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MUNȚII
DE STICLA

Există în Avrig un adevă
rat cult al sticlei. Generații 
după generații au scormonit 
muntele Porumbacu din îm
prejurimi. L-au mutat aproa
pe jumătate în fabrică și 
i-au dat forme riguros meș
teșugite. Și în contra munte
lui, ștafeta a fost transmisă 
din tată-n fiu. Nume ca 
Hohl. Bădilă. Liebisch, Ko- 
heman sau Ilieș pe care-1 
poartă niște tineri inimoși 
puteau fi intilnite și acum 
mai bine de o sută de ani la 
vechea manufactură. Iar a- 
cum, la ora incandescentă a 
prezentului, ce zestre pro
pun ei la un eventual bilanț ?

— Eu zic să mergem în 
secții, îmi spunea Nicolae 
Ilieș, locțiitorul secretarului 
U.T.C. din fabrică. Cifrele 
sint cifre, iar oamenii sint a- 
ceia care le dau viață. Și 
fiindcă veni vorba de cifre, 
notați : s-au realizat din 
planul anual 23 650 000 lei, 
iar din angajamentele luate, 
400 000 lei. Aici mai trebuie 
să socotim niște inovații de 
mare importanță pentru noi 
toți, niște premii la olimpia
da sticlarilor și... Dar am a- 
juns la atelierul de gravură.

De la cuptoare, unde pasta 
de sticlă capătă forme diver
se ajunge aici pe niște benzi 
lungi, interminabile. Alătun 
de benzi mese la care lu
crează tineri. Majoritatea au 
in jur de 22 ani. Polizoare 
fine se apropie de obiect. Nu 
cu sfială, cu deplină siguran
ță. De aici trec la atelierul 
de pictură. Și astfel un sin
gur obiect este capabil să a- 
teste prezența oamenilor din 
întreaga fabrică.

Ce inovații s-ar putea face 
intr-o fabrică de sticlă ? De 
lucrat, tot cu nisip, cuarț, 
sodă trebuie să lucrezi. Nici 
să înlocuiești, să zicem, cup
torul de ars nu poți. Ameste
cul trebuie topit pentru a 
putea obține pasta. Iar ea 
trebuie lucrată. Și totuși, ti
nerii au găsit și găsesc, după 
cum îmi spunea șeful de e- 
chipă Vasile Neamțu, mai 
mereu cite un lucru suscep
tibil de îmbunătățiri. Pină nu 
demult decorarea aurului pe 
lustră se executa prin două 
arderi succesive. Uteciștii Ion 
Haidu și Gheorghe Mogheș 
au forțat intr-un fel lucru
rile,. incercînd să execute o- 
perația doar printr-o singu
ră ardere. După mai multe 
încercări, efortul lor a fost 
încununat de succes.

La cuptorul de uscare, ul
tima etapă tehnologică, ceva 
nu era in regulă. Plesneau o- 
biectele. Un grup de uteciști 
a extins cuptorul. Tentativa 
le-a reușit. In felul acesta 
s-au realizat economii de 
peste 70 000 lei. Dar concre
tizarea inovației în economii 
realitate nu se oprește doar 
la un set de produse. Pentru 
că producția a fost lărgită cu 
alte 60 produse noi. Și de la 
fiecare se adaugă alte și alte 
economii.
DUMITRU ION DINCA
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30 BANI
a primit scrisorile de acreditare a noului

ambasador al Regatului Cambodgia
România

ÎN INTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în telegrame adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. noi colective de muncă, iși exprimă 
hotărirea de a face totul pentru a lichida ră- 
minerile în urmă pe unele șantiere, să asigure 
un ritm cit mai intens de lucru, alăturindu-se 
inițiativei patriotice’ a constructorilor din Bucu
rești de a lucra in program normal în zilele de 
23 și 24 august.

Totodată, constructorii și montorii își iau noi 
și însuflețitoare angajamente in muncă. Astfel, 
colectivul grupului de șantiere Tg. Mureș din 
cadrul Trustului de montaj utilaj chimic Bucu
rești, care execută lucrări pe platforma Com
binatului de îngrășăminte chimice Tg. Mureș, 
se angajează să realizeze pină la 31 august 80 
la sută din volumul planului pe anul în curs,

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri

ai întreprinderii județene de construcții montaj 
Vrancea s-a angajat în cinstea marii sărbători 
naționale de la 23 August, să dea o producție 
suplimentară de 4 milioane lei.

Pentru realizarea înainte de termen a planului 
de investiții, colectivul Trustului de lucrări spe
ciale București s-a angajat ca pină la sfirșitul 
anului să efectueze lucrări de construcții mon
taj peste plan în valoare de 12 milioane lei, să 
realizeze beneficii suplimentare în valoare de 
4 milioane lei și să depășească indicii de pro
ductivitate a muncii pe acest an cu 1 la sută.

Telegrame asemănătoare au trimis și colec
tivele întreprinderii de construcții montaj a ju
dețului Sibiu, Trustului de instalații montaj 
București și Trustului de construcții industriale 
din Cluj, grupului de șantiere montaj Cazino — 
„Vulcan", Trustului de construcții montaj al ju
dețului Prahova.

Tinerii din Mehedinți înfăptuiesc obiectivele 
cuprinse în Chemarea C.C. al U.T.C., Consiliului 

UASCR si a adunării reprezentanților brigadierilor

FAPTELE DAU
MĂSURA ELANULUI

Ca și alți tineri din țară, tine
rii județului Mehedinți au re
cepționat Chemarea C.C. al 
U.T.C. ca pe un îndemn de în
deplinire și depășire a angaja
mentelor luate in întrecerea ute- 
cistă. în întreprinderile indus
triale ale județului, ca și în a- 
gricultură,. utețiștii au raportat 
procentul îndeplinirii, angaja
mentelor asumate la începutul 
anului (în general peste 60!/.) și 
suplimentările hotărite recent, 
cu ocazia .Adunării festive a ti
neretului mehedințean, prileju
ită de aniversarea a 25 de ani 
de la constituirea primelor șan
tiere naționale de muncă pa
triotică. Cu acest prilej, tinerii 
județului, continuînd glorioasele 
tradiții ale muncii patriotice de 
pe Șantierul național al tinere
tului de la ..Porțile de Fier", au 
hotărit suplimentarea angaja
mentului anual (in valoare de 
17 630 000 lei) cu încă 10 000 000 
lei. Pină acum, în cadrul aces
tui nou angajament, uteciștii de 
la întreprinderea de vagoane au 
raportat predarea a 35 de tone 
fier vechi, iar cei de la Combi
natul de celuloză și hirtie, 5 to
ne de deșeuri de hirtie. începind 
cu data 'de 1 august, comitetul

