg ovalul țării 
pictat cu riuri, codri, munți și zare, 
și eu privindu-mă-n profundul ei cleștar, 
crescut anteic din străbuna glie, 
imi văd in ea - diagonală vie — 
deplinul chip maturizat de veghe 
precum pe-o stincă-naltă un stejar...

Mă regăsesc aevea in oglindă 
cu toate visurile care mă colindă...

DUMITRU M. ION FLORICA MITROI

PIRIU
MISTERIOS numelui bun

mă purifică I 
de pe culmi 

ochii mei I

Pirîu misterios al credinței mele, patria mea I 
De cite ori vin zorii ca mieii, lacrimile tale 
Și căile tale mă trimet spre Carpați să văd 
Cum păunii cimpiilor se plimbă fericiți sub 
Pirîu misterios al credinței mele, patria mea,
Mă-mbrac odată cu tine-n mantia luminii-nțelepte. 
Șed pe malul misterios al credinței mele : 
Mă-aplec să prind piriul in brațe -
In el încep să freamăte arbori, dorințe ; pe mal e cuibul meu. 
Printre fulgii cărților moi așteaptă abia nâscuți puii mei.

CORNELIU ȘERBAN
il

nu le știu numele, 
multor daruri încă 
nu le-am ascultat i 
multor neliniști încă 
nu le-am aflat pacea,

respirației,

dar soarele 
mai intirzie 
pe muchea 
o orizontului meu, 
fir tremurat incă 
în puzderia vieților.

incă, 
incă 

de cuțit

Patrie, porți nume bun, 
cumpănă 

pe care ochii mei pling și rid 
cu măsură 
fintini scunde și adinei 
pline de indurare 
față de tine 
fluvii care se întorc 
pline de tact 
la tine 
o, patrie 
iar acela 
care te conduce 
plin de prudență 
veșnic marele tău voievod 
va fi 
fiu al fluviilor tale 
care se întorc 
pline de tact 
la tine 
incet se topește 
in tine 
plin de cumințenie 
el te durează 
pre tine 
cu smerenie 
numele tău bun 
pre buzele sale este.

dicamente. Oir această cauză 
sintem tentați să continuăm 
consumul de antinevralgice. An: 
întîlnit destule persoane, care 
își iau porția de antinevralgice 
cu mai multă conștiinciozitate 
decit respectarea orarului me
selor sau al somnului. Consu
matorul de antinevralgice tre
buie să știe că mai devreme sau 
mai tirziu acest abuz va fi cau
za viitoarelor lui suferințe.

Un alt consum excesiv : cel al 
antibioticelor și al tranchilizan
telor. Fiecare antibiotic oricît ar 
părea de inofensiv iși are efec
tele lui secundare. Am văzut 
nenumărate reacții alergice 
după penicilină : afecțiuni re
nale grave după streptomicină, 
anemii și boli hemoragice după 
eloramfenlcol, surdități ireversi
bile după kanemicină. Recent, 
Kirsti Kuipinen, un medic de la 
spitalul central universitar din 
Helsinki, analizînd 638 cazuri 
de reacții cutanate medicamen
toase observate timp de 9 ani, 
a găsit că 44 la sută din cazuri

erau provocate de antibiotice — 
mai ales de penicilină.

Iată un caz. care, fără a fi ie
șit din comun, a dat enorm de 
lucru tuturor medicilor clinicii. 
B.L. de 17 ani. elevă, adusă in
tr-o stare extrem ue gravă, cu 
singerări ale gingiilor și nasu
lui, cu echimoze pe întreaga 
suprafață a pielii. Cu multă 
greutate, dat fiind starea gene
rală alterată — am reușit să 
aflu că timp de două săptămîni 
luase cîte 8 drageurî de cloram- 
fenicol pe zi. Timp de șase 
săptămîni a fost. între viață și 
moarte. Transfuzii zilnice de 
singe — cite 3—4 flacoane — 
perfuzii continui. Personal me
dical permanent; lingă ea. Sa
tisfacția vindecării unui astfel 
de caz — considerat practic 
pierdut — a fost o răsplată me
ritorie a echipei care a îngriji
t-o. B.L. este astăzi căsătorită, 
are și un copil. Dar a renunțat 
să mai ia chiar și o .banală" aspi
rină înainte de a întreba medi

cul. Nimeni nu ar trebui să în
vețe însă din astfel de „expe
riențe".

Se cuvine să acordăm o griiă 
mai mare unei alte mode medi
camentoase : cea a tranchilizan
telor. Orice elev sau student 
nelipișt.it consideră că își poate 
combate tracul examenului sau 
al unei întilniri luind cu citeva 
ore inainte un tranchilizant. 
Diazepamul e mai bine cunoscut 
de elevi și studențl decit. teore
ma lui Pitagora. Efectele nega
tive sint din nefericire grave, 
nu numai asupra celor care iau 
astfel de medicamente dar și 
asupra deseendențiior. Toți ne 
amintim de trista experiență pe
trecută in R. F. Germania, cind 
numeroși copii cu malformații 
au reprezentat tributul consu
mului de tranchilizante in 
timpul sarcinii.

VAQONETUL 

BUCLUCAȘ
Discutam nu de mult cu 

secretarul organizației U.T.C. 
dintr-o secție a unei între
prinderi constructoare de 
mașini. O uzină modernă, 
înălțată recent intr-un județ 
nu prea mare, lansat vigu
ros pe drumul industrializă
rii socialiste, al făuririi unei 
economii moderne. Un atare 
proces complex comportă, 
desigur, și dificultăți, iar in
tre acestea, cele legate de 
integrarea profesională a oa
menilor, a tinerilor îndeo
sebi. au o pondere însem
nată. Tocmai la o astfel de 
dificultate se referea și prie
tenul meu secretarul. In 
secția lui lucrează — după 
cum spunea — două catego
rii de tineri : absolvenți ai 
școlii profesionale, veniți din 
toate colțurile țării, și local
nici calificați la locul de 
muncă. Aceștia din urmă 
creează însă, in unele privin
țe. probleme. Nu toți și-au 
însușit o disciplină industria
lă și tehnologică riguroasă ; 
o parte din ei — proveniți 
din agricultură — nu s-au 
atașat încă de întreprindere, 
manifestă o atitudine func
ționărească față de muncă. 
De aici — discuții cu ceilalți 
tineri, neînțelegeri și chiar 
stări conflictuale.

— M-am frământat să gă
sesc o cale de remediere a 
acestor stări de lucruri. îmi 
mărturisea secretarul. Am a- 
pelat și la ajutorul organu
lui ierarhic superior. Mi s-a 
răspuns să mă descurc sin
gur, căci lucrurile nu sint 
prea grave. Dar necazurile 
la care m-am referit se răs- 
frîng negativ asupra produc
ției. Asta nu e grav ? Este 
nevoie, după părerea mea, 
de un întreg ansamblu de 
măsuri, care să fie aplicate 
metodic, in timp, iar singur 
nu voi reuși să elaborez și 
să pun in aplicare un ase
menea plan de acțiune. Tre
buie oare ca atmosfera din 
organizație să devină insu
portabilă, ca să primim aju
tor ? Eu, drept să vă spun, 
aș putea încrucișa brațele și, 
dacă lucrurile ar merge tot 
mai prost, pină la urmă to
varășii s-ar sesiza și ar veni 
să mă ajute. Dar nu mă lasă 
inima să procedez așa...

Cuvintele secretarului
mi-au evocat o mărturisire 
a unui tînăr inginer de pe

Lotru, care — amintindu-și 
de începuturile lui profesio
nale. ca ucenic minier în Va
lea Jiului — îmi povestea, cu 
acel haz indicibil al celui eare 
a trecut biruitor prin toate 
dificultățile inerente ale vie
ții, niște întimplări al căror 
sens, așa cum vom vedea, 
poate fi pus în legătură cu 
necazurile secretarului nos
tru.

— Aveam 17 ani — poves
tea inginerul — eram abia 
Ja început și lucram într-o 
mină la încărcatul vagoneți- 
lor. Treaba mergea destul de 
bine, dar se întîmpla uneori 
că roțile mai alunecau de pe 
linie și atunci vagonetul tre
buia. firește, ridicat la loc, 
ca sa nu încurce circulația 
și să nu provoace și deraie
rea altora. Strigam după a- 
jutor : ,,A căzut vagonetul 
..De cite roate mă întreba 
careva. Răspundeam : ,.De
două. Sau de patru". După 
caz. în prima situație nu mă 
ajuta nimeni. ,.Ridică-l sin
gur", venea răspunsul. Dacă 
insă vagonul aluneca cu toa
te cele patru roți, atunci se 
indura cite unul din cei mai 
vechi să mă ajute să-1 repun 
pe linie. Și uite așa, de la o 
vreme. observînd eu cum 
stau lucrurile, am învățat o 
șmecherie. Cind vagonetul 
luneca de pe șină doar cu 
două roți, îl împingeam și-1 
răsturnam de tot. Așa eram 
sigur că voi fi ajutat. îmi
era, oricum, mai ușor să-1 
fac să deraieze complet de- 
cit să-1 ridic singur...

Inginerul n-a făcut, fireș
te. nici o relație intre cele 
povestite și anumite stări de 
lucruri întîlnite ici și colo. 
El doar mi-a relatat un fapt 
amuzant din viața lui și atita 
tot. Mie mi se pare însă că, 
atunci cind e vorba de în
drumarea și ajutorul concret 
pe care trebuie să-1 acorde 
organizațiilor din subordine, 
destule organe U.T.C. mani
festă aceeași atitudine cu a 
acelora care nu catadixeau 
să-1 ajute pe tinărul ucenic 
de odinioară. decit atunci 
cind vagonetul buclucaș de
raia complet. N-aș vrea să 
calific o atare optică, dar 
cred că merită să reflectăm 
asupra implicațiilor ei.

DORU MOTOC

nelipi%25c8%2599t.it


I

,'SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SÎMBĂTĂ 21 IULIE 1973

MESAJE
Există limite ale

creșterii economice?
• NICOLAE VLAS- 

CEANU, student din 
Cluj i „Aș vrea să știu 
dacă, așa cum se afirmă 
tot mai des în unele lu
crări care apar în Occi
dent. este într-adevăr ne-

*voie de o limitare 
creșterii economice".

Un prim răspuns la întreba
rea dumneavoastră ar fi că. in
tr-adevăr. controlul social asu
pra creșterii economice este 
necesar și, în această perspec
tivă, societatea este logic libe
ră să aleagă, din strategiile po
sibile de dezvoltare economică, 
pe cele care corespund obiec
tivelor sociale generale.

Interesul acut pentru această 
problematică. în zilele noastre, 
se leagă de o serie de ipoteze 
care pun în discuție însăși po
sibilitatea creșterii economice. 
Ritmul înalt pe care-1 asigură 
revoluția științifică și tehnică 
evoluției sociale, la sfîrșitul a- 
cestui mileniu, a mărit pînă la 
dimensiuni nebănuite capacita
tea omului de a interveni, la 
scară mare. în structura mediu
lui. Problema resurselor, după 
unii autori, devine o problemă 
actuală i viteza de exploatare a 
acestora ar fi de natură să cre
eze îngrijorări în legătură cu 
eventuala lor epuizare. Creș
terea economică s-ar întemeia 
astfel pe un potențial material 
finit, care nu ar putea suporta 
o dezvoltare „infinită". Efectele 
negative ale creșterii economice 
necontrolate — ca perturbarea 
echilibrului ecologic (poluarea 
mediului), accentuarea unor 
noxe caracteristice așa-numitei 
„civilizații de consum” (com
plexe de frustrare, alienare etc.) 
par de asemenea să pună sub 
semnul întrebării legitimitatea 
simplei continuări a tendinței 
creșterii. „Limitele creșterii” 
capătă astfel aspectul unor stra
tegii menite să prevină crizele 
economice și sociale pe care 
le-ar antrena. în mod inevita
bil, prelungirea inerțială a tu
turor tendințelor ■ prezentului. 
Pe acest tip de rațlortamente se 
întemeiază teoretic unu] dintre 
cuvintele cele mai „la ' modă” 
în futurologia. nemarxistă t ze- 
gismul (de la „zero-growth” — 
creșterea zero), Apariția și dez
voltarea acestui curent. largul 
ecou pe care l-a găsit într-o se
rie de țări ale lumii, în special 
în rîndurife tineretului, nt> pot 
fi discutate în afara succesului 
unei lucrări care pare să ofere 
fundamentele științifice ale a- 
cestei teoretizări a ..echilibrului”

global — ca variantă a „lumii 
în creștere exponențială" ; este 
vorba de raportul elaborat de 
un grup de specialiști ameri
cani la M.I.T., cunoscut sub nu
mele de Raportul Meadows sau 
„Limitele creșterii" și publicat 
și popularizat de faimosul „Club 
al Romei” — asociație interna
țională care și-a propus să de
clanșeze o adevărată „criză de 
conștiință" a umanității surprin

une!
descrie apoi sistemul 
printr-un număr de 
(resursele naturale, 
poluarea, hrana, creșterea eco
nomică — măsurată prin va
riația volumului investițiilor) ; 
se identifică legăturile — foar
te complicate — între acești pa
rametri și se construiește astfel 
«tructura sistemului mondial ;

„conștiințe planetare" ; se 
mondial 

parametri 
populația,

libru" care să evite crizele eco
logice și sociale ale viitorului. 
Aceasta este cel puțin concluzia 
autorilor studiului, preluată a-

factorilor — cu o 
orientare tehnocrată — 

identi
ca în 

de

autorilor studiului 
poi de „Clubul Ri

Alegerea 
vădită 
cuantificarea acestora, 
ficarea legăturilor sînt. 
orice model, discutabile: 
altfel opinia că indicatorii mon-

se de propriile ei probleme fn 
vremea noastră și s-o convingă 
să „rupă" exponențiala creș
terii....... Limitele creșterii" nu
este o lucrare în proză, cu ple
doarii asupra necesității și im
portanței problemei și cu a- 
tacuri polemice. Este un comen
tariu pe marginea unui model 
matematic al dinamicii mondia
le. Schema pare simplă. Se 
pornește de la ipoteza necesită
ții tratării globale a probleme
lor societății umane în ansam
blul ei. care ar reclama crearea

explicitate asupra 
sau variație! para- 
structurii sînt „si- 

calculatorul electro-

în Ipoteze 
conservării 
metrilor șl 
mulate" pe
nic diferite variante de com
portare viitoare a sistemului 
mondial. Din modelele ast
fel construite rezultă în
tr-adevăr că limitarea creșterii 
economice, asociate eu alte li
mitări liber-consimțite (ale 
creșterii demografice etc.) ar 
conduce Ia „strategii de echi-

diali, obținuți ca medii, nu 
sînt semnificativi pentru des
crierea tensiunii lumi! zilelor 
noastre, este larg răspîndită. In
tr-adevăr, a face media mon
dială a „calității vieții” sau a 
„poluării” mj se pare discuta
bil ; după cum mj se pare dis
cutabilă ș! Ipoteza privind limi
tarea resurselor naturale, ipo
teză care nu ține seama de cel 
puțin o resursă fundamentală a 
zilelor noastre — mereu înnoită

ți multiplicată — capacitatea de 
inovație tehnică șl socială, crea
tivitatea umană. Căci proble
mele viitorului nu vor fi rezol
vate totuși de oamenii de as
tăzi, cu uneltele de care dis
punem astăzi, ci de urmași) 
noștri, cu mijloacele probabil 
superioare de care vor dispune.

Nu pot încheia aceste rînduri 
fără a sublinia un fapt specific 
evoluției economico-sociale a 
țării noastre : procesul amplu 
de dezvoltare intensivă și exten
sivă a economiei noastre națio
nale se reflectă în realizarea u- 
nui nivel tot mai înalt al celor 
mai sintetici indicatori ai creș
terii economice. Experiența ță
rii noastre arată că creșterea e- 
conomică se poate realiza în 
condiții optime dacă societatea 
își distribuie într-un mod echi
librat toate bogățiile, dacă se 
găsesc cele mai bune soluții de 
valorificare eficientă și rațională 
a resurselor materiale și umane. 
De altfel, pe asemenea coordo
nate se desfășoară procesul com
plex de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Conf, dr. MIHAI C. BOTEZ, 
directorul Laboratorului de cer
cetări prospective al Universității 

București

ALE ISTORIEI
Am vizitat recent Cabinetul 

de istorie contemporană, al Uni
versității din Craiova — un ca
binet cum rar am întâlnit la alte 
universități din țară —. perioada 
1921—19471, o sa]§ dotată cu do
cumente și fotografii, vitrine din 
care volumele și tratatele îmbie 
la studiu individual, aparate 
moderne dispuse să proiecteze 
clișee și diapozitive. Doi oameni 
ședeau aplecați asupra unor ma
nuscripte și grafice : conf. univ. 
dr. Ion Călin și asistentul Șer
ban Crăciunoiu. Cabinetul a luat 
ființă in 1971 din inițiativă prof, 
univ. Titu Georgescu, re.ctorul 
Universității, și. după cîte vom 
vedea. în aceste rînduri, are un 
profund caracter funcțional. Aici 
se tin seminariile de Istorie con
temporană universală, 
porană 
mișcării 
noastră.

Prima
adresat-o celor doi dascăli 
versitari a fost : în ce constă e- 
ficiența cabinetului. Așteptând 
răspunsul la această întrebare, 
doream de fapt să aflu ce repre
zintă pentru studenți acest cabi
net bogat în imagini, mesaje is
torice în timp transmise de do-

a României 
muncitorești

întrebare pe

conteni
și Istoria 
din

care

tara

am
uni

cumente cu autografele militan- 
ților, hărți cu drumuri ale insu
recției naționale antifasciste ar
mate din august 1944. voci cu 
mărturii ale făuritorilor statului 
socialist, contemporan derulate pe 
bandă magnetică, toate sugerind 
drpmul anevoios al poporului 
nostru, presărat cu jertfe și sa
crificii. către împlinirile de azi. 
Conf. Ton Călin a ținut însă să 
precizeze : „Aici studenții au 
posibilitatea
referatele pornind de la 
mente autentice, de la 
vremii, de la bibliografia 
la îndemină. Dezbaterile 
priu-zise au loc după ce le pro
iectăm clișee convingătoare și 
grafice care sintetizează tema 
propusă. Si nu numai atit. Tot 
aici vin profesorii de istorie din 
județele Olteniei care urmează 
cursurile de perfecționare, am
bianța, sălii noastre stimulîndu-i 
la discuții și dezbateri, 
altfel și pe cei aflați in 
de partid, la reciclare."