județean U.T.C. a constituit trei 
șantiere locale ale tineretului în 
comunele Breznița de Ocol, Iz
vorul Bîrzii și Valea Motrului. 
Pe aceste șantiere vor lucra 
grupuri de 100 de tineri, timp de 
cite 20 de zile. în plus, un grup 
de 340 de tineri brigadieri din 
Mehedinți lucrează în prezent, 
cot la cot cu tinerii din mai 
multe județe, pe șantierul ter
mocentralei de la Turceni. ju
dețul Gorj. Adunînd valoarea 
tuturor acțiunilor dc muncă pa
triotică realizate pină in pre
zent, obținem cifra de 17 300 000 
lei, ceea ce înseamnă că tinerii 
mai au de realizat acțiuni în va
loare de numai 370 000 lei pen
tru a-și îndeplini angajamentul 
anual. Plus, bineînțeles, 
10 000 000 lei, reprezentind 
plimentarea acestuia.

Patru luni de producție 
plus. La Fabrica de carton

cele
su-

în
__________ on

dulat. din cadrul Combinatului 
de celuloză și hirtie, intrată re
cent in funcțiune, durata pro
belor tehnologice a fost redusă 
de la 6 luni la 2 luni. „Această

MONICA ZVIR.TINSCHI

(Continuare în pag. a III-a)

îndeplinescMinerii își
angajamentele

sărbătoririi Zilei 
Republica Socia- 
întruniți în adu-

Cu prilejul 
minierului din 
listă România, 
nări festive, minerii din nume
roase centre au adresat telegra
me Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
prin care raportează importante 
succese obținute, se angajează 
să intimpine cu noi realizări 
cea de-a 29-a aniversare a in
surecției naționale antifasciste 
armate, să îndeplinească înainte 
de termen sarcinile actualului 
cincinal.

In telegrama adresată de par
ticipants la adunarea reprezen
tanților minerilor din combina
tul Suceava, se arată că mun
cind ctl hărnicie și responsabili-

PERFORMANȚE
Comentariul cronicarului nostru Vasile Căbulea asupra pri

mei etape a noului campionat de fotbal

Raportează lucrătorii
de pe ogoarele
județului Suceava

Printr-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
Biroul comitetului județean 
de partid Suceia'va rapor
tează că mecanizatorii, ță
ranii cooperatori și specia
liștii din agricultura jude
țului, folosind din plin 
baza tehnicO-materială în 
continuă dezvoltare, ajuto
rul multilateral acordat de 
conducerea partidului și 
statului nostru, au încheiat 
recoltarea griului și secarei.

Ne langajăm și cu acest 
prilej, se spune în cuprin
sul telegramei, că nu vom 
precupeți nici un efort pen
tru aplicarea consecventă a 
hotărîrilor de partid, și de 
stat, a prețioaselor dum
neavoastră indicații, tova
rășe secretar general, pri
vind deavoltarea și moder
nizarea agriculturii, creș
terea producției agricole 
vegetale și animale.

Luni, 13 august 1973, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit pe Chea San, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Regatu
lui Cambodgia în țara noastră.

Cu acest prilej au rostit cuvîn-

țări ambasadorul Regatului Cam
bodgia, Chea San, și președintele 
Consiliului de Stat al ’ 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

După ceremonia 
scrisorilor de acreditare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat, s-a în
treținut cordial cu Chea San, am-

CE ESTE

Republicii 
tovarășul

prezentării

ÎN PRODUCȚIA 
EDITORIALĂ
DESTINATĂ

ȘCOLII
Convorbire cu tovarășul ION STANCIU,

director al Editurii didactice și pedagogice

• CEL MAI MARE TIRAJ DE LA ÎNFIINȚAREA EDITURII - 
25 569 000 EXEMPLARE, o NOI MANUALE PENTRU LIMBI
STRĂINE. 0 LUCRĂRI UTILE CADRELOR DIDACTICE. 0

CURSURI SPECIALE DESTINATE SUBINGINERILOR.

— Cite titluri vor fi publicate 
pentru învățămîntul de cultură 
generală, mediu, teoretic si de 
specialitate, profesional, post- 
liceal și universitar ?

— Pentru acest an școlar. E- 
ditura didactică și pedagogică 
a cuprins in planul său 771 ti
tluri de. manuale școlare (322 
pentru școala de 10 ani. liceul

de cultură generală — 218. li
ceele de specialitate — 141. în- 
vătămînt profesional și tehnic 
— 90). Pentru invățămîntul su-

aperior ne-am propus tipărirea 
126 tratate și cursuri.

CALIN STANCULESUU

(Continuare in pag. a Il-a)

MIHAI FLOREA : în construcția aceasta (Sistemul de irigații rte la Corabia-Turnu Măgurele) am incorporat peste 5 000 metri 
cubi de betoane și 85 000 de kilograme oțel-beton. Și multe, multe zile de muncă încordată.

Foto: GH. CUCU

basadorul Regatului Cambodgia. 
La ceremonie și la convorbire 

participat tovarășii Constan- 
Stătescu, secretarul Consiliu- 
de Stat, și George Macoves- 
ministrul afacerilor externe, 
luat parte, de asemenea,

au 
tin 
lui
cu, 
Au
membri ai Ambasadei Regatului 
Cambodgiei.

Vi ■ f f f Mk

Săliște. Așezare de lingă 
Sibiu, vestită pentru pito
rescul portului și nu mai pu
țin pentru hărnicia locuito
rilor. Cadru de rară frumu
sețe ce ne aminteșe de 

. „Nunta Zamfirei'1... Soare, 
cer înalt, pur. Vn drumeag 
urcă dinspre comună spre 
o colină teșită unde prin
tre copacii unei livezi se ză
rește o clădire. încă de 
departe, se aude sunetul 
unei goarne. Aici își are

I5(l 01

w suisn->
„cartierul general' 
participanților 
național al 
școlare...

Această tabără de instrui
re și-a propus să constituie 
acel cadru de creație colec
tivă, de schimb de experien
ță, atit de necesar fuzionă
rii unor tipuri de experimente 
artistice personale sau de 
grup. Din toate părțile țării, 
reprezentanții județelor s-au 
întîlnit aici, cu speranța in

fructuoasă, 
festivalului 
începe tot

!“ Tabăra 
la festivalul 
cinecluburilor

tr-o colaborare 
intr-o reușită a 
școlar ce va ___r_
aici, pe la mijlocul lui august, 
cu participarea celor mai pu
ternice cinecluburi din țară. 
Directoarea taberei, tovară
șa Caterina Imbrich, delega
tul de la Comitetul jude
țean Sibiu al V.T.C., ne vor
bește despre cîteva din acțiu
nile in curs de desfășurare: pe 
lingă munca practică de fil
mare și fotografiere, in crede
rea realizării expoziției fi
nale foto și a „filmului tabe
rei", s-au organizat excursii la 
Dumbrava Sibiului și Răși
nari ; elevii au participat la 
strîngerea de spice și plante 
medicinale pentru gospodă
ria agricolă de producție

GEORGE R. BUȘECAN
(Continuare în pag. a Il-a)

Vț.

tate comunistă, minerii din u- 
nitățile combinatului au reali
zat pină în prezent un avans 
de 7 luni de zile în realizarea 
sarcinilor cincinalului, iar cei 
de la exploatarea Vatra Bornei 
au îndeplinit în ziua de 9 au
gust sarcinile de plan pe primii 
4 ani ai cincinalului. Cu prile
jul sărbătoririi tradiționalei lor 
zile, minerii din centrala com
binatului Suceava s-au angajat 
să îndeplinească planul cincinal 
pină la sfirșitul trimestrului I 
al anului 1975.

Succese importante raportează 
și muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din unitățile miniere și 
de preparate ale Combinatului 
minier Baia Mare. Astfeî, ei a- 
rată că planul de extracție și 
preparare a minereului pe cele 
7 luni ale anului curent a fost 
realizat și depășit. La producția 
gjobală. sporul de producție re
prezintă o valoare de 17 600 000

Brigada de reporteri ai „Scinteii tineretului" transmite din
SLOBOZIA ; Tinerii au înțeles și au căutat ei înșiși soluții. 
GIURGIU : Colaborare în minută, iar pe teren... dispută 
SLATINA : Constructorii au nevoie de ciment !
ȘURA MICĂ : Unde umblă maistrul cînd ar trebui să fie pe 

șantier ? în pag. a III-a

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

EL SCOTEA DINȚI ȘI-ȘI
CĂPTUȘEA BUZUNARELE

Convinși că nu trebuie să iro
sim în van nici o particulă mi
nusculă a vieții noastre, am mai 
intîlni în cale „specialiști" in 
timpi-morți ? Supraveghindu- 
ne cu asprime, unde am putea 
ascunde golurile de existență ? 
Sugerată doar, condiția abso
lutei competiții cu departajări
le fixe ale vremii — înregistrea
ză excepții. Derogări riscante de 
la promptitudine, răspunsuri e- 
vazive la efort. Despre ele am 
discutat adesea. Mai puțin dez
bătut a fost „reversul medali
ei" : ipostaza nu mai puțin im
portantă a celui care „fuge" 
singur. Care maratonează cu 
ochii închiși, atent doar la in

țeala progresivă a pasului și orb 
la ce calcă acesta. Impenetrabil 
la mersul celui de-alături, surd 
la 
încă 
e a 
care 
răspuns, cit mai ales un lung 
joc de 
a ieși 
timpul 
întinsă
va cred așa și procedează după 
rigorile acestei convingeri. Alții 
denunță procedeul afiliindu-1 u- 
nui anume tip de înfruntare în 
care se nesocotește viața — pen
tru supraviețuire. Care schimbă 
căldura — pe vrăjmășie ! Ome
nia — pe neomenie.

poticnelile partenerului, 
o dată : SINGUR. Drama 
lui sau a celor pe lingă 
trece ? Aici nu e atit un

alternative. Aspirația de 
victorios in disputa cu 
exclude mina de ajutor 
colegului de cursă ? Cîți-

La 30 de ani, medicul Tiberiu 
M. a fost obligat prin lege să-și 
lase diploma de licență în sertar 
și să-și găsească o altă ocupație 
pe timpul cît va funcționa a- 
ceastă interdicție. Stopat în 
plină și înfloritoare carieră, iz
gonit din perimetrul uneia dintre 
cele mai nobile profesii la șase 
ani după ce a terminat învăța
rea ei ! Șase ani, petrecuți pe 
băncile amfiteatrelor, în labora
toare și săli de seminar și încă 
șase, în cabinetul de consultații 
al unei policlinici din județul 
Ilfov. Cheia care a zăvorit pen
tru mult timp cariera omului în

practica în cadrul cabine- 
de stomatologie al Policli- 
Primul an a fost conștiin- 
lucra chiar mai mult decit

de CONSTANTIN CRIȘAN

SOFIA SCORȚARU
(Continuare în pag. a Il-a)
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SURIS GRAV

halat alb trebuie căutată aici 
în spațiul ultimei perioade.

„Tiberiu M. a absolvit facul
tatea de stomatologie cu media 
9. A fost repartizat la noi și i 
s-au creat toate condițiile pen
tru a 
tului 
nicii. 
cios, 
îl obliga programul, nu a avut 
reclamațil din partea pacienți- 
lor... Nu știu cum a fost posibil

(Continuare în pag. a IV-a)

Cine spune că tinerețea este în- întregime surîs, greșește. 
Tinerețea noastră de azi, a societății noastre, vibrînd sub 
continui efervescențe de năzuinți, de bucurii, marcată de 
energice eforturi herculeene constituie deopotrivă angaja
mentul adine subînțeles a! tinereții,' al Întregului nostru tine
ret. Pretutindeni - dăruire, responsabilitate — semn al perso
nalizării și personalității, al frumuseții ce ne încheagă idealul 
colecțjv. Fiece etapă nouă este o sărbătoare ; unii — depinde 
de profesie, de domeniu —. nu au timp să se oprească, nici 
măcar o clipă, pentru a stabili cu 'un zimbet, o fază înche
iată ; aceasta e natura unor munci și zile, unor activități 
anume. Un tînăr maistru oțelar a încheiat o tură, poate o 
tură de noapte, dar odihna îl cheamă și nu mai întîrzie cu 
bucurie pentru a savura purpura fragedă a șarjei pe care 
a născut-o și care, la rîndu-i, se transformă într-un — spre 
pildă — agregat „Made in România".