Din curiozitate m-am 
și asupra mesei de lucru unde 
Șerban Crăciunoiu punea la 
punct, cum se spune, tema unui 
viitor seminar : „Trăsăturile e- 
sențiale ale regimului social-

„Aici studenții
să-și pregătească

docu-
presa 
aflată

pro-

ea de 
școlile

aplecat

Mihai Fătu

■

■

Purtind subtitlul 
„Partidul național- 
țărănesc (Maniu) 
și Partidul națio» 
nal-liberal (Bră- 
tianu) in anii 1944- 
1947", cartea lui
Mihai Fătu este,
incontestabil, o lu
crare de știință, 
ceea ce n-o împie
dică să fie accesi
bilă și chiar capti
vantă pentru citito
rii de tnate catego
riile. Bazindu-se 
pe un material do
cumentar 
sionant, 
redă

impre- 
autorul 

Ctf fidelitate 
atmosfera ce dom
nea în cercurile do 
politicieni ai vre
mii : el surprinde, 
de asemenea, cu 
pricepere și talent, 
atmosfera tumul
tuos revoluționară 
care cuprindea ma
sele conduse do 
partidul comunist. 

Cele două parti
de „istorice" sînt

analizata mai 
în devenirea 
diacronică. In 
rioada interbelică 
sînt prezentate în 
legătură cu intere
sele pe care le re
prezentau șl cu po
zițiile lor de clasă 
și abia după aceas
ta aduse în lumina 
perioadei 
în subtitlu, 
gătură cu 
perioadă 
își propune 
lizeze 
acestor
„nu numai în raport 
cu acele fenomene 
și sarcini ale epo
cii care s-au înscris 
în desăvîrșireă re
voluției burghezo- 
democratice potri
vit etapei concret- 
istorice a Româ
niei după Insurec
ția națională anti
fascistă armată din 
august 1944 și nu 
din perspectiva tre
cerii la revoluția

amintite 
în le- 
această 
autorul 
să ana- 

acțivitatea 
partide

socialistă".
Cartea Împreu

nează constant de
scrierea amănunți
tă a documentelor 
și analiza lor de 
conținut cu pers
pectivă globală a 
situației politice in
terne și internațio
nale, pentru a de
monstra că. ime
diat după insurec
ție. P.N.T. Și 
P.N.L. au contri
buit ta desăvîrși- 
rea revoluției bur- 
ghezo-democratice, 
dar că ele au de
venit de un reac
ționarism extrem 
după alegerile din 
1946. „s-au trans
format în grupări 
complotiste, tero
riste, puse în sluj
ba unor agenții de 
spionai străine...".

Numeroasele 
mîrșavele 
vre 
care 
două 
rice" 
prins, 
de 
stil nu mai prejos 
de literatură, ca și 
desele aprecieri e-

tice și politice ale 
acțiunilor de toate 
genurile, fac ca a- 
ceastă lucrare de 
știință să capete 
pe alocuri turnura

BUOTECA
unui rumân capti 
vânt.

Se 
cele 
rolul 
care

desprinde, din 
426 de pagini, 
important pe 

l-a avut în «-

ceastă perioadă 
P.C.R., prezența sa 
viguroasă, ca o 
forță de nestăvilit, 
simțindu-se mereu 
de-a lungul acestei

perioade care a 
marcat decăderea 
și piei rea partide
lor „istorice".

MIRCEA 
NEDELCIU

„Motivafia 
participării la

activitatea U.T.C."

și 
mane- 

dr culise pe 
liderii celor 
partide „isto- 
le-au între- 

prezentate 
autor într-un

.... desprinderea a- 
celor factori ai 
sferei motivațio- 
nale, care. în mo
mentul actual, au 
ce» mai mare in
fluență asupra par
ticipării active 'im
plicit neparticipă
rii) la viața 
organizație..." 
stituie scopul 
cetării prezentat»

ile 
con
fer

în volumul „Moti
vația participării la 
activitatea U.T.C.". 
apărut sub egida 
Centrului de cer
cetări pentru pro
blemele tineretu
lui.

Elaborat in urma 
chestionării unui 
masiv grup de ti
neri — au fost in- 
vestigați 61’6 din

unele școli și în
treprinderi indus
triale din Bucu
rești și Timișoara 
— raportul de cer
cetare redactat de 
Doina Buruiană și 
Petre Datculescu 
situează accentul 
principal pe aspec
tele metodologice, 
tehnice, de surprin
dere a motivelor 
care concură la de
terminarea atitudi
nii acționare sau 
pasive a tinerilor 
față de cerințele 
prezenței lor acti
ve în viața colecti
velor ai căror 
membri sînt. Este 
de subliniat, tn a- 
cest sens, faptul că 
cercetarea a urmă
rit să dezvăluie în
tr-o măsură cit mai 
exactă relațiile 
existente între ti
neri în cadrul 
structurii organi
zatorice a U.T.C., 
să reflecte cu fide
litate părerile ute- 
ciștilor despre ac
tivitatea organiza
ției lor, să eviden
țieze limitele parti
cipării și neparti-

cipării, precum și 
relația dintre nive
lul posibilităților 
existente și nivelul 
efectiv de mani
festare a tinărului 
fn viața de orga
nizație.

Imaginea tînăru- 
lui despre sine ca 
utecist, 
cierea
personalității 
prii și a 
meniului 
nizație, 
asupra 
uteciști. 
esențiale 
cipării 
(critica 
tica, curajul opi
niei, interesul pen
tru perfecționarea 
activității), cauzele 
neparticipării (sa
tisfacerea nevoi
lor. desconsidera
rea. indiferența, in
dividualismul etc.), 
ca și imaginea cri
tică despre ansam
blul vieții si acti
vității IJ.T.C jalo
nează direcții
le fundamentale 
spre a căror eluci
dare se îndreaptă 
investigația. nda-

autoapre- 
trăsăturilor 

pro- 
comporta-
în orga- 
judecata 
celorlalți 
aspectele 

ale parti- 
personale 

și autocri- 
curajul

tă cu consemnarea 
și interpretarea 
răspunsurilor date 
de tineri întrebări
lor cuprinse 
chestionarul 
cetării.

Elaborat din 
spectiva fundamen
tării unor soluții 
corespunzătoare a- 
tingerii obiectivu
lui îmbunătățirii 
generale a activită
ții , organizației 
U.Ț.C., demersul 
științific realizat de 
colectivul Centru
lui de cercetări 
pentru problemele 
tineretului. fără 
a-și propune o tra
tare exhaustivă a 
temei abordate, alt
fel deosebit de 
complexă, are me
ritul de a fi relie
fat, într-o notă pe 
deplin realistă, un 
larg registru de 
opinii și situații 
referitoare la pro
blema participării 
uteciștilor la viata 
de organizație, con- 
cluzinnindii-le în
tr-un spirit con
structiv. capabil să

In
cer

per'

se convertească in 
acțiuni practice de 
remediere. Rin a- 
cest punct de ve
dere volumul se 
recomandă ca un 
util instrument de 
lucru în preocupa
rea de ridicare a 
calității activității 
uteciștilor la 
etaj superior 
asemenea 
nate el ni se 
cu deosebire, 
venit pentru 
viștii .U.T.C.
mâți să desfășoare 
<> susținută muncă 
de îndrumare. în
temeiată pe cu
noașterea și inter
pretarea științifică 
a realității. în 
scopul stimulării 
integrării tinerilor 
în activitatea or
ganizațiilor UT.C., 
în efortul de înde
plinire in mai 
bune condițiunl a 
imperativelor edu
cative care stau 
fața acestora.

un 
Pe 

coordo- 
pare, 
bine- 
acti- 
che-

TRAIAN 
GÂNJV

în

■
■

■■
■

■

■ ■

politic din primii ani după desă- 
virșirea unității naționale a sta
tului român". Nu s-a sfiit să-mi 
demonstreze, cu ajutorul a 5—6 
proiecții : rolul hotărîtor al ma
selor populare si în primul rînd 
al clasei muncitoare în făurirea 
statului național unitar român, 
act istoric epocal de la 1 decem
brie 1918. Pe masă se găseau 
mai multe grafice metodologice 
și sugestive privind situația e- 
conomică, socială și politică a 
anilor puși în lumina istoriei cu 
trimiteri esențiale, nu evocatoa
re. și cu un scop bine determi
nat — acela de a-i face pe stu- 
denți să înțeleagă și să aprofun
deze perioada. Dacă ei vor în
țelege și vor asimila bine aceas
tă perioadă a anilor 1918—1921
— mi-a spus Șerban Crăciunoiu
— vor avea elementele testului 
de bază și perspectiva istorică a 
acelui moment ce se înscrie in 
istoria poporului român ca un 
moment, crucial din multele mo
mente pe care le-a trăit în lupta 
sa pentru păstrarea ființei na
ționale. pentru libertate socială 
și națională, și. evident, vor pu
tea parcurge și înțelege cu mai 
multă ușurință tot ce s-a înt.îm- 
plat în România interbelică.

La plecare am ținut să stau de 
vorbă eu cițiva studenți în do
rința de a verifica, este o preo
cupare de reporter, obiectivul 
final al cabinetului : eficiența... 
Transcriu cuvînt cu cuvînt măr
turisirea studentului Gâlă Con
stantin. din anul al III-lea, Fa
cultatea de istorie-geografie : 
„tn cabinetul de istorie am avut 
ocazia să facem seminarii model 
în sensul că ni s-au prezentat 
proiecții care constituie un au
tentic material documentar pen
tru studierea celor mai impor
tante evenimente din istoria pa
triei, din lupta poporului român, 
pentru libertate, Independență 
națională și progres social. Din 
materialul vizual prezentat am 
reușit să înțelegem mai bine, 
rolul hotărîtor al maselor popu
lare, sub conducerea partidului 
comunist. în înfăptuirea marilor 
acte istorice. Numeroase imagini 
semnificative, reprezentînd as
pecte ale procesului istoric des
fășurat în patria noastră, ne-au 
rămas clar întipărite în minte. 
Ca viitor profesor de istorie, 
îmi doresc un asemenea cabinet, 
dacă nu de aceste proporții, cel 
puțin avînd același scop : de a-i 
face pe elevi să înțeleagă și să 
asimileze mai ușor și mai bine 
evenimentele istorice".

IOAN ION DIACONU

1. 1941—1973. istoria vie 
a zilelor noastre benefi
ciază de alte săli în clă
direa din centrul orașului.

In procesul integrării invățămintului cu cercetarea și producția

STUDENȚII TIMIȘORENI - 
cercetători de prestigiu

Realizarea unei strînse legă
turi între producție — învăță- 
mint — cercetare, între uzine 
și facultăți, constituie o condi
ție de bază pentru integrarea 
studenților, Încă din anii de 
studiu, în viața complexă a uzi
nei. Pentru viitorii ingineri e- 
lectrotehniști de la Politehnica 
din Timișoara, marile examene 
ale vieții de uzină au început 
încă de pe acum. Urmînd cu 
consecvență indicațiile cuprinse 
în documentele de partid cu 
privire la perfecționarea învătă- 
mîntului superior prin integra
rea lui în producție, aici s-a dat 
o atenție tot mai mare contrac
telor de cercetare încheiate cu 
principalele uzine timișorene, 
în felul acesta, studenții par
ticipă alături de cadrele didac
tice și specialiștii din între
prinderi la rezolvarea unor pro
bleme concrete ale producției. 
De exemplu, pornind de la idepa 
realizării unui motor electric 
liniar, în care mișcarea de ro
tație să fie înlocuită printr-o 
mișcare liniară, colectivul de 
cadre didactice și studenți con
dus de prof. dr. ing. Toroa Dor- 
dea a trecut de la fundamentă
rile teoretice la experimentări 
practice fructuoase. In prezent, 
catedra de utilizări și mașini 
electrice a încheiat un contract 
cu Centrala minereurilor nefe
roase în vederea folosirii unui 
asemenea motor pentru acțio
narea vagonetelor de mină. 
Cercetările sint deja într-o fază 
avansată. Dar ele nu se vor 
opri aici. încă în cursul acestui 
an se preconizează și fabricarea 
unui nou motor care urmează a 
fi folosit la propulsia tramvaie
lor.

— Trebuie menționat că în 
cadrul acestor colective stu
denții aduc o contribuție se
rioasă. ne atrage atenția prof, 
dr. ing. Toma Dordea. în mo
mentul de față, de exemplu, 20 
de studenți din anul IV sînt an
trenați in această activitate de 
interes național. Cu atit mai 
mult cu cit este vorba despre 
o problemă nouă chiar pe plan 
mondial, astfel de cercetări 
fiind întreprinse, în _ prezent, 
pentru prima dată și în țări cu 
o puternică tradiție industrială.

6 altă realizare de importan
ță națională obținută în procesul 
de integrare a studenților în

La Facultatea de electronică a Politehnicii din Timișoara, calcula
torul electronic este un auxiliar de neînlocuit în rezolvarea multora 

dintre temele de cercetare studențească.

producție este îmbunătățirea 
fiabilității la serviciile auxiliare 
ale locomotivelor electrice L.E. 
— 5 — 100 KW. Contractul pen
tru rezolvarea acestei probleme 
a fost realizat în colaborare cu 
specialiștii întreprinderii „Elec
tromotor", ai Uzinei „Electro- 
pulere" Craiova și ai Cabinetu
lui județean pentru organizarea 
științifică a producției și s-a 
materializat într-o creștere a 
siguranței în funcționare de a- 
proape 30 de ori. Totodată, a- 
plicarea acestor studii la Uzina 
„Electromotor" Timișoara a con
dus la beneficii ce se cifrează 
la peste 2 milioane lei anual.

— Aceasta, dovedește încă o 
dată, opinia conf. dr. ing. Vasile 
Pop, că fenomenul de integrare 
pe care-1 trăiesc astăzi din plin 
toate instituțiile de învățămint 
tehnic superior se înscrie fără 
dificultate pe linia bogatei tra
diții de știință și de cultură 
românească, că el favorizează 
extinderea considerabilă a bazei 
materiale de studiu și cercetare 
și. totodată, generează o per
manentă racordare a procesului 
de invâțămint la viata practică, 
întrepătrunderea invățămintului 
cu viața uzinei sau a laborato
rului elimină specializarea în
gustă, impunînd însușirea unei 
game largi de cunoștințe. Acest 
fapt conduce. încă de pe băncile

facultății, la dezvoltarea inova
ției tehnice, stimulează aborda
rea de către studenți a unei 
metodologii și tehnologii mo
derne. a unor aparate de înaltă 
tehnicitate.

în același timp, legătura di
rectă a studentului cu activita
tea de cercetare și producție îi 
facilitează acestuia ridicarea 
continuă a nivelului de cunoș
tințe profesionale. Acest lucru 
l-am putut constata, de altfel, 
personal în cadrul examenelor 
și colocviilor.

Nivelul înalt de dezvoltare a 
construcțiilor de mașini în țara 
noastră impune deci ea relația 
învățămînt — producție — cer
cetare să capete o tot mai 
mare viabilitate, fapt înțeles pe 
deplin atit de cadrele didactice 
cit și de studenții Facultății de 
electrotehnică din Timișoara. 
Așa se explică și existența a 
peste 72 de teme de cercetare 
la care participă peste 200 de 
studenți și aproape 70 cadre 
didactice. Și încă ceva foarte 
important. Trei dintre aceste 
teme sint conduse de către in
gineri din proiectare, realizîn- 
du-se astfel colective mixte 
care au posibilitatea să lucreze 
atit ir laboratoarele facultății 
cit și în cele ale întreprinderi
lor.

ION VADUVA-POENARU

Zilele acestea s-a sfîrșlt în 
institutele tehnice de invățâmint 
superior ultimul act al studen
ției — examenul de diplomă. In 
rindurile de mai jos ne limităm 
ta un singur obiectiv i să vedem 
cită încărcătură științifică — deci 
Si originalitate — poartă în ele 
lucrările de diplomă. In ce mă
sură ele reprezintă și rodul unei 
activități de cercetare a fostului 
student, absolventul de azi ? Ci* 
de orientată este această cer
cetare spre probleme actuale si 
importante ale industriei ? La 
aceste întrebări am încercat să 
găsim un răspuns prin interme
diul discțiilor pe care le-am a- 
vut, cu președinții a două co
misii pentru examenul de diplo
mă din facultățile de automa
tică și metalurgie ale Institutu
lui politehnic București.

La Facultatea de automatică 
stăm de vorbă cu prut. dr. do
cent Cornel Penescu. membru 
corespondent al Academiei.

— Caracteristica generală a 
proiectelor de diplomă ale actua
lei promoții — afirmă domnia sa 

este aceea că, fără excepție, au 
fost prezente preocupări de or
din practic, vizînd rezolvarea 
unor probleme utile și actuale 
ale industriei. Faptul că multe 
dintre aceste soluționări au că
pătat o expresie fizică, prin re
alizări experimentale, demons
trează că proiectele de diplomă 
au capacitatea de a depăși sta
diul unor simple idei puse pe 
hirtie. Lucrul este explicabil 
dacă avem în vedere că pentru 
o parte importantă » absolvenți
lor, lucrările de diplomă nu re
prezintă altceva decit o conți-

Actualitatea 
științifică

■ ■

studențească

un test al
nuare a lucrărilor efectuate în 
cadrul cercurilor științifice. De 
altfel, examenul de diplomă din 
acest an ne întărește convinge
rea că este bine să tindem spre 
generalizarea ideii de a face 
cunoscute, încă de la sfîrșitul 
anului III, temele proiectelor de 
diplomă.

tncercînd să exemplificăm, 
trebuie remarcat faptul că o a- 
tenție deosebită a fost acordată 
utilizării automaticii tn princi
palele ramuri ale industriei < 
chimie, energetică și construcții 
de mașini etc. Astfel, pot fî ci
tate metodele de proiectare 
automată asistată de calculator, 
a diverselor instalații chimice 
(schimbătoare de căldură, echi
pamente de măsură și reglat 
etc.),unele dintre acestea făcind 
chiar obiectul unor contracte cu 
producția. O altă grupă de lu
crări <je diplomă s-a angajat în

CRONICA 
IPOTEZELOR

Ipoteza este de
parte de a fi hazar
dată. Echipe de su
praveghere specială 
încearcă să depisteze 
cazurile de variola 
din ultimele zone e- 
pidemice care se mai 
mențin. In cursul vi
itorilor ani. dacă 
campania va continua 
cu aceeași energie, 
este probabil că una 
dintre aceste echipe 
va descoperi cel din 
urmă caz de variolă 
din lume, iar aceas
tă boală va dispare 
definitiv.