La el, la alți confrați de tinerețe, dăruire și vis, ar trebui 
să se gîndească tinerii „maiștri" cintăreți de la — să zicem — 
Liceul de Muzică „G. Enescu" din Capitală care — absolvenți 
fiind ai școlii — absolvenți așadar ai unei etape, au sărbă
torit momentul cîntînd la propriu și la figurat. Alcătuind cu 
sunete clasice, grave, spumoase, ample sau patetice, fizio
nomia personalității lor, acești artiști-absolvenți au sărbă
torit nu de mult încheierea unei etape. Au făcut-o cu un su
rîs grav, emoționînd întreaga asistență din Sala mică a Pa
latului.

O orchestră aproape matură dirijată energic (chiar foarte 
ținută sub baghetă) de prof. Ion Drăcea, soliști, îmbujorați 
de emoția — nu de emoția primei apariții publice, fiindcă 
muiți dintre ei mai fuseseră aplaudați in public — notei, 
aprecierii publice, ne-au dat, pentru două ore, imaginea 
conștientă, lucidă a relației creator (artist) - public. E prea 
mult spus creator ? Nu cred că elogiul acesta nu acoperă 
fermitatea și căldura arcușului de pildă al Paraschivei Florina 
Alexa, care ne-a oferit o frîntură din sufletul lui Christian 
Bach. Tot așa, nu cred că exagerez, apreciind siguranța și 
tehnica lui Mihaly Elekes — alunecind tumultuos pe corzi 
pentru a alcătui partea I din Conceriul în Re major pentru 
vioară și orchestră de Ceaikovski, in timp ce, cu o duioșie 
mai adîncă, mai meditată, colegul lui, Andrei Băduiescu 
ne-a reamintit binecunoscutul Concert in Mi major pentru 
vioară al lui Felix Mendelssohn Bartholdy. O egală stăpinire



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 14 AUGUST 1973

tinerii ASTĂZI
ÎNTREABĂ

ADMITEREA
MINISTERUL
EDUCAȚIEI Șl 

ÎNVÂȚĂMÎNTULUI 
RĂSPUNDE:

ÎN INVĂTĂMÎNTUL
PROFESIONAL

Sesiunea septembrie 1973 —
în mai puțin de o lună de zile 

absolvenții școlii generale de 10 
ani și promovații claselor a 
VIII-a care n-au candidat sau 
n-au reușit în sesiunea din iunie 
a admiterii in învățămintul pro
fesional pot da admiterea 
nou, pentru locurile rămase neo
cupate. Despre sesiunea 
toamnă a admiterii in invăță- 
mintul profesional ne vorbește 
astăzi prof. Dumitru Ionescu, di
rector adjunct in M.E.I.

— Sesiunea de toamnă a ad
miterii in școala profesională și 
ucenicie se organizează in peri
oada 1—10 septembrie. înscrieri
le se fac pină in preziua exame
nului medical, iar admiterea 
candidaților înscriși se face in 
limita locurilor rămase neocu
pate în prima sesiune pentru 
fiecare meserie și cuprinde : e- 
xamenul medical în perioada :
1— 2 septembrie pentru absolven
ții școlii generale de 10 ani și
2— 3 septembrie pentru promova
ții clasei a VIII-a.

— Cum admiterea este dife
rențiată pentru cele două cate
gorii de candidați, vă rugăm să 
faceți precizările de rigoare.

— Mai întii citeva lucrări co
mune : la meseriile în care sînt 
necesare anumite aptitudini e- 
xamenul medical va fi comple
tat cu probe specifice cum ar fi : 
de vedere, de atenție, de înde- 
minare etc. Candidații respinși 
la vizita medicală vor fi indru- 
mați spre alte meserii din școa
la respectivă pentru care nu e- 
xistă contraindicații medicale, 
sau li se vor restitui actele pen
tru a se înscrie în alte școli, lu
cru pe care îl pot face pînă la 
data de 3 
Admiterea 
generale de 
fesionale se 
unor probe 
Deci, această categorie de candi
dați sînt admiși pe baza rezul
tatelor examenului medical și în 
limita locurilor planificate pen
tru meseria respectivă. în cazul 
cînd numărul celor înscriși de
pășește numărul locurilor plani
ficate — pentru meseria respec
tivă, admiterea se face in ordi
nea mediilor obținute în clasa a 
X-a a școlii generale. Restul se

din

de

septembrie inclusiv, 
absolvenților școlii 

10 ani în școlile pro- 
face fără susținerea 
scrise sau orale.

pot înscrie la o altă meserie din 
aceeași școală sau dintr-o altă 
școală.

Promovați! clasei a VUI-a sînt 
admiși în școala profesională pe 
baza rezultatului 
medical. în cazul 
mărul candidaților 
pășește numărul locurilor pla
nificate se organizează 
scrise 
aparținînd naționalităților conlo
cuitoare pot susține probele de 
concurs în limba maternă, la o- 
biectele pe care le-au studiat in 
această limbă. în cererea de în
scriere ei vor menționa limba in 
care doresc să susțină probele.

Afișarea rezultatelor admiterii 
se face în ziua de 4 septembrie 
pentru absolvenții școlii genera
le de 10 ani și după cel mult 
24 de ore de la ultima probă 
pentru promovații clasei a 
VIII-a.

în timpul desfășurării admite
rii candidații vor avea asupra 
lor buletinul de identitate și le
gitimația de concurs ; legitimația 
va fi păstrată pină la admiterea 
în școală, sau pînă la retragerea 
actelor în cazul cînd au fost 
respinși.

— Ce ar trebui să știe în plus 
tinerii care se pregătesc să can
dideze pentru sistemul uceniciei 
la locul de muncă 1

— După ce vor fi admiși — în 
condiții identice cu cele enume
rate mai sus privind examenul 
medical și limita locurilor plani
ficate — ucenicii care primesc 
pregătirea teoretică prin învăță- 
mint profesional seral, sau 
cursuri de zi de 2—3 luni pe an 
— vor face cerere de primire ca 
ucenic în întreprindere, în ter
men de trei zile de la afișarea 
rezultatului admiterii. Cei care 
nu vor face cerere, sau nu se 
vor prezenta în cel mult 10 zile, 
de la deschiderea anului școlar, 
nu aduc acte de justificare a ab
sențelor, vor fi socotiți retrași 
iar locurile vor fi completate cu 
alți candidați, în ordinea 
cării.