Datorită măsurilor 
deosebite de comba
tere a bolii în. mai 
toate țările lumii 
„oamenii în alb" au

înregistrat în această 
direcție succese ex
cepționale. In 1972, 
în iume a') fost în
registrate numai 
65 000 de cazuri de

LUCRAREA 

DE DIPLOMĂ - 

capacității creatoare
a aduce soluții noi privind apli
carea automaticii jn energetică > 
procedee originale de sincroni
zare a generatoarelor, sisteme 
de reglare automată cu tiristoa- 
re a generatoarelor de mare pu
tere. conducerea prin calcula
toare a marilor blocuri turbo- 
generatoare de 330 MW de fabri
cație românească.

Aceleași concluzii ne prileju
iește și discuția avută cu prof, 
dr. docent Florea Oprea, deca
nul Facultății de metalurgie.

— Circa 90 ia sută din temele 
lucrărilor de diplomă — ne 
spune domnia sa — au îzvorît 
din necesitățile întreprinderilor 
bueureștene și din alte centre 
ale metalurgiei românești. De 
fapt, temele respective Intere
sează în egală măsură Între
prinderile metalurgice și insti
tutele de cercetări și proiectări 
de profil. Aceasta ne permite să

afirmăm că șl prin proiectele de 
diplomă ale actualei p'omoții. 
învățămîntul superior a făcut un 
pas important în direcția inte
grării sale cu cercetarea și pro
ducția. Procentul de mai sus nu 
spune totul dacă nu i se asocia
ză un altul i 40 la sută din lu
crări prezintă elemente impor
tante de originalitate teoretică, 
îmbinate strins eu cea practică, 
experimentală. Este consecința 
faptului că noi am impus ca 
orice lucrare să aibă și o parte 
de cercetare, faza de proiectare 
fiind practic o valorificare a re
zultatelor cercetărilor proprii.

Tn aceste condiții, nu surprin
de abundența lucrărilor cu im
portante note de originalitate. 
Astfel, una dintre lucrări reco
mandă o idee tehnică nouă, ne
aplicată încă la noi în tară, pri
vind intensificarea procesului 
de perforare la laminorul de țevi

de la Uzinele „Republica". Alta 
oferă Uzinelor „Oțelul roșu" o 
nouă metodă de îmbunătățire a 
calității laminatelor. Un alt pro
iect este o parte dintr-un con
tract de colaborare internațio
nală a catedrei de metalurgie 
neferoasă, vizînd obținerea unor 
metale rare pentru tehnica spa
țială și nucleară.

Un loc deosebit — prin Impor
tanta și modalitățile de realizare 
— l-au ocupat patru proiecte 
de diplomă care soluționează 
importante probleme tehnice ale 
Uzinei „23 August" i îmbunătă
țirea calității pinioanelor coni
ce și a roților dințate pentru 
locomotive, precum și optimiza
rea procesului tehnologic de 
prelucrare prin așchiere a oțe
lurilor aliate pentru scule. Con
ducători științifici au fost în 
aceste cazuri înșiși specialiștii 
din uzină, locurile de cercetare 
au fost laboratoarele uzinei iar 
cele de experimentare a noilor 
soluții, secțiile uzinei. L-am în- 
tilnit — nu întîmplător — în 
localul Facultății de metalurgie 
pe ing. ștefan Bujoreanu, șeful 
secției forje de la Uzinele „23 
August", una din secțiile bene
ficiare a cercetărilor studențești. 
„Problemele tehnice soluționate 
in cadrul acestor lucrări de di
plomă. remarca interlocutorul 
meu, fac parte din acea catego
rie de dificultate maximă pe 
care le ridică producția noas
tră". Un argument în plus, car’ 
confirmă posibilitatea integrării 
rapide și eficiente în producție 
a actualei promoții.

VIRGIL SIMION

Bangladesh, India, 
Nepal și Pakistan. Cu 
toate acestea, boala 
reprezintă. în conti
nuare, o amenințare 
pentru sănătatea în
tregii lumi. Statis
ticienii au calculat că 
în cursul acestui an. 
peste 60 000 de per
soane din aceste țări

VARIOLA VA FI 
DEFINITIV ÎNVINSĂ?

variolă. Este adevărat 
că conform estimări
lor specialiștilor, nu
mărul îmbolnăvirilor 
reale pare să fi fost 
de circa trei ori mai 
tnare.

Potrivit datelor 
disponibile, in 1973 
variola nu mai este 
prezentă decîl în șase 
țări i Etiopia. Sudan,

vor contracta vario
la, iar aproximativ o 
treime dintre acestea 
vor muri din caua» 
ei.

Eforturile specia
liștilor se concen
trează în prezent, 
tocmai in aceste ul
time „zone fierbinți". 
Progresele sint evi
dente. Se apreciază

că fn 1973 variola va 
fî oprită în Sudan, i 
Etiopia, care în 1972 ‘
mai înregistra încă l 
40 la sulă din totalul 
cazurilor de variolă ț
din lume, n inregis- i
trat în prezent mai !
puțin de 6 la sută. E- t
pidemiile au fost eli- 
minate. de aseme- ț 
nea. din Afganistan i 
și Nepal, țări care 1 
pînă nu de mult, plă- l 
t.eau un greu tribut 
acestei maladii. \

Specialiștii O.M.S. ; 
apreciază că dat > 
fiind număru] mic l 
de țări unde boala , 
este încă epidemică, 1 
riscurile de ..imper- ( 
tare" a acesteia sînt ’ 
de acum înainte ( 
foarte reduse si că , 
o eventuală epidemie ‘ 
ar fi imediat stăvili- i 
tă de către serviciile 
sanitare. !

• Cea de a doua misiune „Skylab" se apropie de ziua în
ceperii activității în spațiu. • Cercetătorii sovietici au efectuat 
<u succes experiențe care oferă perspectiva producerii indus
triale a albuminei din gaz metan. • La București a avut loc 
uri simpozion tehnic dedicat folosirii unor noi produse farma
ceutice de uz veterinar. Ia care au participat specialiști romani 
și reprezentanți ai firmei I.C.I. din Anglia. • La Letea — 
Barau a început să se fabrice prima hirtie specială pentru mașini 
de calcul. • Un crescător australian a reușit să obțină ouă die
tetice, eu conținut redus de grăsimi. • Pansamentul de tip 
pneumatic destinat opririi hemoragiilor a fost pus la punct în 
S.U.A. • Institutul de cercetări pentru protecția muncii în co
laborare eu uzina sibiană „Independența" a realizat prototipu
rile a două perforatoare silențioase. • O bacterie capabilă, să de
voreze materialele plastice a fost cultivată intr-un laborator din 
Vicna. • în 20 de ani de activitate, la cabinetul tehnic al între
prinderii de rulmenți din Birlad s-au înregistrat 2 500 de ino
vații. • Satelitul „Molnia-2“ lansat in Uniunea Sovietică este 
destinat continuării programului de dezvoltare a sistemelor de 
comunicații prin intermediul sateliților artificiali ai Pămintu- 
lui. • Simpozionul internațional asupra grefelor cardiace des
fășurat în Italia a „reevaluat" transplantul considerindu-1 drept 
o soluție a viitorului. • România a fost țara gazdă a reuniunii 
internaționale în domeniul educației pentru conservarea me
diului inconjurător.

1
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1OAN ȚARANU, Întreprinderea de Construcții jh 
Montaj, Șantierul nr. 1. Piatra Neamț:

..Draga redacție, ani 24 de ani șt sânt de profesie -ri
dat, absolvent al școlii profesionale, hm iubesc meseria 
fi tocmai pentru că o iubesc mă simt adeseori trist vă
zând că ea este prea, puțin apreciată de a/.fi tineri, băieți 
fi fete, care ne privesc pe noi, zidarii, cu un fel de su
perioritate. De ce 1 Nu știu. Știu doar că prea putini 
se înghesuie spre a-și însuți această meserie, fiind, grea, 
unii preferind diverse locuri de muncă unde, vorba 
ceea, ..lucrezi, nu lucrezi, leafa merge" (...) Dar nu-i 
singurul, meu necaz. Altul ar mai fi și acesta: se știe că 
după ce absolvă școala profesională de construcții, tinerii 
sint repartizați pe .șantiere. Pe fișa de repartizare se 
scrie că, după trei luni pe șantier, ei vor primi o cate
gorie de salarizare superioară aceleia cu care au terminat 
școala. Asta ml s-a întâmplat însă niciodată de cînd lu
crez eu pe acest șantier, adică din IDfifi. De ce ? Fiindcă 
șefii mei sint egoiști, ei vor să primim categoria minimă 
de salarizare, așa cum primeau și ei cînd erau ucenici 
cu 20—10 de. ani în urmă (...) Încă un necaz ar fi fi 
felul cuni ne petrecem timpul liber. Iii cadrul șantierului 
a existat un club dar a fost transformat în dormitor, tele
vizorul stă în camera unui tânăr, aparatul de radio in 
camera altuia, masa de tenis e împachetată pe hol. iar 
biblioteca funcționează cu un program foarte variat, 
precum cotele apelor Dunării (...)“..

Redacția ziarului a con
siderat că n-ar fi rău ca 
ringurile tale să ’ treacă și 
pe sub bcliii tovarășilor de 
la Comitetul județean al 
U.T.C. Și iată ce primim, 
sub semnătura primului 
secretar. P. Boureanu:

„In legătură cu toate 
problemele sesizate de 

CURIERUL NOSTRU DE SlMBÂTÂ
■ _________ . ______ . . _____________________________________ ■

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

tovarășul: Ioan Țăranul; 
am purtat, discuții cu 
factorii răspunzători din 
conducerea șantierului, cu 
cadre din activul . U.T.C. 
și cu a (ți mulți tineri. 
Totodată, la căminul 
pentru tineret al șan
tierului mai mulți acti
viști ai comitetului mu
nicipal al U.T.C. au fă
cut iui raid-anchetă. ur
mărind. aspectele semna
late.

Cu privire la felul în 
care este apreciată mese
ria de jzidar și, în gene
ral. toate meseriile în do
meniul construcțiilor afir
mația tor. Țăranii este 
evident subiectivă, deoa
rece. cel puțin în Piatra- 
Neamț, avem un bun de
tașament de constructori 
C'tre obține rezultate re
marcabile în ' muncă. Este 
de notat, că, întreprinde
rea. județeană'de ctmstruc- 
ții s-a angajat să îndepli
nească actualul, cincinal în 
numai 4 arii, gradul de 
mecanizare al lucrărilor 
fiind, de. aproape 85*/» iar 
presa locală evidențiind 
periodic faptele de mun
că ale constructorilor, in
clusiv a celor tineri.

Cit privește acordarea 
categoriilor de salarizare, 
din discuții a reieșit că 
Iov. Țăranii, se referă la 
unele situații depășite de 
timp. In conformitate cu 
legea, absolvenții se an
gajează astăzi cu categoria 
I-a de salarizare, urmînd 
ca după un an să dea 

examen pentru o categorie 
superioară. Chiar în acest 
an, tov. Țăranu a fost 
examinat și a primit o ca
tegorie superioară (...) Pe 
șantier se organizează pe
riodic examene pentru 
promovarea în categorii 
superioare, însă, așa cum 
este normal, aceste exame
ne pretind candidaților 
cunoștințe teoretice și 
practice suplimentare, ast
fel că nu pot promova toți 
numai pe principiul unei 
anume durate în muncă (...)

Relativ la petrecerea, 
timpului liber al tinerilor 
de pe șantier, este ade
vărată sesizmea că a exis
tat un club care a fost 
destinat apoi unui dormi
tor și că materialele clubu
lui nu sînt folosite colec
tiv. Trebuie să arătrn insă 
că, în acest an. pe șantier 
au fost angajați un nuntă' 
mare de tineri, iai celor 
care nu pot face, naveta U 
s-a asigurat totuși un aco
perământ, chiar cu riscul 
ca acesta să se facă în 
dauna clubului. Este o 
situație provizorie. Lingă 
cămin se construiește o 
nouă cantină a șantierului, 
construcția va fi terminată 

in august și va dispune 
și de un spațiu pentru 
club (...) Vă aducem la cu
noștință că de curînd, la 
circa 500 de m de căminul 
pentru tineret al șantieru
lui. Comitetul municipal 
U.T.C. a amenajat un 
club dotat, cu toate ma
terialele necesare, avind 
program zilnic (...)".

..Tovarășe redactor,
Subsemnata, Baroi N. Floarea, din comuna Maglavit, 

jud. Dolj, avind. etatea de 50 de ani, vă scriu aceste 
rânduri cu. rugămintea de. a mă ajuta, deoarece mă aflu 
într-o stare disperată, fără nici un ajutor din partea ni
mănui. Sint femeie văduvă de 20 de ani, avind. un bă
iat de 23 de ani. Acest băiat pe care l-am crescut din 
greu nu mă ajută cu nimic. După terminarea școlii ele
mentare n-a vrut să audă de mine, eu fiind femeie bol
navă. Din salariul lui nici un leu nu mi-a dat, ba- din 
contră, cînd vine pe acasă, eu îi cumpăr haine, iar el 
îmi vinde ce mai am prin curte. Așa s-a întâmplat acum 
cîteva luni a venit, pe acasă, s-a angajat la lucru in co
mună, a stat două săptămâni, și într-o zi cînd eu eram 
în spital, la Calafat, mi-a luat doi purcei pe care îi 
aveam și eu, s-a dus la târg cu ei și i-a vândut. plecind 
apoi fără hună ziua. Vă scriu cu lacrimi în ochi. Văd. 
atâția părinți care se bucură de copiii lor și eu n-am de 
ce mă bucura. Ani auzit că acum băiatul meu s-ar afla, 
angajat ca muncitor prin Reșița. Poate îl găsesc •tinerii 
de pe acolo și îl judecă. El se numește Baroi N. Pavel. 
Vă mulțumesc".

Stimați cititori din Re
șița (ori de unde îl găsiți 
pe fiul Floarei Baroi) lua- 

ți-1 de urechi pe Pavel, a- 
jutați-1, spre binele lui și 
spre satisfacția voastră, să 
înțeleagă că trăiește într-o 
țară și într-o societate că
rora le sînt străine aseme
nea acte de neomenie.

DELIA P., Drobeta Turnu-Severin:
„Stimate O.P.-I.,

vă scriu cu toate că nu sînt sigură că-mi veți publica 
scrisoarea. Am 17 ani și sint elevă la un liceu din Ti. Se
verin. Acum cîțiva ani am cunoscut la o reuniune un 
băiat. Am dansat și ne-am vorbit foarte puțin. Modul lui 
de a fi m-a atras însă de la început. A trecut un timp și 
nu ne-am mai întâlnit. Acum un an și jumătate, familia 
lui — și deci și el — s-a mutat în blocul în care locuiesc 
eu. Am început să ne vedem zilnic — dai eu mă prefă
ceam că nu. ne cunoaștem. Era o formă de a-mi exprima 
niște frământări, mai exact era atitudinea unei timide in 
fața celui de care, se îndrăgostise. Cei care îmi vorbeau 
despre „el" nu-mi dădeau informații prea liniștitoare. Dar 
eu mă îndrăgostisem de el.. Nu mi păsa. Mi-a trecut prin 
minte să-i spun că-l iubesc. M-ain sfătuit cu prietenele 
mele și toate mi-au sărit în cap. Cum să fac una ca asta ? 
F rușinos. O fată nu spune ea. cea dinții, unui băiat 
că-l iubește. Spunîndu-i, își pierde mândria, demni
tatea (...).

Vă întreb, e atât de rușinos ca o fată să-i spună sa, 
prima, unui, băiat că-l iubește ?“.

De ce să fie rușinos ? 
E dreptul ei — și mult 
mai mult decît atît: e bu
curia ei de a spune un 
lucru frumos Mamă, de 
ce nu m-ai făcut fată 1? 
Le-aș spune băieților tot

De unde se vede, dragă 
Toane, că bați la uși des
chise. Dar s-ar putea ca 
răspunsul tovarășilor tăi 
din Comitetul județean al 
U.T.C. să nu te mulțu
mească. In acest caz, ia 
ziarul în mină și du-te la 
ei să mai stai de vorbă. 
N-am teamă că n-o să vă 
înțelegeți.

Convins că știți cum să 
procedați cu el cînd îl veți 
întîlni, convins că dacă 

vreți să-l găsiți, îl găsiți și 
în gaură de șarpe, vă mul
țumește. în numele unei 
femei necăjite, redacția a- 
cestni ziar și vă păstrează 
o vie recunoștință semna
tarul acestor rînduri.

atît de multe lucruri fru
moase. cîte ar fi și ei în 
stare să-mi spună mie...

SORIN TĂNASE, Bu
curești.