De altfel și pentru cei 
în școlile profesionale se 
problemă asemănătoare : 
face cerere de înscriere la școa
la respectivă pînă în preziua in-

examenului 
cind nu- 

înscriși de-

probe
și orale. Candidații

ceperii cursurilor școlare, 
care nu se vor înscrie, sau, deși 
înscriși, nu s-au prezentat în cel 
mult 10 zile de la începerea 
cursurilor, sau în același termen, 
nu prezintă acte pentru justifi
carea absențelor vor fi conside
rați retrași, iar locurile comple
tate cu alți candidați, în ordinea 
clasificării.

Tinerii admiși în școlile profe
sionale și la ucenicie vor înche
ia, în termen de 15 zile de la 
începerea cursurilor, contracte 
cu întreprinderea sau instituția 
pentru care se pregătesc. Con
tractele stabilesc obligațiile reci
proce ale părților atît pentru pe
rioada școlarizării precum și cele 
de după absolvirea ei.

clasifi-

admiși 
pune o 
ei vor

CE ESTE NOU
ÎN PRODUCȚIA 
EDITORIALĂ
(Urmare din pag. I)

tipă- 
acest 

de 
spa- 

Au 
de

cîntece în limbile franceză, rusă, 
engleză, germană la care spe
răm să avem concursul unor 
formații restrinse din Corul Ma
drigal și Corul de copii radio.

— Ce se prevede în viitor 
pentru cei ce frecventează 
cursurile serale și fără frecven
tă și cursurile de subîngineri ?

— în stabilirea planurilor de 
editare s-au avut în vedere în
deosebi acele cursuri care sînt 
solicitate de un număr mare de 
studenti. Pentru anul viitor 
proiectul de plan, întocmit îm
preună cu direcția învățămin- 
tului superior din Ministerul 
Educației și învățămîntului. cu
prinde numeroase cursuri desti
nate institutelor care pregătesc 
subingineri.

(Urmare din pag. I)

pro- 
ana- 
no-

— Cum este reflectată spori
rea ponderii limbilor străine in 
planul editorial ?

— S-a continuat acțiunea de 
tipărire a manualelor de limbi 
străine pentru clasele II—IV. 
Pe lingă manualele destinate 
claselor a Il-a și a IlI-a. 
rite in anii anteriori, in 
an au apărut manualele 
franceză, engleză, rusă și 
niolă pentru clasa a IV-a. 
fost tipărite manuale noi
franceză, engleză, rusă, pentru 
anul I de liceu ; pentru anul al 
II-lea s-au elaborat manuale de 
italiană și spaniolă. în sfirșit, 
pentru anul al III-lea s-au ti
părit manuale de germană, ita
liană și spaniolă.

întrucât, încă din acest an șco
lar s-a introdus din clasa 
a Vl-a cea de-a doua limbă 
străină, a fost necesar să spo
rim foarte mult tirajele la ma
nualele de engleză, franceză, 
germană și rusă.

— Ce măsuri vor fi luate în 
continuare de Editura didacti
că și pedagogică pentru diversi
ficarea producției editoriale ce 
vine nemijlocit în ajutorul ca
drelor didactice ?

— în proiectul de plan pe a- 
nul 1974 am inclus numeroase 
lucrări care se adresează pro
fesorilor de diverse specialități. 
Citeva spicuiri din acest 
iect : lucrări practice de 
tomie și fiziologie umană,
țiuni de biofizică și biochimie, 
lecții complementare de geo
metrie, Istorie contemporană 
universală ș.a. Unele cărți desti
nate profesorilor sint traduceri 
din diverse limbi : astfel, vor 
apare o serie de lucrări de fi
zică traduse din limba engleză, 
se va 
lecției 
gebră, 
limba

— Ce noutăți ne puteți 
nala în domeniul discului șco
lar ?

— Printre noutățile discogra- 
fice din acest an școlar con
semnăm în primul rînd discul 
care a fost realizat după ma
nualul de limba română pentru 
clasa a V-a. La înregistrările 
pentru acest disc a contribuit 
un grup de valoroși actori ai 
teatrelor bucureștene.

Noi sînt și discurile de limba 
rusă, franceză și engleză pentru 
anul I de liceu (anul V de stu
diu). Lectura acestor discuri a 
fost realizată cu sorijinul unor 
cadre didactice universitare și 
crainici de Ia Radiodifuziune. 
Discul de limbă franceză cu
prinde și citeva exerciții, care 
îl va aiuta pe elev să-și verifice 
și să-și controleze pronunția. 
Pentru școlile naționalităților 
conlocuitoare vor apare discuri 
destinate 
VTT-a. in

Pentru 
anunțăm 
a noi discuri de limbă română 
pentru clasele a Vl-a. a Vil-a 
si a VTIT-a. discuri în cele pa
tru limbi moderne, nrecum 
pentru limbile 
mană.

Vom începe 
tru realizarea

co-
Al-

(traduse din

continua publicarea 
Alef. — Geometrie. 
Analiză, 
franceză).

sem-

claselor a Vl-a si a 
maghiară și germană, 
anul viitor, putem să 
apariția în continuare

și
maghiară si ger-

pregătirile pen- 
unor discuri, cu

„Amnaș"... Am asistat tocmai 
la o intîlnire a elevilor cu 
invitații sosiți în tabără în 
ziua aceea, în frunte cu tova
rășul Emil Vînătoru, secretar 
al Comitetului județean de 
partid Sibiu. In cadrul în
trunirii, elevii au primit răs
punsuri la numeroasele între
bări formulate, privind pro
bleme de tineret și de poli
tică internă și externă. Ei 
s-au arătat curioși, totodată, 
de specificul județului Sibiu, 
cerînd date și fapte despre 
dezvoltarea sa, despre tradi
țiile acestor locuri. Se mai 
anunțau, de asemenea, pentru 
zilele următoare seri cultural- 
distractive, cu participarea 
unei formații de muzică ușoa
ră din Tulcea, discuții 
dezbateri privind arta 
mului. Toate acestea vor face 
plăcută șederea elevilor în 
perioada de vacanță în care 
se află de fapt... Le mai stau 
la dispoziție terenuri de vo
lei și fotbal, clubul și punc
tul de informare ideologică, 
și bineînțeles un modest ci- 
ne-laborator.