încercați să da ți de
mine. Scrisoarea dv. m-a 

mișcat. N-o public fiindcă 
am credința că nu poate 
ajuta și altora să se regă
sească în povestea pe care 
mi-o destăinuiți. Oricând 
însă aș bea o bere cu dv. 
Spre bucuria iubitei dv.,

„Dragă O.P.-L,
să încep prin a spune că sînt militar în termen. Acum 
un an am absolvit liceul veterinar din Constanța, unde 
am cunoscut o fată despre care vreau să vă scriu. Totul 
a început la o reuniune a liceului nostru, în urmă cu 
4 ani. Ne-am cunoscut acolo, eu fiind, component al unei 
formații de muzică ușoară. Aș minți dacă aș spune că 
m.-am îndrăgostit fulgerător de ea. Curînd însă am 
simțit că ea nutrește niște sentimente calde pentru mine, 
și-mi făcea plăcere. Înțelegeam că sînt — dintr-o întâm
plare — băiatul care reprezintă foarte mult pentru ea, 
că, așa cum se spune, fata „se prinsese". Suferea din 
pricina atitudine! mele rezervate, începuse să învețe 
prost. Părinții o sfătuiau să înceteze prietenia, cu mine, 
dar ea era prea puțin receptivă la aceste sfaturi — ea 
mă iubea și înțelegea să facă sacrificii pentru dragostea 
ei. Și astfel, dragostea ei. a stârnit treptat dragostea mea. 
Deși ne vedeam zilnic la școală, am început s-o vizi
tez și acasă. Chiar părinții mei s-au împrietenit cu ai ei.' 
Noi, tinerii, eram fe'iciți, nespus de fericiți. Din păcate, 
am călcat o singura dată greșit, am trădai-o cu altă fată, 
și totul a început să se destrame. Faptul că i-am cerut 
de sute de ori scuze n-a putut s-o liniștească. Ținea la 
mine, dar simțeam. că prietenia nu mai. are pentru ea 
nici un farmec, nu-și mai făcea nici un vis legat de 
mine. M-ain străduit, din răsputeri s-o fac să-și recapete 
încrederea în mine; vinovăția mea mă făcea s-o iubesc 
și mai mult. Mi s-a părut că după un an, al treilea dm 
prietenia noastră, am reușit s-o conving, că a redevenit 
aceea care fusese. Dar a sosit ziua încorporării mele. 
Ne-am despărțit atît de frumos — cu mii de sărutări 
și îmbrățișări I Intr-adevăr o iubeam mult și nădăjduiam 
că și ea mă iubește. Nu trecea săptămină ca să nu pri
mesc cite două scrisori de la ea. Îmi jura că nimic și ni
meni nu ne va despărți. In puținele clipe libere visam 
cum va fi „marea călătorie în doi", după satisfacerea 
Stagiului militar, cum vom lucra împreună (eu fiind ve
terinar și ea zootehnistă), eram fericit, nespus de fericit 
citind că visul meu e și al ei. Aproape toți colegii din 
armată știau de dragostea noastră și. mă invidiau. Dar a 
venit ziua cînd am sosit pe neașteptate acasă, în conce
diu, și am aflat că ea iubește pe altul, că în toate scriso
rile mă mințise. lntrebînd-o de ce m-a mințit, mi-a răs
puns: așa ai făcut și tu... Da, avea dreptate, dar prea 
rău m-a pedepsit. Prea crunt s-a răzbunat. Cred, mai 
cred încă intr-un miracol, mai cred că-mi va înțelege și 
dragostea și suferința. Mai am 7 luni pînă mă voi elibera 
din armată. Poate, la capătul lor...

V-arn scris aceste rînduri, simțind nevoia unei des
tăinuiri. dar ele mai au și alt scop. Acum sînt coman
dant de grupă și mulți ostași din subordinea mea trec 
prin ce trec eu. Le scriu iubitele scisori pline de căl
dură, dar cînd se duc pe acasă văd că sînt mințiți, că 
fetele n-au răbdare să-i aștepte, dar nici n-au curajul 
să le spună totul deschis. Fac, dacă mă ajutați publi- 
cîndu-mi rândurile. un apel la toate fetele care au prie
teni în armată, să nu-i decepționeze, să le spună ade
vărul oricât ar fi el de crud, e mai bine și mai moral 
așa.

Vă mulțumesc pentru atenție și vă asigur de stima 
mea. G. DOGARU". M. H. și B. I.. Craiova.

H. L, Sibiu :
„De cîtva timp ăm cunoscut o fată care are nevoie 

de ajutor și m-am gîndit că dv. ați. putea face ceva 
pentru ea. Fata despre care vă vorbesc este harnică 
și cuminte și ar dori și ea să lucreze, undeva, într-o fa
brică sau într-o uzină, ca muncitoare. Ea a urmat 2 ani 
de liceu, după care n-a mai putut continua. Și-a ex
primat. de multe .ori dorința de a munci, dar cum nu te 
poți angaja într-o fabrică sau într-o uzină fără să ai 
pile, nu a putut intra (...)“.

îți jur că aud pentru 
prima oară în viață că 
„nti te poți angaja într-o 
fabrică sau uzină fără să 
ai pile". Și-ți mai jur că 
nici tăiat în bucăți nu 
cred una ca asta. Pretutin
deni este atîta nevoie de 
muncitori. îneît singura 
pilă care îți trebuie este 
dorința ta de a lucra. 
Drept nare, spune-i fetei 
în cauză, să se ducă fru

antialcoolică învederată, a 
apărut de curînd un soi 
de bere cu foarte vagi 
urme de alcool, dar, la 
urma-urmei, bărbați cu 
voință fiind, ne putem 
profila pe citronadă.

mușel la Oficiul forțelor 
de muncă, unde va primi, 
fără îndoială, o repartiție. 
Asta. evident, dacă în- 
tr-adevăr vrea să intre un
deva ca muncitoare, să se 
califice într-o meserie, și 
nu dorește, cu cele două 
clase ale ei de liceu, să 
fie angajată director ge
neral ori inginer șef 1

Pe sîmbăta viitoare I

SIROP ILICIT
Nelu și Mimi nu se nun 

potrivesc la caracter. La a- 
ceastă concluzie au ajuns îm
preună, brusc, într-o seară, în 
timp ce beau o bere nu toc
mai rece la un bufet mărgi
naș, slujit de un ospătar mur
dar și adormit. Cu o seară 
înainte, avuseseră o discuție 
violentă. în cadrul căreia se 
folosiseră vorbe grele, spuse 
din rărunchi, înjurături de 
rude apropiate și chiar câteva 
palme. Acum, evocând cauze
le și împrejurările care duse
seră la scandalul cu pricina 
(scandal care a avut ca w- 
mare venirea comitetului de 
bloc la fața locului pentru a 
protesta și a Miliției pentru 
a-i amenda) cei doi deveni
seră melancolici și meditației. 
Ce. s-o fi întimpat cu ei de nu 
se mai înțeleg deloc de la un 
timp, de ce unul o fi trăgînd 
hăis și altul cea, ce blestem 
o ți la mijloc, pentru că Iu 
început se iubiseră realmente 
și păreau a se potrivi ca 
două picături de cico...

— Dragă — zice Mimi, tră
gând aprig din „Kent“-ul lung 
de-o șchioapă — eu cred, că 
ne-a blestemat cineva, altfel 
nu se explică faptul că ne-am 
denaturat noi menajul atît de 
brusc și de fără motive. Știi 
bine că eu nu aveam ce să-ți 
reproșez mai nimic niciodată, 
nu mă supăram că veneai a- 
proape în fiecare noapte după 
miezul nopții sau chiar în 
zori, știind, ce multă treabă ai 
tu la local, ca ospătar, pînă 
cînd faceți borderourile, pînă 
cînd puneți deoparte ce-i al 
vostru și ce-i al șefului. Lu
crez și eu în comerț și știu 
foarte bine ce răspundere ai 
atunci cînd manipulezi marfă 
și bani lichizi. Mai ales că în 
timpul concediului erai tot 
timpul cu mine, mă distrai 
nemaipomenit, mă duceai la 
haruri, în plimbări cu mași
na și chiar în plimbări peste 
hotare. Si atunci ce s-a întâm
plat cu noi ?

— Nu știu — zice Nelu, 
învăluindu-și "lupul gânditor 
în fumul de „Malboro" — nu 
înțeleg nici eu ce s-a întâm
plat cu noi. N-are ce să fie 
la mijloc decât un blestem, 
vorba ta, și mă întreb cine a 
putut să ne blesteme în așa 
hal. pentru că noi n-am avut 
niciodată nimic cu nimeni, nu 
ne-am certat cu nimeni și nu 
ne-am băgat în treburile ni
mănui. Adevărul e că și eu 
am fost, destul de mulțumit 
de tine, mai ales că sîntem 
tineri amândoi, ne-am luat din 
dragoste sinceră, ne-am înte
meiat în cîțiva ani un cămin 
cu tot ce ne trebuie, pornind 
doar de la lingură și furcu
liță. Adică mi-a plăcut mult 
la tine faptul cînd mi-ai spus 
că nu dorești copii, vrei doar 
să avem de toate în casa 
noastră, să nu ne lipsească ni

mic și să ne distrăm, ceea ce 
și eu am gîndit. la fel. De ce 
să mă chinui să cresc un co
pil, care mai târziu, cînd o 
fi el mare și eu bătrân, să se 
poarte cu mine ca o japiță, ri
dică să nu pot scoate de la 
el nici jumătate din hanii pe 
care i-am cheltuit cu creș
terea lui ? Prefer mai bine să 
mă distrez și să nu duc lip
să de nimic, să nu am nici o 
grijă și să fac ce vreau. Deci 
e clar că nu din cauza copi
lului ne-am luat noi la cear
tă în ultimul timp. Atunci 
poate din cauza serviciului 
tău ?

— Păi cu ce te-a putut de
ranja pe tine serviciul meu, 
căci știi foarte bine că eu nu 
am avut niciodată probleme 
cu chioșcul meu de răcoritoa
re, care a mers ca pe apă și 
că. sufrageria de-acolo a pro
venit. plus frigiderul, plus co
voarele. plus un sfert din ma
șină, că te-ai mirat și tu cite 
se. pot face dintr-un sirop de 
zmeură.

— N-ai înțeles ce-am vrut 
să spun. Am vrut să spun că, 

FOILETON

dimpotrivă, te-ai lăcomii prea 
mult, aveai plusuri prea mari 
și prea zilnice, și din cauza 
asta ți-o luai în cap. Adică 
uneori îmi făceai reproșul că 
eu aduc prea puțin și tu prea 
mult, ceea ce a dus la discu
ția aceea în contradictoriu de 
acum o lună, cînd eu te-am 
pălmuit, iar tu te-ai inervat și 
ai început să arunci diferite 
obiecte pe fereastră, cum ar fi 
argintărie, aurărie, rufărie, 
magnetofoane și altele, de s-au 
sesizat unii vecini față de 
cât belșug am reușit să adu
năm noi doi, atît de tineri și 
doar în câțiva ani de căsnicie. 
In plus, ai mai avut tu un 
defect care m-a supărat foarte 
mult: m-ai îndemnat să con
curez cu orice preț, adică cu 
suma de zece, mii de lei la pos
tul de barman care s-a făcut 
liber la noi. iar chestiunea a- 
ceasta n-a fost bine gîndită, 
pentru că. eu mă descurcam 
bine, și fără să fiu luat ia 
ochi, ca ospătar. Ai fost laco
mă. ăsta e defectul tău cel 
mare. De ce a trebuit să 
cumperi tu trei magnetofoa
ne, cine poate asculta trei 
benzi deodată fără să se aste- 
nizeze ? Le-ai cumpărat, le-ai 
pus pe toate trei in funcțiu
ne și uite că vecinii s-au se
sizat. Plus covoarele ale scum
pe și vechi de pe vremea o- 
tomană. Ce ne trebuia nouă 
colecție de covoa’e, că doar 
tiu sîntem muzeu național ? 
Deci, recunoaște și tu, ăsta e 
defectul tău de bază, caie 

ne-a dus în pragul despărți" 
rii: lăcomia.

— Da, eu sint lacomă, dar 
am fost lacomă pentru binele 
nostru comun și pentru me
najul nostru personal. Dar tu?! 
Tu, care arunci cu banii pe 
fereastră și faci pe marele 
mahăr, de parcă ai fi proprie
tar pe din două pe comoara 
lui Monte Cristo ?! D e ce, 
atunci cînd am făcut noi vo
iajul acela pe litoral, ai in
trat în cazinou ca un prinț 
dintre cele două războaie și 
ai cerut numai șampanie străi
nă și icre negre, iar dacă le 
mâneai tu sau eu, n-ar fi fost 
nimic, dar tu ai început să 
hrănești cu icre negre cățelul 
acelei individe îmbrăcată ân 
roșu și dacă nu eram eu gata 
să mă reped cu ghiarele. în 
peruca ei brunetă nu te poto
leai. Bineînțeles, cine a trebuit 
să te cunoască, te-a cunoscut, 
a informat unde trebuie și 
s-a ales praful. A trebuit să 
dăm statului aproape o sută 
cincizeci de mii de lei, ca 
iliciți, o groază de bani a- 
runcați pe fereastră, munca 
noastră de trei ani, eu ziua 
și tu noaptea. A trebuit să 
vindem mașina, mobila, co
voarele... Noroc c-am mai ră
mas cu ceva bijuterii. Ca pe 
urmă, după ce-am pățit ce-am 
pățit, să-mi faci tu, Nelule, 
figura cu judecătorul, care 
niciodată nu m-aș fi așteptat 
de la tine să fii atât de im
prudent. Adică, după ce i-ai 
propus zece mii șpagă, de ce 
te-ai dus chiar tu personal 
să i-i înmânezi, știind bine că 
in astfel de. ocazii se proce
dează prin mandatar ? I Ca. să 
te demaște cu Miliția de față 
și să iei și doi ani la stuf ? 
A.sta-ți trebuia ție acum ?

— Mimi, dragă — zice 
Nelu, îngândurat — nu-i ni
mic, am greșit și eu, ai gre
șit și tu, nu ne-am potrivit, 
eu am un anumit caracter, tu 
ai un anumit caracter, e prea 
târziu ca să mai reparăm lu
crurile. Eu mă duc să-mi is
pășesc pedeapsa, tu rămâi și 
ocupă-te de formele de divorț, 
cînd ies să fie totul gata, pen
tru că vreau să încep o via
ță nouă, evident, tot în ca
drul comerțului de stat. Îmi 
pare rău că mă despart de 
tine, pentru că am realizat lu
cruri frumoase împreună — 
păcat că le-am pierdut! — 
dar asta e viața... Adio, 
Mimi I

Plătind, consumația, cei doi 
bișnițari au ieșit în stradă, 
după care, la o răscruce s-au 
despărțit definitiv, fiecare 
apueînd-o pe drumul său, el 
îngîndurat, ea îngândurată.

Vântul rece și tăios dădea 
acestei scene stropul de tra
gism care-i lipsea...

ION BAIEȘU

Jicnia
DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI t 

Patria otel» 9; 11,30; 14; ÎS,30; 19;
21,15).

CIPR1AN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9.15: 12.30: 16: 19.30) : 
Drumul Sării (orele 15.30: 19).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : București (orele 8.30; 11:
13.30: 16; 18.30: 21) : Grădina
București (ora 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8,30: 11 : 13,30:
16; 18.30: 21) : Favorit (orele 8.45: 
11; 13,15: 15.30; 1R; 20.30) : Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;ROMÂNIA FI 

cartea
LM-RRE IN

TE AȘTEPTĂM, 
VLĂCAULE

Desen animot de lung metraj, producție Walt Disney; Regia: 
Wolfgang Reitherman

Cintă Louie Prima, Sterling Holloway, Sebastian Cabot și George 
Sanders

Coproducție a studiourilor „Lenfilm" și Barrando» 
Ecranizare după F. M. Dostoievski 

Regia: Aleksei Batalov 
Cu: Nikolai Burliaev, Tatiana Ivanova

Producție Uzbekfilm
Scenariul: Andrei Mihalkov-Koncialovski și Eduard Tropinin 

Regia: Ravil Batirov
Cu: Nabi Ganiev, Aleksandr Lenkov, Marina Neelova

20.45) : Modern (orele 8.45: 11:
13.30: 16: 18.30: 20.45) : Grădina
Luceafărul (ora 20,30) : Grădina
Modern (ora 2(1,15).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Doi
na (orele 11; 13 : 15.30 : 17.45; 20) : 
Cotroceni (orele 15.30: 18: 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI: 
Scala (orele 11.15; 13.45: 16.15
18.45; 21.15) : Capitol (orele 9:
11,15: 13.30: 16; 18.30,: 21) : Stadio
nul Dinamo (ora 20.15) : Grădina 
Capitol (ora 20.15)

ULTIMUL CARTUȘ î Lumina 
(orele 9; 11.15; 13,30: 16: 18.30:
20.45) .

UN OM TN SĂLBĂTICIE : 
Sala Palatului (ora 18). Festi
val (orele 9; 11,15; 13,30: 16;
18.45; 21.15) ; Grădina Select (ora 
20) ; Grădina Festival (ora 20,15).

VERONICA : Timpuri Noi (ore
le 9.30—18 în continuare) Program 
de documentare (ora 20,15).

ANTONIO SI CLEOPATRA : Ex
celsior (orele 9; 12.30: 16: 19.30) •
Buzeștl (orele 9; t2.30; 16; 19,30) ;
Gloria (orele 9; 12.30: 16; 19,30) :
Grădina Buzeștl (ora 20,15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Lira (orele 15,30; 18: 20.30) : 
Grădina Lira (ora 20,15).

MONTE CARLO : Grivita (orele 
8.45; 11,15; 13.30; 15.45: 18,15:
20,30) ; Aurora (orele 9; 11,15:
13.30; 15,45; 18; 20.30) ; Flamura
(orele 9: 11.15; 13.30: 16; 18,15:
20,30) ; Grădina Aurora (ora 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE î 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,15) ; 
Giuleștî (orele 15.30; 18: 20.30) ; 
Miorița (orele 9: îl,15: 13.30; 15.45: 
18; 20.15) : Grădina Bucegi (ora
20.30) .

CEATA t Vitan (orele 15.30; 
17,30; 19.30) : Grădina Vitan (ora
20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Vol
ga (orele 9; 11.15: 13.30: 15.45:
18,15; 20,30) ; Tomis (orele 8.45;
11; 13.30: 16: 18,30; 20.45) : Gră
dina Tomis (ora 20.15).

ROND DE NOAPTE : Dacia
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ; Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

TECUMSEH : înfrățirea (orele 
15.30: 18 : 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Unirea (orele 15.30; 19,15) : Gră
dina Unirea (ora 20.15).

AVENTURILE LUT BABUȘCĂ 5 
Crîngași (orele 15.30: 18; 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Floreasca (orele 15.30: 18: 20.15).

SALCÎMUL LILIACHIU : Arta
(orele 16; 18; 20) ; Grădina Arta 
(ora 20.30)

PE ARIPILE VTNTULUI : Vii
torul (orele 10; 14,30; 19) ; Moși
lor (orele 9; 13.30: 18) : Grădina 
Moșilor (ora 20).

O ZI MAI LUNGA DECÎT UN 
AN : Ferentari (orele 18; 20.15).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ ! 
Ferentari (orele 10; 15,30).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Pacea
(orele 15.30; 18: 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI c 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).
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NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALĂ : Munca (orele 15,30: 18: 
20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA t 
Cosmos (orele 15,30: 18; 20,15).

CE SE ÎNTÎMPLA. DOCTORE : 
Progresul (orele 15.30: 18: 20.15).

SUPER AUTOMATUL (orele 10: 
12; 14; 16,30; 18,30) : NOAPTEA

( (ora 20,30) Cinemateca ,,Union".

SIMBÂTĂ, 21 IULIE 1973

Teatrul de Comedie (La Arenele 
Romane) : FATA MORGANA — 
ora 20 30; Teatrul „C. Tănase" 
(La Grădina Boema) : ESTIVAL 
BOEMA — ora 20 ; Ansamblul 
,,Rapsodia Română" : MELEA
GURI FERMECATE — ora 18.30 ; 
Circul ,,Globus* : ARENA’73 —

SPECTACOL INTERNAȚIONAL
— ora 19 30.

DUMINICA, 22 IULIE 1973

Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (La Teatrul de vară „Herăs
trău") : A 12-A NOAPTE — ora 
20 ; Teatrul ,,C. Tănase" (La Gră
dina Boema : ESTIVAL BOEMA
— ora 20 : Circul Globus" :
ARENA’73 (Spectacol internațio
nal — ora 16 și 19,30: „SPECTA
COL CU DELFINI" (în Drumul 
Taberei — lingă poștă) — orele 10; 
18,30; 20.

SIMBATA, 21 IULIE 1973

PROGRAMUL III

9,00 Știri ; 9,05 „Incognito" —
program de varietăți muzicale ; 
9.55 Melodia zilei : „Cîntau man
dolinele" de George Grigoriu ; 
10,00 Turist-club ; 11,00 Știință și 
tehnică ; 11,10 Profil pe portativ : 
Orlando di Lasso ; 11,30 Poveștile 
Operetei „Contesa Maritza" — 
fragmente ; 12,00 Transmisiuni
directe din țară ; 12,10 Invitație în 
fonotecă — muzică ușoară ; 42,55 
Melodia zilei ; 13.00 închiderea
emisiunii de dimineață : 17,00
Știrile după amiezii : 17,05 Alo. 
Radio ! — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor : 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Muzica ; Ansamblul 
U.T.C. se pregătește pentru Fes
tivalul Tineretului și Studenților 
de la Berlin ; 18.10 Ascultătorii ne 
propun... ; 18,55 Melodia zilei ; 
19,00 Radio — vacanța transmite ’. 
N-ați văzut un cal... de mare ? — 
emisiune muzical disractivă ; 21,00 
Sîmbătă seara dans ; 22.00 Radio
jurnal : 22,30 Melodia zilei ; 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare ; 23.15 
Poetica. Mircea Micu : 23.20 „Opera 
D’Aran" de Gilbert Becaud (frag
mente) ; 23,25—24,00 Ultimele știri.

DUMINICA. 22 IULIE 1973

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 ,,Incognito" —
Program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei. 10,00 Clubul in- 
vitaților : Aventura cunoașterii.
11,00 știință și tehnică. 11,10 Profil 
pe portativ — Richard Oscha- 
nitzky. 11,30 Tranzistor melodii. 
12.00 Invitație în fonotecă. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,00 Ști
rile după-amiezii. 17,05 „Alo, Ra
dio !" — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Dans. 18,10 Dublu re
cital — Diana Rosse și Florin Bo- 
gardo. 18,55 Melodia zilei. 19,00 
Romanțe pe versuri de Ion Minu- 
lescu și Victor Eftimiu. 19.30 Știri. 
19,35 Radio-festival. Festivalul 
australian de muzică, ediția 1972. 
20.00 Teatrul radiofonic : Tăcerea. 
21.00 Radio super-top. Gala locu
rilor I. 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. 22,10 Panoramic 
sportiv. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Calistrat Costin. 23.20 
Jazz-portret. 23,55—24,00 Ultimele 
Itiri.

SÎMBĂTA. 21 IULIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 9,30 
A fost odată ca niciodată... 10,00 
Telex. 10,05 Avanpremieră. 10,10 
Biblioteca pentru toți. 11,00 De 
vorbă cu gospodinele. 11,20 An
samblul folcloric al tineretului 
..Doina Bucureștiului". 11,50 Ro- 
mai foileton : „Noile aventuri ale 
mușchetarilor". 12,40 Cărți și idei. 
13,00 Telejurnal. 14.30 Tenis de f 
cîmp : România—Noua Zeelandă, * 
în cadrul ..Cupei Davis" Continua
rea partidei de simplu : Ilie Năsta- 
se — Onny Parun, partida de 
dublu. Transmisiune directă de la 
Arena Progresul. 17,30 Seara televi
ziunii poloneze (partea I). 19,30 Te
lejurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor. 20,00 52 
de inițiative în 52 de săptămîni. 
20,10 Tele-enciclopedia. 20,50 Film 
seria] ..Mannix". 21,50 Teleiurnal.
22,00 Seara televiziunii poloneze 
(partea a Il-a).
PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Film serial : 
„Daktari". 16,35 Cîntece și jocuri 
populare. 17,10 Reporterii noștri 
peste hotare. 17,30 Armonii inti
me : Omagiu lui Eminescu. 18,00 
Travelling peste timp.

DUMINICA, 22 IULIE 1973

PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața. 8.30 Cravate
le 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 : 
14,00 Tenis de cîmp : Cupa Davis : 
România—Noua Zeelandă : ultime
le două meciuri de simplu. Trans
misiune directă de la arena Pro
gresul. 18,45 Cîntecele acestui pă- 
mînt. Emisiune de versuri. 18.55 
Film serial : Arthur — producție 
a studiourilor cinematografice en
gleze. Primul episod : Moartea lui 
Arthur. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Săptămîna politică 
internă și internațională în ima
gini. 20,10 Reportajul săptămînii. 
Oameni și cărbuni la Rovinari.
20.30 Festivalul național de muzi
că ușoară — Mamaia 1973 — Con
certul laureaților. Transmisiune 
directă. 22.15 Telejurnal. Sport.
22.30 Itinerar polonez.
PROGRAMUL II

11,00—13,00 Mari dirijori — oaspe
ții noștri : Carlo Zecchi. 20,10 
Avanpremieră. 20,15 Eroi îndrăgiți 
de copii : Pluto. 20,45 Telex tehni- 
co-științific. 21,05 Film artistic : 
Inimi zbuciumate, producție a stu
diourilor cinematografice america
ne. Cu Katherine Hepburn șl 
Charles Boyer. Premieră pe țară.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE MAU
RER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, au adresat tovarășului GUSTAV HUSAK, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. tovarășului LUDVIK SVOBODA, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace și tovarășului LUBOMIR STROU- 
GAL, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, 
următoarea telegramă :

Stimați tovarăși.
Cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la semnarea pri

mului Tratat, de prietenie, colaborare și asistență mutuală ro
mâno-cehoslovac, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și 
a', nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și popoarelor 
frățești ale Cehoslovaciei un cald salut tovărășesc și cele mai 
cordiale felicitări.

Constatăm cu deosebită satisfacție că, in anii construcției so
cialiste în România și Cehoslovacia, relațiile tradiționale de 
prietenie trainică și colaborare multilaterală dintre popoarele și 
țările noastre au înregistrat o dezvoltare dinamică, continuu 
ascendentă, în toate domeniile de activitate.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, 
de la a cărui semnare se vor împlini cinci ani în curind, precum 
și convorbirile fructuoase purtate în ultimii ani, deschid perspec
tive tot mai largi pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre România și Cehoslovacia, pe baza 
trainică a principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist, ale independenței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești.

Sîntem convinși că prietenia și conlucrarea tovărășească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, vor cunoaște o dezvoltare rodnică în toate domeniile 
de activitate, spre binele popoarelor noastre, în interesul unității 
țărilor, socialiste și al forțelor antiimperialiste, al cauzei socialis
mului și păcii in lume.

Cu ocazia memorabilei. aniversări, vă adresăm, stimați tova
răși. urări de noi și remarcabile succese în opera de edificare 
a socialismului în patria dumneavoastră.

Cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie româno- 
cehoslovac și a 5 ani de la 
semnarea noului Tratat de prie
tenie. colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, ambasado
rul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești. Miroslav Sulek. a oferit 
vineri seara, un cocteil.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Pană, Gheorghc Cioară, 
Emil Drăgănescu. Janos Fa- 
zekaș. Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, George Macovescu, mini
strul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
reprezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de artă, știin
ță și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Vineri. 20 iulie, tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a intilnit cu tovarășul 
Pompeyo Marquez, secretar ge
neral al ..Mișcării pentru Socia
lism (M.A.S.) — „Forța comu
nistă venezueleană“. care. la 
invitația C.C. al P.C.R., face c 
vizită in țara noastră.

BATÂLIA PÎINII PE SUTE DE MII DE HECTARE

Vîlcea: RUMUL
DE LUCRU ESTE

ÎNCĂ NESATISFĂCĂTOR

LOCURI PE CARE 
NU LE POȚI UITA
• TRASEELE TURISTICE ALE JUDEȚULUI HARGHITA»

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al R.S. 
România și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au pri
mit din partea tovarășului GUSTAV HUSAK, secretar general 
al Comitetului Centrai " ‘
a tovarășului LUDVIK 
<iaJiste Cehoslovace și 
președintele Guvernului 
loarea telegramă :

Stimați tovarăși,
Cu prilejul împlinirii „ __ ...

de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România și al 
celei de-a 5-a aniversări a reînnoirii acestuia printr-un nou 
Tratat de alianță, vă adresăm dumneavoastră și prin dumnea
voastră poporului român.un cordial salut tovărășesc, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al întregului po
por cehoslovac. precum și al nostru personal.

Constatăm cu bucurie că semnarea acestui document a con
stituit un moment remarcabil, de cotitură, în relațiile dintre 
țările noastre și un factor important al dezvoltării prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre oamenii .muncii cehoslovaci și 
români și dintre partidele noastre comuniste, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar.

Transpunerea în viață a acestui Tratat principial a stat în 
centrul interesului și atenției permanente ale partidelor noastre 
frățești și ale oamenilor muncii din cele două țări socialiste.

Poporul cehoslovac urmărește cu un măre interes succesele 
obținute de Republica Socialistă România in toate domeniile 
construcției socialiste. Noi dăm o înaltă apreciere eforturilor 
pline de abnegație pe căre nârriicul popor român le .depune 
pentru îndeplinirea hotăvîrilor celui de-șl .Xsfea șCpngțes al 
Partidului Comupist Român. ...

Sîntem ferm convinși că dezvoltarea în .continuare a rela
țiilor reciproce și a strînsei ribastre colaborai*! întăresc coeziunea 
țărilor comunității socialiste, fac să crească autoritatea sa inter
națională.

Permiteți-ne, stimați tovarăși, sa vă dorim dumneavoastră și 
poporului frate român multe succese în activitatea pe care o 
desfășurați spre binele înfloririi continue a României socialiste, 
al Întăririi socialismului, progresului și păcii in întreaga lume.

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
SVOBODA, președintele Republicii So
ft tovarășului LUBOMIR STROUGAL, 
Republicii Socialiste Cehoslovace, urmă-

a 25 de ani de la semnarea Tratatului

Tovarășul Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, a primit, vineri dimineața, 
pe P. S. Preston, secretar ad
junct la Departamentul Comer
țului și Industriei al Marii Bri
tanii, conducătorul delegației 
britanice care a participat la 
lucrările Comisiei mixte guver
namentale româno-britanice, 
desfășurate Ia București intre 17 
și 20 iulie.'

La Ambasada Uniunii Sovie
tice din București a avut loc, 
vineri dimineața, o conferință 
de presă consacrată aniversării 
a 70 de ani de la Congresul al 
II-lea al Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat din Rusia 
(P.M.S.D.R.).

După ce a evocat semnificația 
acestui eveniment, ambasadorul 
V. I. Drozdenko s-a referit la 
succesele dobîndite de oamenii 
muncii sovietici în opera de 
construire a societății comunis
te. precum și la întărirea și lăr
girea continuă a relațiilor de 
prietenie frățească existente în
tre România și Uniunea Sovie
tică, între P.C.U.S. șl P.C.R. și 
între guvernele celor două țări.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis, regelui belgienilor, BAU- 
DOUIN, următoarea telegramă :

■Cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, îmi este deosebit de 
plăcut să adresez 'Maiestății Voastre viile mele felicitări, precum 
și cordiale Urări de sănătate și fericire personală și de progres 
poporului belgian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între 
țările noastre vor cunoaște o dezvoltare necontenită, in interesul 
popoarelor român și belgian, al păcii și înțelegerii în Europa și 
în lume.

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala, delegația Uniunii oa
menilor muncii din agricultura 
R.P.D. Coreene, condusă de Kim 
I Houn, președintele Comitetu
lui Central al Uniunii, care, la 
invitația Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și a Uniunii sindicatelor 
din agricultură, industrie și ape, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La Casa de cultură a sindica
telor din Craiova a avut loc vi
neri după-amiază o adunare de
dicată celei de-a 29-a aniversări 
a Zilei renașterii Poloniei.

Tn ultimele zile timpul fru
mos a permis și în județul Vil- 
cea o activitate mai susținută pe 
frontul fierbinte al campaniei 
de recoltare. Pină la 20 iulie 
griul a fost secerat pe o supra
față de 4 270 hectare, adică apro
ximativ 24 la sută din teren, iar 
treieratul a fost realizat în pro
porție de, 18 la sută. O serie de 
unități, cum ar fi C.A.P. Cre- 
țeni, Șutești, Lungești, Drăgâ- 
șani, Ștefănești. Orlești. Voicești, 
sînt pe punctul de a termina se
cerișul sau se află intr-un sta
diu foarte avansat în vreme ce 
altele depun eforturi susținute 
pentru lichidarea rămînerilor în 
urmă. Toate, cele 325 de combine 
existente in județ dintre pare 
15 de tipul „Gloria" de mare 
randament, au fost introduse în 
lanuri. Pe măsură ce vor ter
mina lucrul, ek,vor fi deplasate 
acolo unde necesitățile o cer. 
Dificultăți s-au ivit îndeosebi în 
acele locuri unde holdele au su
portat un proces mai rapid de 
maturare. Oamenii ogoarelor 
caută si găsesc de cele mai multe 
ori soluții. La Valea Mare, de 
pildă, unde griul de pe supra
fața de 405 hectare se află in 
faza înaintată de coacere s-a 
acționat cu combine grupate în 
vreme ce echipe speciale de co
operatori au trecut la recoltarea 
manuală cu coase și seceri a 
porțiunilor de grîu căzut. Tot 
aici s-a consemnat o altă iniția
tivă gospodărească : tot ce se 
recoltează manual, se treieră 
staționar în seara aceleiași zile. 
Această practică poate fi întil- 
nită de altfel și în alte locuri.

Specialiștii Direcției generale 
pentru agricultură a județului 
Vilcea apreciază însă că mai 
trebuie întreprinse serioase e- 
forturi pentru asigurarea unui 
ritm de lucru satisfăcător întru- 
cît viteza zilnică de recoltare 
planificată, nu a fost încă atinsă, 
în acest scop se impune luarea 
neîntîrziată a unor măsuri or
ganizatorice, ca : schimburi pre
lungite, recoltarea manuală a- 
colo unde situația din teren o 
cere, urmărirea zilnică a ritmu
lui de lucru pe fiecare combină. 
Eforturi in acest sens s-au în
treprins la unitățile din Amă- 
răști, Făurești, Lungești, Lalosu 
și altele, care au realizat în ul
timele zile un ritm ceva mai 
bun la recoltare. în schimb, la 
Dejoiu, Grădiștea, Mateești și in

alte localități, rezultatele sint cu 
mult sub posibilități. Cit privește 
recoltatul orzului, situația ope
rativă la zi consemnează înche
ierea secerișului pe 97 la sută 
din suprafața însămințată cu a- 
ceastă cultură. Nesatisfăcător e 
însă ritmul de balotare a paie
lor. Nu toate cele 101 prese lu
crează în plin ceea ce face ca in 
prezent să se realizeze sub 200 
hectare zinlic față de viteza de 
505 hectare pe zi calculată in 
planul operativ. De altfel, balo- 
tarea paielor s-a încheiat doar 
pe 1 188 de hectare din cele 
17 000 planificate.

Iată de ce în următoarele zile 
conducerile tuturor unităților au 
datoria de a asigura echipe per
manente pe combine și prese 
mijloace adecvate de transport 
și controlul tuturor acțiunilor în
treprinse. Tinerilor mecanizatori 
le revin, de asemenea. în a- 
ceste zile, răspunderi sporite. Ei 
sînt cei care trebuie să asigure 
buna funcționare a tuturor utila
jelor pentru ca acestea să poată 
fi deplasate operativ acolo unde 
e nevoie de ele. Nu peste tot s-a 
procedat așa. La S.M.A. Lădești, 
de exemplu, nu toate tractoarele 
lucrau. Am aflat că unele nece
sitau reparații. Or, reviziile tre
buiau făcute înainte de campa
nie și nu tocmai în zilele ei de 
virf. Să nu fi auzit tovarășii de 
aici că gospodarul își face iarna 
car ?

DORU MOTOC

Pentru iubitorii de drumeție, 
pentru cei care caută ozonul și 
înălțimile, județul Harghita se 
constituie intr-o zonă care o- 
feră multiple posibilități turisti
ce și de agrement. Ne aflăm in 
plin sezon. Agențiile B.T.T., ofi
ciile județene de turism au con
tractat numeroase excursii pe 
trasee care vor traversa și ju
dețul de la izvoarele. Mureșului 
și Oltului. Ce puncte turistice 
recomandați vizitatorilor? l-ani 
întrebat pe tovarășul Gavril 
Sorban, vicepreședintele Agen
ției județene B.T.T. Harghita.