Dar dincolo de intențiile 
deosebit de promițătoare, con
semnăm cu părere de rău 
o serie de lipsuri organizato
rice ce împiedică în bună 
măsură desfășurarea celei 
mai importante acțiuni din
tre toate, aceea efectivă de 
filmare și fotografiere, de în
sușire a unor procedee teh
nice, de realizarea în tabă
ră a cîtorva filme importan
te care să fie prezentate la 
viitorul festival, în afara ce
lor aduse de acasă, de către 
fiecare cineclub. Dat fiind 
specificul taberei, lipsuri de 
neadmis. In această ordine 
de idei, amintim în primul 
rînd absența de materiale fo- 
tosensibile, chiar și a unui a-

fit-

M. V.

albastre!

BBS

co-

va

N. ARSENIE

At

con-
sigur,

că- 
in- 
pu- 
in-

dar totdeau- 
front. El 
gîndește 
ceea ce 
gindesc

O perlă între perlele litoralului românesc: stațiunea Olimp!
Foto : GH. CUCU

co- 
La
e-
o-

re- 
in- 
de 
un

cama-

ACCENTE

Un comandant
Dacă amintirea 

anilor de școală îți 
reinvie totdeauna 
chipul dascălului,' 
tot astfel,' rerriemo- 
rarea altei virste, a 
aceleia in care fă- 
cîndu-ți datoria că
tre patrie devii, po
trivit înțelepciunii 
populare, bărbat cu 
cu adevărat, ți-1 a- 
duce de fiecare- 
dată în prim plan 
pe cel ce ți-a fost 
comandant.

Comandantul, ier
tată-mi fie necita- 
rea definițiilor 
gulamentar,e, 
seamnă înainte 
toate un bun, 
foarte bun
rad, ordinele sale, 
întemeiate pe nece
sități și norme 
rora le este el 
suși supus, au 
terea de a se
făptui neabătut tot
deauna fiindcă nici
odată nu-1 vor găsi 
în afara rîndurilor 
celor chemați să le 
execute, coman
dantul se află în 
front, cu un pas 
mai înainte, e-ade- 
vărat, 
na în 
iește, 
simte 
iese,

Trec un/forr »e/e
Vă invităm să ne însoțiți în- 

tr-o tabără de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei. 
Să parcurgem împreună una din 
zilele de activitate. Ora opt. Co
mandantul taberei primește ra
portul. Tinerii aliniați în careu 
trăiesc din plin momentul. în
cepe o nouă zi de instruire. Se 
anunță programul. Detașamen
tul unu : instrucția tragerii — o 
oră, pregătire fizică — două ore. 
ALA — două ore. Detașamentul 
doi : orientare turistică — două 
ore, instrucția tragerii — trei 
ore. Detașamentul trei...

Să ne decidem ce detașament 
însoțim. Oricum, pe toate nu 
putem. Să ne socotim deci com- 
ponenți ai detașamentului unu. 
Comandant îl avem pe maiorul 
Dumitru Brejan. Locțiitor de 
comandant pe elevul Marius 
Ștefan de la școala profesională 
„Tehno-metalica". O comandă 
scurtă ne introduce in atmosfe
ra de maximă pregătire care 
domnește aici.

Cunoașterea armei de calibru 
redus este tema primei orc, a- 
ceea de instrucția tragerii, după 
care urmează pregătirea fizică : 
gimnastică, aruncarea grenadei 
etc. Cind comandantul detașa
mentului începe să ne descris 
din ce se compune masca de a- 
părare contra gazelor să știți 
că am trecut deja la orele de 
ALA. Că noi — tinerii — ascul
tăm și căutăm să ne însușim cu 
cea mai mare atenție aceste no
țiuni este firesc. „De aceea am 
și venit aici" îmi spun coman
danții de grupe Cristache ■ Mușat 
(Grupul școlar I.R.M.A.), Leonaș 
Anghel (Grupul școlar poligra
fic „Dimitrie Marinescu") și ca 
ei tot detașamentul.

Ora 13,00. Se face bilanțul zi
lei. „Astăzi — spune comandan
tul detașamentului — ați învățat 
despre... Mă declar mulțumit de 
felul cum v-ați comportat și țin 
să evidențiez pe Șerbănescu 
Leonard, Berbecaru Florin, Mu
șat Cristache". După care : „De
tașament. drepți 1 Bună ziua". 
„Să trăiți", răspundem noi la

unison. „Spre platoul de adu
nare, cu cîntec înainte marș 1“

Plecăm în pas vioi,, cadențat. 
Toată lumea pornește cu stingul. 
„Pui de lei" e cîntecul nostru. 
Pe drum ne mai întîlnim cu un 
detașament, care. își acompa
niază marșul cu cîntecul infan
teriștilor. înseamnă că este de
tașamentul doi. Așa-i la noi, ne 
mai cunoaștem și după cîntec.

După masă, pină la orele 16, 
ne odihnim. Apoi sub conduce-

ÎNTR-O TABĂRĂ
w

DE PREGĂTIRE
A TINERETULUI

PENTRU 
APĂRAREA PATRIEI

rea profesoarei Mariana Voicu 
învățăm citece patriotice. Pentru 
azi, ..Tineret, mîndria țării". Ac
tivitățile sportive, care încheie 
această zi, sînt așteptate cu cea 
mai mare nerăbdare. O să vadă 
ei — Cei de la detașamentul 
trei . 1
bal. Mai greu o să fie la hand
bal. Nu sintem prea tari și ju
căm cu cei de la șapte. Dar vom 
vedea.

Ziua a început deja să se as
cundă după dealurile din împre
jurimi. Masa de seară s-a servit 
iar curtea taberei se umple de 
zumzete, 
comandă : 
concursul „ 
cîntînd". Și fiecare detașament 
trece în pas de defilare întonind 
cîntecul învătat în acea zi.

La apelul de seară nu lipsește 
nimeni. Deci, ce-ar mai urma a- 
cum? Programul de seară și stin
gerea. Una după alta luminile 
din camere se sting. S-a mai

ce o să le facem la fot-

taberei se umple de 
Pină cînd se aude o 

Pregătirea pentru 
„Trec detașamentele

scurs o zi de tabără. Odihna 
este binevenită fiindcă mîine...

★
Am în mînă un caiet legat fru

mos pe care este scris „Jurnal 
de tabără". îl deschid. „Astăzi... 
la Grupul școlar petrol din Cim- 
pina își începe activitatea ta
băra de instruire a elevilor se
lecționați pentru a deveni co
mandanți de grupe la activitatea 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei din municipiul 
București". Mai departe sînt în
scrise la loc de cinste numele 
celor care au ciștigat diferite 
trofee. Din seria I reținem 
numele elevilor Marcel Tohotaru 
(Liceul M. Sadoveanu), Gabriela 
Radu (Liceul nr. 32), Ana Oltea- 
nu (Liceul nr. 38), care au ciști
gat concursul „Țintaș de elită". 
Reținem, de asemenea, echipa 
detașamentului doi de fete, ciș- 
tigătoarea campionatului de fot
bal. Și așa mai departe.