— Dacă ar fi să ne referim 
numai la iubitorii de înălțimi și 
ozon i-aș asigura că din momen-, 
tul intrării in perimetrul jude
țului nostru aceste dorinți sint 
ușor de satisfăcut, pentru că apa 
minerală, răcoarea brazilor se 
pot intilni la tot pasul. Toți știu 
că județul nostru este străjuit 
de masivele muntoase Gurghiu, 
Căi iman. Harghita, Hășmașul 
Măre, Ciuc, că de aici izvorăsc 
Mureșul, Oltul, cele două Tirna- 
ve, cele două Homoroade, Bis- 
tricioara și cite alte izvoare și 
piraie mai mari sau mai mărun- 
:te ale căror văi suit pe cit de 
sălbatice, pe atit de îneîntătoa- 
re. Aș vrea să încep cu o preo
cupare a organizației noastre ju
dețene pentru a oferi turiștilor, 
neorganizați și în grup, posibi
lități de străbatere a acestor 
munți pe cele mai singuratice și 
pitorești poteci. în acest sens 
numai în masivul Hășmașul 
Mare echipajele noastre au ter
minat, în anul trecut, marcarea 
din nou a 7 trasee turistice. 
Dar ea să răspund direct la în
trebare subliniez că județul 
Harghita este in plină dezvolta

re, deci, în orașele și satele 
noastre se vor intilni, alături de 
vestigii ale trecutului, noul și 
modernul. în orașul de reședin
ță al județului. Miercurea Ciuc, 
turiștii vor fi încintați să admi
re liniile moderne ale noului 
hotel turistic, spitalului, Filatu
rii de lină pieptănată, Fabricii 
de tricotaje, cartierelor de lo
cuințe înălțate recent și cons
truite intr-o concepție autohto
nă, să viziteze noul patinoar ar-

Cartea pentru tineret

DIALOG INTRE

Vineri, cu prilejul sărbătorii 
naționale a Belgiei, ambasadorul 
acestei țări la București, Jac
ques Graeffe, a oferit o recepție 
in saloanele ambasadei.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în „Cupa Davis“: 
România —

Noua Zeelandă 1-0

CONTINGENTE
în Editura militară a apărut 

cartea, al cărei coordonator prin
cipal este căpitanul Nicolae Ma- 
teescu, intitulată : „DIALOG 
ÎNTRE CONTINGENTE". Pro- 
punîndtHși să ofere tinerilor ci
titori fcftiagini și fapte din lupta 
neobosită a unor militanți ai 
partidului și organizației revolu
ționare de tineret din țara 
noastră, volumul înmănunchea
ză o suită de confesiuni ce emo
ționează prin simplitatea expu
nerii. prin înalta conștiință re
voluționară de care erau și sint 
animați semnatarii lor, partici
pant nemijlociți la cele poves
tite. Parcurgind „dialogurile", 
cititorului i se dă prilejul să 
cunoască activitatea eroică a or
ganizației noastre, prin fapte 
concrete, vii,, ce se întipăresc 
puternic în minte și inimă. Or, 
tocmai acest lucru l-au urmărit 
și autorii. „Astfel, se subliniază 
în cuvîntul introductiv, 
spre conștiința 
mai scurt 
mai bine 
lismului 
deauna, 
luptei și muncii neobosite, dese
ori plătită cu singe și mari 
sacrificii ale poporului, ale clasei 
muncitoare, sub conducerea

Partidului Comunist Român. 
Tinerii vor simți astfel datoria 
patriotică de a fi demni conti
nuatori ai acestei „ștafete nevă
zute", vor înțelege că au datoria 
să cinstească trecutul glorios al 
poporului, prezentul socialist 
și viitorul comunist al țării../.

Explicit formulat, acest obiec
tiv este cu prisosință atins date 
fiind faptele și momentele evo
cate, modalitatea fericit aleasă 
și deosebit de atractivă la care 
s-a recurs spre a le comunica.

AL. DOBRE

în sălile Ateneului Român s-a 
deschis vineri seara expoziția 
internațională filatelică intitula
tă „Socfilex III", organizată de 
Asociația filateliștilor din țara 
noastră, sub patronajul tovară
șului Emil Drăgănescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministru al transporturilor 
și telecomunicațiilor.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția. care cuprinde circa 850 de 
cadre, conținind peste 230 de 
colecții, aparținînd unor presti
gioși fllateliști.

Expoziția rămîne zilnic des
chisă intre orele 9 și 20, La ghi
șeul poștal din incinta expozi
ției sint puse in vînzare o serie 
de patru mărci, colița și plicu
rile festive emise de Poșta ro
mână cu acest prilej.

drumul 
tinerilor va fi 

și aceștia vor înțelege 
că binefacerile socia- 
nji sint date dintot- 
ci ele sînt rezultatul

ANUNȚ
Fabrica de Confecții și Tri

cotaje București din B-dul 
Armata Poporului nr. 7, sec
torul 7, angajează urgent ur
mătoarele categorii de sala- 
riați :

— Muncitori pentru califi
care Ia locul de muncă^ fe
mei și bărbați în meserie de 
confecționeri.

Condiții :
— Virsta de la 16 la 40 ani.
De asemenea mai anga

jează:
— Timplari mecanici și 

manuali, muncitori în for
mare pentru această mese
rie ;

— Strungari ;
— Frezori ;
— Lăcătuși, ajustori ;
— Conducători auto pose

sori ai categoriei B și C, Pen
tru Serviciul Transporturi ;

— Gestionari și transpor
tori.

Solicitanții se vor prezenta 
la sediul fabricii, la Serviciul 
Personal.
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PRACTICA
(Urmare din pag. /)

ipoteze de lucru care ar rămîne altfel simple consemnări pe 
fise ordonate undeva, fără vlagă și mișcare logică, în sertare 
de birou și plicuri de conspecte. Am observat nu o dată, la 
unii studenți care au tratat cu ușurință practica, reale dificultăți 
in manipularea propriei lor gîndiri, predispoziție, spre com- 
binareo speculativă de idei și eșuarea prea frecventă în ma
niera compilației sterile, de cerc vicios, atunci cînd au fost 
puși in. situația de a elabora o lucrare indepedentă.

Practica are atributele unui veritabil îndreptar metodologic 
pentru o structură intelectuală aflată m formare. Realității ei 
nemijlocite i se asociază, prin funcția de vitalizare a metodei 
de gindire, spiritul ridicării continue a calității învâțâmîntului 
superior. Experiențele cele mai înaintate din alte părți fac din 
practică mai mult decît un stagiu. Ele impun rotația perma- 
nentâ școala — viață. O rotație care favorizează circulația 
intensă a ideilor și instituie testarea permanentă a capâcită- 
ților de orientare și de creație. In și prin practică învățăm 
cum să învățăm, preintîmpinăm stereotipia actelor cerebrale, 
depășim însușirea necriticâ a cunoștinței și ne ancorăm în. 
discernămînt și relevanță. Cu atit mai mult cu cit practica 
înseamnă (sau ar trebui să însemne mai mult) lucru in echi
pă, mediu social ambiant în care se produce controlul reci
proc al partenerilor, coparticiparea la sarcină și la minuirea 
instrumentelor de investigare. în echipă, și numai în echipă, 
deci dincolo de orice act strict individual, se generează soli
daritatea de idei și aderența comunitară la concepție. Mi se 
pare profund eronată optica acelora care trimit în practică 
studenți izolați, pe lingă o instituție sau alta, lipsindu-i ast
fel de putința de a se percepe unii pe alții în raport cu obiec
tivele și de a se completa în acte și reflecții. Numai practica 
organizată în echipe cu structuri și funcții complementare isi 
poate dezvălui pe deplin valențele și poate deveni un indi
cator de calitate edificator.

Practica ne propune, așadar, controlul metodei prin spiri
tul de echipă, lată marea ei calitate, pe care o pune din 
ce în ce mai mult în serviciul școlii superioare și al noilor con
tingente de specialiști.

tificial pe care noi, localnicii. îl- 
numim Palatul de gheață. Dar 
să încercăm să descriem citeva 
asemenea trasee. Turistul care 
vine dinspre Brașov se va opri, 
fără , îndoială, la Tușnad. fru
moasa stațiune balneo-climate- 
rică a cărei valoare curativă se 
cunoaște încă din jurul anilor 
600. Călătorind spre Miercurea 
Ciuc, prin comunele Tușnad, 
Sintimbru ajungem la Sincră- 
ieni, unde in afară de stația de 
imbuteliere a apei minerale 
Harghita se poate vizita, pe ma
lul drept al Oltului, rezervația 
naturală numită Borșaroș cu 
plante diluviene. Este cea mai 
sudică rezervație diluviană din 
Europa. De aici se ramifică un 
drum forestier spre micro-sta- 
țiunea Pucioasa-Sintimbru. si
tuată l.i altitudinea de 1 250 ni. 
cu posibilități de cazare pentru 
85 persoane. în drum spre Pu
cioasa, turiștii vor trece pe lin
gă o altă rezervație naturală cu 
vegetație din era glaciară situa
tă intr-un crater vulcanic denu
mit Luci. Dar obiectivul princi
pal al zonei turistice Tușnad 
este lacul Sfînta Ana, singurul 
lac vulcanic din țară situat in 
centrul craterului Ciomatul 
Mare la altitudine de 950 metri. 
Pe marginea craterului, in care 
este format lacul, pe o suprafa
ță de 20 hectare, se întinde 
Mlaștina Mohoș, o altă rezerva
ție de mesteceni pitici. Dacă 
sîntem la capitolul unicate, tot 
un unicat este și Lacul Roșu. £1 
s-a format la începutul secolu
lui trecut prin prăbușirea mun
telui Ucigașul peste albia Pi- 
riului Bicaz oprindu-i, astfel, 
curgerea. Din stațiunea cu gce- 
lași nume se desprind 15 tra
see turistice spre Hășmașul 
Mare, Piatra Singuratică. Pbia'-

na Albă. Licaș, Suhardul Mare, 
Suhardul Mic. Virful Ucigașul. 
Cheile Bicâzului etc. Ajungind 
la Borsec. în afară de cele 11 
izvoare de apă minerală cap
tate, merită să fie văzută gră
dina de mesteceni din centrul o- 
rașului cu obirșie în era gla
ciară. Grota Urșilor. Cetatea 
Bufnițelor. Peștera de Ghiață, 
puncte situate la mică distanță 
de stațiune. Mergind spre Tîrgu. 
Mureș ne va întimpina la To- 
plița, o altă stațiune cunoscută 
prin ștrandul ei cu apă termală. 
E vorba de stațiunea Bradul cu 
posibilități de. cazare și masă 
pentru aproape 700 turiști. Dar 
capitolul stațiuni și «nicrostați- 
uni, a cabanelor care așteaptă sâ 
fie vizitate pentru înălțimile la 
care sint situate și frumusețile 
naturale care le înconjoară, gr 
putea fi mai mult cuprinzător. 
Amatorii de artă și istoria patriei 
vor putea face •popasuri-la’ Ce
tatea Mikd care în prezent găz
duiește și muzeul județean ih 
care se găsesc mii, de piese is
torice, etnografice,’ arheologice. 
Un monument important, este și 
Biserica Franciscanilor construi
tă la începutul secolului trecut 
pe rui nele minăstirii care data 
din. timpul lui lancu de Hune
doara. în curtea bisericii se a- 
flă o statuie din lemn sculptată 
în secolul al XV-leâ. Lingă bi
serică. pe dealul Sumuleu, se a- 
flă capela Salvator ridicată in 
amintirea victoriei repurtate asu
pra turcilor în anul 1456. La Si
cilieni, localitate situată la 6 km 
de Miercurea Ciuc pe D.N. 12, 
se află monumentul „Siculici- 
dium" ridicat în memoria eveni 
mentului de la 7 ianuarie 1764 
cind armata austriacă a ucis aici 
peste 200 secui, iar ceva mai 
departe, în satul Racul, bise
rica fortificată este străjuită de 
un turn construit în stil, bizan
tin în secolul al XIII-lea. Inte
resante sînt frescele care au o 
vechime de peste 400 de ani. Tot 
aici este și casa imemorială a 
cronicarului transilvănean Mi- 
haly Cserei. La circa 7 km de 
aici, pe drumul turistic marcat 
cu bandă galbenă care conduce 
la Cabana Harghita — Mădăraș, 
pe o stîncă înaltă de 20 de me
tri, se pot vedea ruinele cetății 
Paginilor. Un leagăn de istorie 
este și municipiul Odorheiul 
Secuiesc, localitate populată incă 
din epoca bronzului. Aici merită 
să fie văzute ruinele, zidurile, 
bastioanele cetății orașului, cons
truită în secolul al XV-lea, bi
serica din centrul municipiului 
împodobită cu obiecte de mare 
valoare artistică și istorică.

MIRCEA BORD A

SERIALUL DE ȘAH‘ ' '

„Arta combinației* ‘

„LINIȘTE, W RUGĂM!../'
• Splendidă victorie, la simplu, a lui Toma Ovici.

• liie Năstase conduce cu 2-0 la seturi in cea de a doua parti
dă, întreruptă la lăsarea serii

Pe o căldură toridă, ieri, cu .o 
jumătate de oră înainte de 3, 
Toma Ovici a servil prima min
ge a semifinalei Grupei euro
pene A din cadrul celei de a 
62-a ediții a „Cupei Davis1*. 
Vizavi . de el, dincolo de fileu 
— neozeelandezul Brian Fairlie. 
începuse maratonul mingilor 
lungi care avea să dureze a- 

. proape 4 ore ! A fost greu și 
obositor de privit o partidă de 
asemenea durată : închipuiți-vă 
cit de greu a fost ea de jucat. 
Ovici, copleșit de importanța 
evoluției sale și dorind din tot 
sufletul să realizeze acel punct, 
la simplu, care, conform calcu
lelor hîrtiei ne-ar aduce califi
carea, a abordat meciul cu ma
ximă prudență, negreșind a- 
proape nimic in primul set pe 
care și l-a adjudecat cu 5-1. 
N-are importanță, la urma ur
mei, că spectacolul în sine n-a 
întrunit sufragii maxime. Neo
zeelandezul Fairlie, oricum mai 
experimentat decit tinărul no
stru reprezentant, nu se anun
ța un adversar oarecare. Ovici 
a arătat că . știe să se descurce 
pe linia de fund și, acel „ping- 
pong de cimp" care a urmat nu 
a fost altceva, decît cea mai 
bună modalitate de a-1 face pe 
Brian Fairlie să greșească. An
grenat in acest sistem de joc. 
tenismanul de la antipozi a 'ieșit, 
rar la fileu.. Atunci cind. totuși, 
a făcut-o, Toma -Ovici l-a prins 
.'destul de des in capcana loburi- 
lor care au .urmat fiecărei mingi 
Jiftate.

El a excelat in acest procedeu 
itehnic. Abstracție făcînd de ser
viciul său slab, care nu avea 
cum să-i aducă puncte, românul 
a crezut tot timpul in victorie. 
Chiar și după seturile II și III 
adjudecate de Fairlie, identic, 
îeu 6—3... Ce s-o fi întîmplat în 
scurta pauză dinaintea setului 
IV ? Tocmai cind se credea mai 
puțin intr-o evoluție favorabilă 
a scorului, Ovici — căruia ii sint 
iertate cu virf și îndesat unele 
stângăcii, de înțeles în condițiile 
unei asemenea mize —! l-a 
spulberat pe Fairlie cu 6 game- 
uri la zero !

Setul decisiv, al cincilea, a 
reaprins speranțele. Năstase, a- 
flat și el in tribună, ca specta
tor. simte — poate înaintea tu
turor — că victoria parteneru
lui său va deveni în scurt timp 
realitate. Mulți se înghesuiau 
să-l privească de aproape pe

marele as ; unii ii făceau foto
grafii... Trebuie să-i fie destul 
de incomod unei vedete... în te
ren Ovici stringea puternic mi
nerul rachetei. Fairlie, victima 
propriei sale neindemînări de a 
se fi angrenat in jocul româ
nului, nu mai putea rezista fi
nișului I A fost setul de brek-uri, 
al suitelor de avantaje alterna
te și... 6—2. Deci, scor final 3—2 
(6—1; 3—6; 3—6; 6—0; 6—2).
Toma Ovici, în aplauzele furtu
noase ale arenei, înscria primul 
punct, poate cel mai prețios, în 
meciul România — Noua Zee
landă : 1—0.

„Liniște, vă rugăm..." s-a au
zit vocea arbitrului de scaun. 
Urma a doua partidă de simplu, 
Ilie Năstase — Onny Parun. Dar 
acest apel al oficialului răsuna 
parcă încurajator, un fel de „Bă
ieți, treburile merg bine !...“ sau 
„Hai, liniște, mai avem de lu
cru, calificarea tiu ne poate 
scăpa !...“

în teren era, de-acum Năstase. 
Am dorit cu toții spectacol, re
laxare, măiestrie. Ei bine,’ le-am 
avut pe toate ! Ilie, cu un servi
ciu puternic (cordaj,ul rachetei

lui Parun a și cedat, la un mo
ment dat...), cu splendide retu
ruri în cruce, dezinvolt și stăpin 
autoritar al jocului, l-a surcla
sat pe neozeelandez, in primul 
set, cu 6—1. în cel de al doilea 
echilibrul s-a modificat. Parun 
s-a „agățat" de Ilie a răspuns 
eu eforturi la mingi drăcești și 
gamc-urile au alternat : 1—0,
1—1. 1—2, 2—2, 3—2. 3—3, 4—2, 
4—4. 5—4. 5—5, 5—6, 6—6. 7—6 
și... (ajunge. Parun I), 8—6 cu o 
splendidă minge, nu numai sal
vată de român in extremis, ci și 
transformată intr-o teribilă lovi
tură de atac așa cum nici prin 
cărțile de tenis nu scrie ! 2—ti
(6—1 ; 86) la seturi pentru 
Năstase, așadar, și partida s-a 
întrerupt o dată cu căderea în
tunericului. urmind a fi reluată 
mîine, inainte de festivitatea 
tradițională și jocul de dublu 
programat pentru orele 16. Tre
cuseră peste 5 ore de tenis ! 
Dacă Ilie ciștigă — cum e și fi
resc, deși Parun este un jucă
tor deosebit de bun — dacă ia
răși Ilie ciștigă duminică și la 
simplu cu Fairlie, dacă, adică, 
va fi 3—0, știe cineva ce înseam
nă aceasta ? Pină duminică 
după-amiază insă... „Liniște, vă 
rugăm Treburile merg bine !

VIOREL RABA

de FLORIN

Poziția nr. 8
GHEORGHIU

NEGRUL LA MUTARE
Albul are două l ifturi, umoa

re peniru turn și doi 'i>.johi? 
insă negrul atacă. Combina
ția linală de 4 mutări este 
simplă, eficientă și instruc
tivă. Găsiți această combi
nație !

POLITIA CONTROL
ALB : Rgl Dc6, Tal. Ne5, 

Ng2, Cf3 ppf2.’ g8, 112, (9 
piese). NEGRU : Rg8 Dd3, 
Tb7, Te8, Nc5, ppa7, a3, f7, 
g7, h6, (10 piese).

Soluția poziției nr. 7
Poziția nr. 7 a apărut în partida Gheller-Liebert — campio

natul Europei pe echipe, Kapfenberg 1970. Albul arc un avantaj 
evident de spațiu și de acțiune, dar acest avantaj trebuie reali
zat. Combinația finală de 6 mutări este foarte instructivă. Solu
ția corectă este următoarea : 1. Tf4 — f5 ! ! (amenință 
2T X hă + și 3Dd2 cu atac de mai). 1... g6 X tă 2Tf6 — h6 + ! 
R117 X 116 3 Db2 — hS + R116 — g« 4 el X fă + Rg(> X fă 
5 Dh8 X hă + Rfă — f6 6 Dhă — gă mat.

• Vineri. în semifinalele zo
nei europene din cadrul „Cu
pei Davis" au fost înregistrare 
următoadele rezultate.: Torino: 
Italia—Spania 2-0 (Barazzutii— 
Santana 7-5, 1-6, 6-4, 6-4. Zu- 
garelli—Higueras 7-5. 6-3. 6-2) . 
Praga : Cehoslovacia—R.F. Ger-

AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ
publican de viteză, la care vorTENIS; — Azi, cu prilejul în- 

tilnirii România—Noua Zeelan
dă din cadrul „Cupei Davis", 
cu începere de la ora 14,30, va 
avea loc partida întreruptă după 
care va urma partida de dublu. 
Duminică, Ele la ora 14,30. au loc 
partidele : Ilie Năstase—Brian 
Fairlie și Toma Ovici—Onny 
Parun. Partidele au loc pe te
renul „Progresul" din Capitală 
și sint televizate în direct. . .

BOX. — Azi. are loc la Brăi
la. partida revanșă a meciului 
dintre reprezentativa .secundă 
de tineret a României și S.U.A.

ATLETISM. — Pe stadionul 
„Republicii" din Capitală au loc 
finalele campionatelor republi
cane de seniori, la care vor Jua 
parte atleți și atlete din întrea
ga țară. Azi, întrecerile silit 
programate de la orele 9 și 15,30, 
iar duminică de la 8 și 16.

MOTOCICLISM. Duminică di
mineață are loc la Tg. Mureș 
faza finală a campionatului re-

lua parte cei mai buni alergă
tori din țară.

LUPTE GRECO-ROMANE, — 
Sala sporturilor din Pitești găz
duiește campionatele indvidgă- 
le de lupte greco-romane, la 
care se întrec cei mai buni 
luptători din țară, printre care, 
Gheorghe Berceanu, Nicolae 
Martineseu, Victor Dolipschi și 
alții.

CĂLĂRIE. — Azi și miine 
continuă la baza hipică din. Si
biu, întrecerile etapei a doua a 
campionatului național de călă
rie. Concursul are loc diminea
ța de la ,8, iar dupa-amiaza de 
la ora 16.

FOTBAL. — Duminică au . loc 
în cele opt grupe, jocurile eta
pei a treia a competiției „Cupa 
de vară". »

CAIAC CANOE. — Pe lacul 
„Herăstrău'*, azi și miine de la

orele 8 va avea loc un concurs 
rezervat juniorilor,, din ca
drul campionatului municipiu
lui București.

POLO. — Duminică la Cluj 
are loc meciul de baraj dintre 
C.F.R. Cluj și Petrolul Ploiești 
contind pentru calificarea in 
divizia A.

COMPETIȚII DE MASA.— în 
întreaga țară au loc numeroase 
și atractive concursuri populare. 
Dintre ele recomandăm .pe cele 
din Capitală de la parcul „23 Au
gust", Parcul „Herăstrău", baza 
nautică Pantelimon și terenul 
sportiv Fundeni unde vor avea 
loc întreceri de handbal și vo
lei, alergări pe diferite distanțe 
sau întreceri de canotaj.

ORIENTARE TURISTICA. — 
La Craiova, in pădurea Buco- 
văț, are loc finala pe țară a 
campionatului cooperației meș
teșugărești.

GABRIEL FLOREA

mania 2-1 (Fassbender, Poh- 
mann—Kodes, Kukal 6-2. 3-6, 
8-6. 9-7). Meciul de la Moscuva 
dintre echipele U.R.Ș.Ș. și Fran
ței nu a. put.uj. începe din . cau
za unei ploi torențiale. '■'

eln vederea meciului pe ca ■ 
re-1 va susține la 1 septembrie 
la Tokio, campionul mondial de 
box la categoria grea, George 
Foreman, a sosit în capitala 
Japoniei. El iși va pune titlul 
in joc in fața portoricânului 
Joe King Roman. Meciul, va a- 
vea loc in celefcira arenă „Budo- 
kan Hall".’ Foreman a . declarat 
că va ciștigă înainte' de limită. 
Forul suprem al boxului profe
sionist nu consideră insă acest 
meci ca oficial.

Selecționata de fotbal a ță
rii noastre, și-a continuat 
ieri la Brașov, pregătirile, in 
vederea lioului sezon inter
național, îhtîlilînd intr-un 
meci de, verificare formația 
locală Steagul Roșu. Selec- 
ționabilii ■ au obținut victoria 
cu scorul' de 2-1 (2-1) prin 
punctele marcate . de Diiiu 
(min. 34) și Dumitrache (min. 
41 din 11 m). Pentru gazde 
a înscris Pesearu (min. p). 
Selecționata a ultilizat ur
mătoarea formație : Hajdu. 
Sâtmăreanu, Dinu, Aflto- 
nescu (Sameș). Deleanu (Tă- 
năsescu), Dumitru, Dobrin 
(Dembrovschi), Troi, R. Nun- 
weiller (Anca), Dumitrache 
(Dudu Georgescu, Marcu 
Țarălungă).



Sarcinile actuale ale 
R. 0. Vietnam 

Interviul lui Fam Van Dong
de peste hotare

Intr-un interviu acordat săp- 
tămînalului sovietic „Novoe 
Vremia“, Fam Van Dong, pri
mul ministru al R.D. Vietnam, a 
arătat că, în prezent, R.D.V. își 
concentrează eforturile asupra 
lichidării urmărilor războiului, 
asupra stabilizării grabnice a si
tuației și a îmbunătățirii trepta
te a condițiilor de viață ale 
populației. Ne străduim ca, pa
ralel cu refacerea economiei dis
truse de război, să înfăptuim 
măsuri în domeniile economic, 
cultural, științific și tehnic, pen
tru a crea premise favorabile în 
vederea dezvoltării în ritm ra
pid și pe scară largă a economiei 
țării.

Abordînd, în cadrul interviu
lui, problema aplicării Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului, 
Fam Van Dong a declarat că 
,.poporul vietnamez, guvernul 
R.D. Vietnam, precum și Guver
nul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
respectă consecvent și aplică ne
abătut Acordul de la Paris, deoa
rece prevederile acestuia, întă
rite prin Actul Conferinței in
ternaționale asupra Vietnamului 
și prin Comunicatul comun din 
13 iunie 1973, corqșnund scopu
rilor revoluționare ale întregului 
popor vietnamez, ale tuturor stra-

TRATATIVE
R.D.G. — R.F.G.

• IN CAPITALA REPUBLICII 
DEMOCRATE GERMANE s-au 
desfășurat tratative în vederea 
pregătirii unui acord guverna
mental între R.D.G. și R.F.G. in 
domeniul poștelor și telecomu
nicațiilor. După cum menționea
ză agenția A.D.N.. convorbirile 
vor continua, la 27 septembrie, 
la Bonn.

• LA SCHWERIN, in R.D.G., 
a avut loc cea de-a 6-a ședință 
a Comisiei pentru problemele de 
frontieră a împuterniciților gu
vernelor Republicii Democrate 
Germane și Republicii Federale 
Germania, anunță agenția A.D.N. 
Participanții au convenit să în
ceapă în viitorul apropiat lucră
rile practice de marcare a fron
tierei. Comisia a căzut de acord 
asupra textului unei convenții 
referitoare la principiile luptei 
împotriva calamităților in ime
diata vecinătate a frontierei.

• MINISTRUL ECONOMIEI 
ȘI FINANȚELOR AL FRANȚEI, 
Valery Giscard d’Estaing, și mi
nistrul pentru relațiile economice 
externe al Republicii Democrate 
Germane, Horst Soelle, au sem
nat, la Paris, un acord de coope
rare economică, indsutrială și 
tehnică între cele două țări pe 
o perioadă de zece ani. anunță 
agenția A.D.N. Acordul prevede, 
intre altele, constituirea unei 
comisii mixte însărcinate cu 
căutarea de noi forme de cola
borare și intensificare a schim
burilor celor două țări in dome
niile menționate.

La un an și ceva de la 
intrarea în exploatare, 
cel mai mare vas din 
lume, tancul petrolier 
„Globtik Tokio - 1" 
(447 000 de tone) este 
pe punctul de a-și pierde 
supremația în materie.

L
a mijlocul lui au
gust, de pe aceleași 
șantiere navale ja
poneze Ishikawa- 
jama' Harima va fi 
lansat la apă un 
superianc petrolier de proporții 

mai mari „Globtik Tokio — 2' 
comandat și el de deținătoarea 
primului ,,Globtik". (compania 
britanică de navigație ,,Globtik 
Tankers Limited"). Deoarece, 
în afară de tonajul noului su
perianc petrolier — 500 000 de 
tone — nu s-a comunicat nici 
un alt amănunt este, desigur, 
interesant să ne formăm o ima
gine despre ceea ce va fi „Glob
tik Tokio — 2“ prin prisma unor 
coordonate ale lui „Globtik To* 
kio — 1". Colosul maritim lan
sat la apă in martie 1972 masca

turilor populației sud-vietnameze 
și se bucură de un larg sprijin 
internațional".

În legătură 
cu operațiunile 

de deminare a apelor 
R. D. Vietnam

La ședința reprezentanților gu
vernului R.D. Vietnam și S.U.A. 
care a avut loc la 18 iulie la 
Haifong, conducătorul grupului 
american însărcinat cu dezamor
sarea minelor din apele terito
riale ale R.D. Vietnam a făcut 
cunoscut că toate navele S.U.A. 
și celelalte mijloace de deminare 
sint retrase din apele teritoriale 
ale R.D.V.

Pînă în prezent, partea ame
ricană a încheiat curățire" de 
mine a zece zone ale ape te
ritoriale care constituie căi de 
acces spre porturile R.D. Viet
nam.

Informînd despre această mă
sură a părții americane, agenția 
V.N.A. relevă că S.U.A. poartă 
răspunderea și pentru încheie
rea completă a întregului com
plex de lucrări de deminare, pre
văzut de protocolul cu privire 
la dezamorsarea minelor și de 
Comunicatul comun din 13 iunie 
1973.

încheierea Conferinței 
internaționale o educației » » 

pentru sănătate
La Paris s-au în

cheiat lucrările celei
de-a 8-a Conferințe 
internaționale a edu
cației pentru sănăta
te. La reuniune —
desfășurată sub egi
da Uniunii Interna
ționale a Educației 
pentru sănătate
(U.I.E.S.) și sub pa
tronajul președintelui 
Franței, Georges 
Pompidou. — au luat 
parte conducători ai 
unor instituții națio
nale de specialitate 
și oameni de știință 
din 94 de țări cu 
preocupări in dome
niile medicinei. so
ciologiei și educației
pentru sănătate, re
prezentanți 
organizații 
ționale 
UNESCO, 
precum și 

organisme științifice 
naționale din Franța 
și alte țări.

Din țara noastră, 
la lucrări au luat 
parte un grup de 
oameni de știință, în
tre care dr. Ovidiu 
Bădina. director al 
Centrului de cerce
tări pentru proble
mele tineretului, dr. 
P. Penciu și dr. V. 
Pavlid, de la Institu
tul de Igienă și Să
nătate Publică. Dr. 
P. Penciu, care a 
prezidat grupul de 
lucru pentru eva
luarea educației pen
tru sănătate, a fost 
reales membru in 
Comitetul Executiv 
al Uniunii Interna
ționale a Educației 
pentru Sănătate. Dr. 
V. Pavlid a deținut

ai unor 
interna- 
(O.M.S., 

UNICEF), 
ai unor

Coloșii oceanelor
ră 379 metri lungime și 70 me
tri lățime (adică întinderea a nu 
mai puțin de... patru terenuri de 
fotbal sau, ceva mai mult decit 
dimensiunea marelui stadion 
olimpic de la Miinchen). Acest 
„Goliat" plutitor este compara
bil ca volum cu o clădire cu... 
25 de etaje; în pîntecele lui ar 
putea încăpea perfect jumătate 
din gigantica piramidă a lui 
Cheops.

Cursa super-taneurilor petro
liere este, deci, in plină desfă
șurare. De pe acum se află în 
exploatare circa 300 asemenea 
coloși ai navigației (de peste 
200 000 de tone). Alți 360 se află 
actualmente fie pe șantiere, fie 
în stare de proiect, pe baza unor 
comenzi ferme ale marilor com
panii de transport maritim. Din
tre aceștia, aproape 100 vor de
păși 350 000 de tone. Marile șan
tiere japoneze au de pe acum 
comenzi pentru 11 petroliere- 
gigant de 500 000 tone. Specia
liștii niponi și britanici in do
meniul navigației afirmă că îna
inte de sfrișitul actualului dece
niu vor fi lansate la apă petro
liere cu o capacitate de un mi
lion de tone.

Pe planul satisfacerii necesi
tăților pieței mereu mai vaste a 
petrolului (un singur petrolier 
de 500 000 tone poate asigura de 
pildă, necesitățile de consum Pe 
patru săptămini ale traficului 
auto într-un oraș cu densă cir
culație ca Hamburgul), cit și pe 

Ungaria și Franța își 
exprima satisfacția 
față de prima fază a 
Conferinței general- 

europene
* COMUNICATUL CO

MUN UNGARO-FRANCEZ 
publicat la încheierea vizitei 
oficiale in R. P. Ungară a 
primului ministru francez, 
Pierre Messmer, menționează 
că, în cadrul convorbirilor 
purtate de șefii guvernelor 
celor două țări, părțile și-au 
exprimat satisfacția in legă
tură cu lucrările primei eta
pe a Conferinței general- 
europene pentru securitate 
și cooperare și au reafirmat 
dorința lor de a lua parte ac
tivă la a doua etapă a con
ferinței.

Constatind că relațiile un- 
garo-franceze se dezvoltă fa
vorabil, părțile și-au expri
mat intenția de a spori in 
continuare schimbul de 
mărfuri și a extinde colabo
rarea industrială dintre Un
garia și Franța.

Președintele guvernului 
ungar, .Tenii Fock, a acceptat 
invitația de a face o vizită 
oficială în Franța,

funcția de raportor 
al grupului de lucru 
„Educația pentru să
nătate și problemele 
tinerilor". In plenara 
conferinței, dr. Ovi
diu Bădina a prezen
tat comunicarea „Ti
nerii și societatea : 
Educația pentru să
nătate în cadrul u- 
nei lumi în schimba
re". Tratind multi
lateral problematica 
participării tineretu
lui la activitatea so
cială și a educației 
pentru sănătate, ra
portorul a propus 
elaborarea de către 
O.N.U. și organizați
ile specializate a ți
nui document care 
să includă principi
ile și căile de prote
jare a tineretului pe 
planul sănătății.

planul rentabilității transportului 
(costul transportului unei tone 
de petrol se reduce de la 13 la 
5,70 dolari dacă această operație 
se efectuează cu un vas de ca
pacitatea a 500 000 tone in loc 
de unul de 50 000 de tone) a- 
vantajele „goliaților" oceanelor 
sint evidente. Apare, însă, o pro
blemă: unde să ancoreze aceste 
super-tancuri ? La ora actuală 
se pot număra pe degetele unei 
singure miini porturile care pot 
primi vase cu o capacitate intre 
150 000 și 250 000 de tone. Ase
menea mari porturi specializate 
în transportul de petrol cum 
ar fi. de pildă, portul britanic 
Fawley sau portul vest-german 
Wilhelmshaven sint „tabu" pen
tru vasele care depășesc 200 000 
de tone. Practic, in momentul 
de față super-tancurile de 350— 
400 sau 500 de mii de tone sînt 
in situația legendarului „olandez 
zburător".

Perspectiva ?
Cursa șantierelor navale in 

construirea super-taneurilor în
cepe de pe acum să fie însoțită 
de o cursă a construcțiilor de 
porturi speciale. Pe coasta răsă
riteană a S.U.A.. in statul De
laware a debutat construirea 
unui „port al viitorului". O plat
formă masivă de oțel situată la 
13 kilometri de coastă, înzes
trată cu uriașe rezervoare legate 
prin pipeline-uri de mari rafi
nării de pe uscat și prevăzută 
cu instalații speciale anti-polu-

R. P. CHINEZA - Recoltarea porumbului la o fermă din partea de nord-vest a țării.

Convorbirile bulgaro-franceze
La 20 iulie a sosit la 

Sofia într-o vizită ofici
ală, primul ministru al 
Franței, Pierre Messmer, 
în aceeași zi au început 

■ ci vorbirile oficiale bul- 
garo-franceze.

Luînd cuvîntul la dejunul o- 
ferit în cinstea oaspetelui fran
cez, Stânko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, a evidențiat bu
nele relații existente între cele 
două țări. Relevînd că legătu
rile economice bilaterale se dez
voltă favorabil, S. Todorov a 
subliniat, că există premise fa
vorabile pentru intensificarea lor. 
El a arătat că partea bulgară do
rește să îmbunătățească situația

• LA CENTRUL DE CUL
TURA AUSTRIAC din pal^_ 
tul Palffy, locul de desfășu
rare a cunoscutelor manifes
tări științifice, culturale și 
artistice vieneze, în prezența 
unei asistențe formate din 
oameni de cultură și artă, 
profesori și studenți ai Aca
demiei de arte plastice, mem
bri ai corpului diplomatic, 
ziariști, a fost deschisă ex
poziția de pictură și grafică 
Ioachim Nica și Ion Nanu.

Cu acest prilej, directorul 
Centrului de cultură austriac, 
prof. Herbert Gaisbauer, a 
subliniat tradițiile și origina
litatea artelor plastice in 
România, cu referire la spe
cificul creației contemporane.