Comandatul taberei este tova
rășul Gh. Stăniloaie. îi solicităm 
citeva precizări în legătură cu 
caracterul taberei. „Este o ta
bără experimentală organizată de 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Experimen
tul constă că aici pregătim ca 
viitori comandanți de grupe a- 
tit fete cît și băieți. Pînă în pre
zent ne-am putut da seama de 
avantajele acestui sistem : tine
rii mai mult ca oricind au o gri
jă deosebită față de ținuta lor, 
de felul cum vorbesc, mobiliza
rea la activități este mult mai 
bună, ca de altfel și caracterul 
de întrecere. Fetele sînt cele 
care dau deseori tonul, se în
curajează reciproc la acțiuni, își 
sărbătoresc zilele de naștere, u- 
nele rezultate bune obținute. în 
aceste condiții și activitățile cul
tural-sportive se organizează mai 
ușor. Tabăra noastră urmărește 
o pregătire complexă.

Un experiment care se dove
dește deja util. Fapt demonstrat 
și de bunele rezultate obținute 
pînă în prezent în această ta
bără.

ION TOMESCU

parat de proiecție pe 16 mm, 
care va sosi spre... sfirșitul pe
rioadei de tabără, prea tîrziu, 
evident.

„Film nu s-a făcut încă 1" 
ne spune Gabriela Dragomir 
din Prahova. „E aici un pro
gram de tabără de odihnă, 
și nu există suficiente condiții, 
o dota're corspunzătoare 
scopului, nici măcar o sală co
respunzătoare de proiecție"... 
S-au strîns mai mulți în ju
rul meu. Printre ei 
Molin din Timișoara, Lung 
Onoriu, Liceul nr. 1 Roșio-

Adrian

în fiecare an a taberelor de 
acest profil mereu în alte lo
calități, creează de fiecare da
tă o stare de improvizație. 
Aparatele trebuiesc aduse cu 
geamantanele, despachetate, 
apoi împachetate iar o dată 
cu terminarea festivalului 
trimise în alt loc din nou, 
pentru la anul. Nu rămîne 
nimic stabil, ceva care să dea 
siguranța noilor 
tr-o organizare 
mentată, care să 
cesul acțiunii , 
Săliște, cu tot pitorescul

La 15 august va începe, prin 
24 de librării din București, 
vinzarea manualelor școlare 
pentru elevii din anii I—IV ai 
liceelor de cultură generală, 
curs seral și fără frecventă. Li
brăriile prin care se va face 
difuzarea sint astfel amplasate 
incit să acopere zonele princi
pale ale Capitalei.

începind de la 15 septembrie 
se vor găsi în librării și ma
nuale școlare pentru clasele 
I—X ale școlilor de cultură ge
nerală.

— Au fost asigurate — ne-a 
declarat tovarășul Virgil Oltean, 
director al Centrului de li
brării București — pentru toate 
librăriile bucureștene rezerve 
suficiente din întreaga gamă de 
rechizite școlare începind cu 
cele necesare elevilor care pă
șesc pentru prima dată pragul 
școlii — alfabetare, ghiozdane 
etc. și terminind cu trusele de 
desen și caietele speciale pe 
care le folosesc elevii mari. Tot
odată, s-au luat măsuri de ex
tindere a raioanelor care vind 
rechizite școlare, și s-au creat 
locuri suplimentare de desfa
cere. La librăriile „Ion Crean
gă", ,,Mihai Eminescu", „George 
Coșbuc", „Tineretului" și „Co
piilor" s-au pus în vinzare se
turi complete cu rechizite șco
lare pentru clasele I—VIII. De 
asemenea, librăriile au pus la 
dispoziția elevilor liste orien
tative cu rechizitele școlare 
necesare fiecărei clase, iar pen
tru elevii claselor I—II s-a al
cătuit o listă orientativă de 
jocuri distractive.

Toate 
nate cu 
torie și 
elevilor 
necesare fiecărei clase. în con
formitate cu cerințele progra
melor școlare, alcătuită îm
preună cu Inspectoratul școlar 
al municipiului București. E- 
xistă în număr suficient și alte 
lucrări necesare elevilor ca. de 
exemplu, culegeri de probleme, 
dicționare, manuale pentru în
vățarea limbilor străine si al
tele.

librăriile sînt aprovizio
nării de lectură obliga- 
facultativă recomandate 
pe baza listei de titluri

veniți în- 
deja experi- 
asigure suc- 
întreprinse.

ei,

150 de speranțe
la Săliște

rii de Vede, Sorin Ilieșu de 
la Liceul din Baia-Mare, Flo
rentin Ghica, clasa a Xl-a, Li
ceul „Nicolae Bălcescu" din 
București. „Față de anul tre
cut, ne-a spus Florentin Ghi
ca, lipsesc condițiile de lu
cru... Organizarea prea strictă 
a altor acțiuni paralele, ne 
lipsește de posibilitatea de a 
lucra în domeniul filmului 
chiar cu puținul aparataj pe 
care îl avem".

E foarte anemică activita
tea aici, la Săliște, în materie 
de film. Am aflat că pentru 
mulți, tabăra 'a constituit o 
dezamăgire. Și e păcat, pen
tru că după cum îmi spuneau 
chiar ei, elevii, asta aduce ne
încredere și o participare e~ 
vident redusă pentru la anul 
Pe de altă parte, organizarea

este oare locul cel mai potri
vit pentru o asemenea mani
festare Experiența de anul 
trecut, de la Timișoara, s-a 
dovedit mai fructuoasă.