„Globtik Tokio-2" pe șantierul 
Ishikawajama Harima: in curind 
super-tancul de un milion de 

tone ?

ante va permite ancorarea unor 
vase cu o capacitate între 500 000 
și 1 000 000 de tone. Acest port 
a cărui construcție va costa circa 
un miliard de dolari va putea 
asigura descărcarea anuală a 
unei cantități de 200 milioane 
tone petrol — adică totalul ne
cesarului actual de petrol al 
R.F. Germania și Franței la un 
loc. In Anglia și R.F. Germania 
sint studiate proiecte pentru 
construirea unor porturi de a- 
cest gen.

Așadar, în curind va începe 
era giganților plutitori de un 
milion de tone.

P. NICOARĂ 

și să participe la căutarea de for
me noi, mai eficiente de colabo
rare economică activă și reciproc 
avantajoasă.

Pierre Messmer a exprimat la 
rîndul său dorința de a dezvolta 
relațiile franco-bulgare. Referin- 
du-se la situația politică din Eu
ropa și la prima etapă a Confe
rinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, el a ară
tat că între țările participante a 
devenit posibil un dialog, care 
să nu fie un dialog între blocuri. 
Prima fază a conferinței a de
monstrat acest lucru și se poate 
considera că experții care se vor 
întruni peste cîteva săptămîni la 
Geneva, vor continua lucrările 
în același spirit. Franța, a spus 
el, urmărește cu interes efortu
rile țărilor balcanice pentru îm
bunătățirea relațiilor între ele și 
pentru pregătirea căilor spre ini
țiative multilaterale in vederea 
instaurării colaborării în această 
regiune.

Tineretul lumii

Ședința Comitetului na
țional al R.D.G. pentru 
Festival
• LA BERLIN a avut loc șe

dința Comitetului național al 
R.D.G. pentru pregătirea celui 
de-al 10-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. La 
ședință au participat Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., și alți conducători de 
partid și de stat. Printre oaspeți 
se afla R. Viezzi, președintele 
F.M.T.D.

In cadrul ședinței, a luat cu
vîntul Erich Honecker, care s-a 
referit la importanța festivalu
lui. Capitala Republicii Demo
crate Germane, a arătat el, este 
gata să primească pe trimișii ti
nerilor din 140 de țări ale lumii.

Reuniunea Consiliului 
de Securitate

« CONSILIUL DE SECURI
TATE și-a reluat, vineri, dez
baterile asupra situației din 6- 
rientul Apropiat. Ședința a fost 
prezidată de reprezentantul Ma
rii Britanii, Colin Crow, pre
ședintele in exercițiu al Consi
liului pentru luna iulie.

Primul a luat cuvintu! mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hassan El Zayyat, urmat de am
basadorul israelian, Josef Te- 
koah, care s-a folosit de dreptul 
la replică.

După cum se știe, runda pre
cedentă de dezbateri, care a avut 
loc intre 6 și 15 iunie a.c., a 
fost întreruptă in scopul studie
rii rezultatelor deliberărilor și 
al desfășurării de noi consultări 
și contacte diplomatice.

hiar de la cele din- 
’ț tii intilniri, se con

stată că belgienii
simt o adevărată

J plăcere să afirme :
„țara noastră e mi

că". Și, parcă, dorind să se spri
jine pe argumente convingătoa
re, înșiră repede : suprafața — 
30 513 km2, lungimea frontiere
lor — 1444 km. Cea mai mare 
axă, de la Ostende Ia Arloon 
însumează 320 km... Cam patru, 
cinci ore de automobil. Cu avio
nul, în viteză moderată, cerul 
este străbătut în mai puțin de 
o jumătate de oră. Dacă are 
noroc de o zi senină, călătorul, 
rotind ușor privirea, poate să 
cuprindă strălucirea Mării Nor
dului și relieful întunecos cu 
pădurile Luxemburgului, cocoa
șele Ardenilor și sclipirile vesele 
ale rețelei de canale olandeze. 
In orice caz. în timp ce avionul 
coboară, călătorul are impresia 
că îl intimpină vertiginos un 
uriaș pare îneîntător. Un parc 
de 30 513 kilometri patrați. în
tr-o infinită gamă de nuanțe de 
verde, intrerupt de puzderia de 
așezări mai mari sau mai mici, 
feeric ornate cu bibelouri goti
ce. dantelării flamande și uriașe 
palate de beton și cristal.

Traversînd țara în automobil, 
realizezi că, in fond, este vorba 
de un imens parc al unui imens 
oraș.

„Sîntem o țară mică dar ți 
aproape zece milioane de locui
tori". Furnicarul de oameni, in 
mașini, pe biciclete, pe jos și în 
aer, constituie o elocventă de
monstrație a uneia dintre cele 
mai mari densități din lume : 
320 de suflete omenești pe kilo
metru patrat, circulînd, agitin- 
du-se într-un fantastic păienje
niș de autostrăzi, căi ferate, ca
nale navigabile, contorsionin- 
du-se și descurcîndu-se miracu
los.

Dar tot atit de fantastică este 
coabitarea contrastelor proveni
te din două mii de ani de isto
rie : de Ia vestigii romane pină 
la dantelăria gotică și nesfirșita, 
autoritara, prezență flamandă a 
„scării vieții". Călătorului ro
mân, descinzînd în Belgia, ii 
este cu neputință, ca după, de
sigur un minim contact cu oa
menii și realitățile fundamenta
le, să nu reflecteze la unele 
coincidențe tulburătoare ale is
toriei țării sale cu ale gazdei.

Cu aproximativ un secol și ju
mătate înaintea sosirii lui Tra
ian în Dacia, Iuliu Cezar scria 
cuvintele atit de cunoscute ado
lescentului român : „Galia est 
omnia divisa in partes tres, 
quahint, una incolunt...". Și 
printre cele trei neamuri, figu
rează helgii. Iar mai departe 
ilustrul împărat și scriitor con
stată că „dintre toate popoarele 
Galici, belgii sînt cei mai bravi". 
Au urmat, apoi, alternîndu-se. 
secole de strălucitoare afirmări 
libere, de împărțiri și reîmpăr
țiri intre puternicii timpurilor 
prin matrimonii sau prin sabie, 
de vajnice împotriviri și inecări 
in mări de singe.

Și din istorie, și din experien
ța mai recentă, se pare că fie

Festivalul panafrican 
al tineretului

După zilele de solidaritate cu 
mișcările de eliberare de pe 
continentul african, cu rezistența 
palestiniană, cu popoarele din 
America Latină și Asia, în ca
drul primului Festival panafri
can al tineretului, care se desfă
șoară la Tunis, a fost organiza
tă, vineri, ziua țării-gazdă. La 
mitingul din piața „Bardo", au 
luat cuvîntul Cisseko Sekou, se
cretar general al Mișcării pana- 
fricane a tineretului, șefi ai u- 
nor delegații naționale partici
pante la Festival.

Unele delegații au vizitat o- 
biective ale industriei Tunisiei 
contemporane — central side
rurgic de la Menzel Bourguiba, 
rafinăria de la Bizerta, o serie de 
alte unități economice, care au 
permis țării pelucrarea, pentru 

care belgian a înțeles limpede 
că independența micii lor țări, 
libertatea proprie, sint condițio
nate de munca înverșunată, 
neîntreruptă, de conservarea și 
sporirea continuă a bogăției na
ționale.

Furnicarul de oameni se miș
că fără oprire, într-un calm apa
rent. Și roadele se văd intr-o 
inepuizabilă expoziție de produ
se ale hărniciei și geniului. Atit 
de nesfirșită, incit e cu neputin

Peisaj belgian

însemnări de PETRE IOSIF

ță să te oprești, chiar numai la 
o descriere a acelora care ar 
putea fi apreciate „fundamenta
le**’. „caracteristice**...

Spațiul, explicabil restrîns, 
acordat unei rapide notații de 
călătorie, nu o îngăduie.

Oricum, oricît de fugară ar fi 
parcurgerea Belgiei, în lung, in 
lat. la tot pasul, te intimpină 
catedrale multiseculare sau mi
lenare ale căror turnuri ireal 
filigranate în marmură, stră
pung norii. în întrecere cu mo
dernele buildinguri de cristal și 
aluminium. Cite un masiv edifi
ciu. stea in trei colțuri, sticlă și 
beton, este departe de a jigni 
prezența apropiată a unor pala
te ridicate de medievalele bres
le, cizelate parcă de dalta magi
că a unui Benvenuto Cellini. 
Printre toți, zimbind șăgalnic, 
Manneken-Pis arată sugestiv 
cum a stins începutul de incen
diu provocat de dușmani in se
colul XIII.

Formidabil contrast între Ato- 
mium, uriașă compoziție de 
sfere, halucinantă viziune a 
viitorului cu vecina sa „Marea 

prima dată, în interesul propriu, 
a bogățiilor naturale de care dis
pune.

Programul de vineri al Festi
valului a mai cuprins deschide
rea unor interesante expoziții 
ale țărilor participante, pe teme 
economice, culturale, artistice și 
filatelice.

Ca și în zilele precedente, de
legația de tineret din România, 
condusă de Constantin Boștină, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., președintele U.A.S.C.R., 
s-a întîlnit și a avut convorbiri 
rodnice, asupra unor probleme 
de interes comun, cu reprezen
tanți ai tineretului din Tunisia, 
Mauritania, Guineea, Niger, E- 
gipt și Senegal, asistînd, totoda
tă, la diferite dezbateri ale par- 
ticipanților la Festival.

Piață" — operă nemuritoare a 
trecutului.

In această împletitură de pre
zent lucid, înfometat de nou. 
cuprins de febra transformării, 
cuplat cu pagini de istorie mo
numentală, pare firesc ca prin
tre giganți ai siderurgiei, ai 
combinatelor petrochimice, prii
tele furnale și generatori elec
trici să apară incintătoare poie- 
ne in care pasc pastoral vaci cu 
înfățișare de reclamă pentru 

ciocolată elvețiană, covoare de 
begonia și alte tapete florale. 
Sugestiv amestec de pastoral, 
idilic și modern.

Mai tulburătoare este, însă, 
prezența, aproape obsedantă, a 
densei constelații de nestemate, 
de la Van Eyck, Pierre Bruegel- 
Bătrinul, Rubens, Bruegel-jXînă- 
rul, Memling, Van der Gx»es, 
Van der VVelden și numeroase 
alte stele de aceleași dimensiuni 
renascentiste, baroce, pină la ale 
impresioniștilor Rick Wouters și 
Constant Permeke, ale xilogra- 
fiei lui Franz Massereel. Și tot 
acest amalgam de util și fru
mos, continuă să fie dominat, 
fără prosternare mistică, de ima
ginile uimitoare ale polipticului 
van eyckian, „Mielul mistic**.

Poate aceasta să simbolizeze 
remarcabila transformare a unei 
Belgii, cu nu multe decenii in 
urmă neagră de fumul cărbune
lui. revărsindu-se din uzine pri
mitive. cu cartiere insalubre, in 
țara de azi, remarcabil așezată 
prin hărnicia locuitorilor săi, in 
rîndurile națiunilor cu o econo
mie dezvoltată.
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Acțiuni ale patrioților 
cambodgienî

• FORȚELE PATRIOTICE 
CAMBODGIENE și-au conti
nuat, vineri, atacurile asupra 
principalelor poziții lonnoliste, 
scrie agenția Associated Press, 
precizind că au avut loc lupte 
in cel puțin Șapte zone diferite 
din jurul Pnom Penhului.

Cele mai serioase angajamen
te militare s-au semnalat pe șo
seaua numărul 3, la circa 16 ki
lometri sud de Pnom Penh, 
unde detașamente de interven
ție lonnoliste au încercat, a 10-a 
zi consecutiv, să salveze un ba
talion încercuit de patrioți. Por
nind de la bazele din Tailan- 
da, avioane de asalt și de bom
bardament ale S.U.A. au efec
tuat raiduri repetate asupra 
pozițiilor patriotice din jurul 
batalionului încercuit, insa, 
după cum relevă agenția Asso
ciated Press, fără succes.

• IN PERIOADA martie 1969- 
mai 1970, aviația americană a 

efectuat, în secret, bombarda
mente asupra unor zone din 
Cambodgia, a admis purtătorul 
de cuvint al Pentagonului, 
Jerry Friedheim. Bombardierele 
B-52 au deversat in cursul a- 
cestor acțiuni, care au precedat 
atacul americano-saigonez asu
pra regatului khmer, peste 
100 000 tone de bombe — a men
ționat Friedheim.

Plenara C.C. 
al P.C. Bulgar

• LA SOFIA s-au încheiat 
lucrările Plenarei lărgite a C.C. 
al P.C. Bulgar, care a dezbătut 
raportul cu privire la unele pro
bleme ale situației internaționa
le. prezentat de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria.

în legătură cu problemele dis
cutate, plenara a adoptat o ho- 
tărire. R.P. Bulgaria — se a- 
rată printre altele în hotărîre — 
va continua să militeze activ 
pentru pace și colaborare in

Balcani, să aducă o contribuție 
reală la eforturile îndreptate 
spre realizarea dezarmării, la 
întărirea securității in Europa 
și in întreaga lume.

PANA DE PE „SKYLAB" S-A DATORAT UNUI 
DEFECT DE FABRICAȚIE

Reprezentanți ai N.A.S.A. au anunțat că primele rezultate ale 
unei anchete asupra cauzelor care au provocat pierderea unei 
părți a învelișului termic al laboratorului spațial american „Sky- 
lab". arată că esle vorba de un defect de fabricație.

Anchetatorii N.A.S.A. apreciază că desprinderea, la 14 mai. la 
63 de secunde după lansare, a unui panou de protecție termică 
din invelișul exterior al laboratorului spațial este rezultatul unor 
erori cu caracter tehnic, comise de proiecianții panoului. Pre
siunea creată in momentul lansării — apreciază specialiștii — 
n-a putut fi dirijată în mod adecvat prin dispozitivele de cana
lizare aflate sub panou, ceea ce a dus la smulgerea acestuia.

După cum se știe, pierderea panoului termic a obligat primul 
echipaj al laboratorului spațial să-și inceapă misiunea prin 
instalarea unei „umbrele" de circumstanță deasupra părții vehi
culului cosmic, expusă radiației solare, pentru a-1 feri de tem
peratura prea ridicată la efectele căreia era supus.

• MINISTRUL FINANȚELOR 
AL S.U.A., George Schultz, a 
afirmat că Statele Unite inten
ționează „să-și joace rolul lor" 
in apărarea dolarului, exprimind 
totodată speranța că moneda a- 
mericană își va redresa cursul 
pe piețele de schimb pe măsura 
ameliorării balanței de plăți și a 
celei comerciale a Statelor Unite.

• IN CONTEXTUL UNOR 
INFORMAȚII din ce în ce 
mai numeroase despre atro
citățile comise de trupele co
lonialiste portugheze in 
Mozambic, Frontul de Elibe
rare din această țară 
(FRELIMO) a anunțat, în
tr-un comunicat publicat la 
Dar Es Salaam, obținerea u- 
nor noi succese în lupta îm
potriva dominației străine. 
In perioada mai-iunie. la 
rare se referă comunicatul, 
patrioții mozambicani au 
scos din luptă, in provincia 
Cabo Delgado, peste 100 de 
soldați din rindul trupelor 
colonialiste și au capturat o 
însemnată cantitate de mu
niții. Totodată, luptătorii 
FRELIMO au lansat mai 
multe atacuri împotriva po
zițiilor fortificate ale trupe
lor portugheze din localitățile 
Nongad și Makomia. Ei au 
reușit, de asemenea, să în
trerupă traficul pe șoseaua 
— foarte importantă din 
punct de vedere strategic — 
dintre localitățile Nakatar și 
Nantulo, aruncind în aer un 
pod de pe riul Mwala.

• AGENȚIA TASS relatează 
că la Centrul spațial de la 
Houston au avut loc, timp de 
două săptămîni, convorbiri le
gate de efectuarea experienței 
sovieto-americane de întîlnire și 
cuplare in spațiul cosmic circum- 
terestru a navelor cosmice pilo
tate „Soiuz" și „Apollo". Con
vorbirile consacrate pregătirii 
experienței, ce va avea loc în 
1975, vor continua în luna no
iembrie, în Uniunea Sovietică.

ARGENTINA : noi ale
geri la 23 septembrie
• ALEGERILE PREZIDEN

ȚIALE DIN ARGENTINA vor 
avea loc la 23 septembrie 1973, 
a anunțat purtătorul de cuvint 
al guvernului de la Buenos 
Aires. Emilio Abra. El a preci
zat că alegerile pentru desem
narea președintelui și vicepre
ședintelui republicii se vor des
fășura în două tururi de scrutin.
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Purtătorul de cuvint a adăugat 
că autoritățile alese vor prelua 
puterea la 12 octombrie.

Două noi organisme în 
Iugoslavia
• IN CURSUL UNEI SESIUNI 

a Consiliului Executiv Federal 
al Iugoslaviei, care a avut loc 
joi, sub președinția lui Gemal 
Biedici, s-a hotărit crearea unui 
Consiliu Economic federal și a 
unui Consiliu pentru problemele 
Sistemului Social-politic al Iu
goslaviei — transmite agenția 
Taniug.

Cele două organisme, adaugă 
agenția, au fost create avindu-se 
în vedere viitoarele sarcini, am
ple și foarte complexe, privind 
adaptarea sistemului social-eco
nomic și social-politic la noua 
Constituție, precum și stabilirea 
unei politici pe termen îndelun
gat de dezvoltare a Iugoslaviei 
și coordonare a eforturilor tutu
ror factorilor sociali pentru rea
lizarea politicii de stabilizare.

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI AI P.C.R., condusă de 
tovarășul Gheorghe Palos, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
sccretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., care se află in 
Cehoslovacia într-o vizită de 
schimb de experiență, a fost 
primită, vineri la amiază, de 
tovarășul Josef Kempny. mem
bru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

La primire a fost de față în
sărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Praga, Simion-Vlad 
Popa.

• IN CAPITALA REPUBLI
CII GUYANA au fost anunțate 
rezultatele oficiale ale alegeri
lor generale de la 16 iulie. Par
tidul de guvernămint, Congre
sul Național al Poporului, a ob
ținut 244 403 voturi (70,15 la 
sută din totalul voturilor ex
primate), avind dreptul la ocu
parea a 37 locuri în Congres.
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