In fruntea grupului de in
structori, am găsit profesori 
entuziaști, cu o participare 
directă la viața de tabără: 
7,oe Popa, Iulian Buzu, Bu
jor Chelaru, Victor Albu. 
Sînt oameni pe care tinerii 
îi simt aproape, nu. ca vîrstă 
ci .ca gîndire și dorință de 
acțiune. La Săliște se 
face lucruri bune! Și ar fi 
păcat să nu fie așa, dăruirea 
celor de aici merită toată 
lauda. încă o dată aparatul 
de filmat a slujit pe tineri în 
instruire și auto-educație și 
credem că filmele acestea 
merită mai mult decît să se

pot

zbată în circuitul închis al 
festivalului, între pereții ta
berei de la Săliște. Trebuie 
să li se dea posibilitatea de 
a fi valorificate în 
discutate, criticate, 
în dosul fiecăruia din 
opt sau zece filme pe 
le-am văzut aici într-o 
vanpremieră improvizată tră
iește o idee, respiră o gîndi- 
re limpede, 
special __ , .
Ies, juriului toată 
de a se pronunța 
mum de obiectivitate : 
nerații" în regia lui 
Emil, „Noaptea soarelui", 
regia lui Butuman 
proaspăt absolvent al 
ceului „Nicolae Bălcescu" 
din București, viziune per
sonală și absolut deosebită 
asupra masacrului atomic de 
la Hiroșima, amîndouă filme 
de animație, și un scurt-me- 
traj în regia lui Călin Ră- 
dulescu de la Liceul nr. 1 
din Roșiorii de Vede, intitu
lat „Poluare", film de anga
jare' profundă ' îii viața ti
neretului contemporan, pă- 
trunzînd dincolo de sfera po
luării industriale în aceea mult 
mai nocivă a poluării morale. 
Mă fac aici ecoul părerii de 
rău a' celor de la Săliște că 
nu au alături în aceste mo
mente, pe lîngă profesorii ca- 
re-i însoțesc și-i sprijină, pe 
cineva din lumea profesionis
tă a filmului românesc, acel 
cineva care nu s-a arătat 
încă, capabil să-și trans
mită experiența cu răbdare 
și încredere. Majoritatea ti
nerilor de la Săliște nu do
resc să devină cineaști pro
fesioniști. ei au înțeles însă 
că filmul este un auxiliar de 
preț aproape în toate domenii
le, un instrument ascuțit de 
instruire și educație, și poa
te numai pentru aceasta me
rită din plin zăbava unei pri
viri admirative, și încă mai 
mult decît atît...

H. LEREA

public,
Căci 
cele 
care 

a-

ipede. Aș remarca în 
'l trei, lăsînd, bineînțe-

libertatea 
cu maxi- 

„Ge- 
Patca 

în 
Adrian, 

Li-

1
1

tră-
Și 

tră- 
Și 

simt toți ceilalți to
varăși ai săi, sub
ordonați prin fap
tul că o asemenea 
unitate trebuie să 
se traducă plenar 
și într-o acțiune 
unică.

Stau însă și mă 
întreb. împrumutat 
altor domenii de 
activitate — spre 
folosul acestora e- 
vident — termenul 
acesta din viața os
tășească nu trebuie 
oare să-și păstre
ze măcar sensu
rile fundamentale ?

Concret, vreau 
zic, ce-ar putea 
fie comandantul 
nui șantier 
muncă 
de pildă, 
dacă nu i 
mandant ?

Nu mă ’ 
trazice, sînt 
nimeni. Cu excep
ția. neplăcută, a 
unui exemplu re
cent întîlnit. Pe un 
mare șantier, pre
zent la festivitatea 
inaugurării, am în
cercat să desprind 
dintr-un dialog cu 
mai mulți briga
dieri învățămintele 
unei săptămîni de 
activitate. Toate 
bune, aș zice, și la 
locul lor. Elan pe 
măsura unor ase
menea acțiuni, re
zultate — în pofi
da lipsei de expe
riență a elevilor — 
bune șl bine apre
ciate ca atare de 
specialiști, de con
ducerea șantieru
lui. Despre acestea 
se vorbise mult; 
foarte mult în ca
drul festivității. 
Numai că în viața 
șantierului de mun
că patriotică exis
tau din păcate si 
alte aspecte : de
fectuoasă organiza
re a transportului 
la punctele de lu
cru, a muncii pro
priu zise, uneori : 
nemulțumiri mai a- 
veau brigadierii și 
în ceea ce privește 
organizarea timpu
lui liber, aprovizio
narea punctelor a- 
limentare, între al
tele, lipsa gheții de 
la...........răcoritoare"
etc. Lucruri impor
tante, firește, dar

să 
să 
ti
de 

patriotică, 
altceva 

un

lesne, mă gîndeam,

de rezolvat. De ce 
nu i-ați spus 
mandantului ? 
întrebarea mea 
levii au făcut
chii mari și au 
schițat un zimbet : 
„Știți, comandan
tul nostru nu bea 
fcepsi". Comandan
tului, aveam să aflu 
chiar de la el, bri
gadierii ii spuseseră 
toate acestea, 
cu atît s-au

. Răspunsul ] 
n-a fost altul 
cit cel pe 
uimit, aveam 
rețin eu 
dintr-o 
rentă : 
tuația, 
cern ! : 
faci 
tule, 
să-i zic,

dar 
ales, 

primit 
‘ do

care, 
să-1 

însumi 
voce indife- 
„asta-1 si
ce să fa- 

Cum „ce să 
comandan- 

îmi venise 
amintin- 

du-mi emfaza cu 
care în fața careu
lui își aninase a- 
ceastă calitate după 
șirul de fraze în 
care din viața bri
gadierilor nu răz
bătuseră decît lu
crurile de laudă și 
care-i subliniau 
propriile merite. Să 
acționezi, să re
zolvi, să te bați 1 
Cînd nu-ți stă în 
putere, ieși la ra
port, iar acolo, în 
fața superiorilor, 
gîndul nu-ți steie 
decît la cei în nu
mele cărora vor
bești, 
fruntea 
afli și 
fort în 
chemat 
mai spornic, 
atunci te poți numi 
comandant cu ade7 
vărat, comandantul 
unui șantier al ti
nerelului.

la cei în 
cărora te 

al căror e- 
muncă ești 

să-l faci
Abia

VIOLA
(Urmare din pag. I) 

dovedit 
Lalo, și 

în

a instrumentului a 
violoncel de Ed. 
afectivă, Doina Profir, 
Paul Constantinescu.

Departe de mine gindul că aș putea descrie, cu o termi
nologie de cronică muzicală, concertul absolvenților promo
ției din 1973 de la Liceul Enescu, motiv pentru care mă și 
opresc aici, nu fără a mă gîndi că toate aceste talente - 
citeva aplauze in scris măcar, aici, fiindcă nu le-am auzit 
„detașate" în sală, pentru profesorii acestor soliști - sint 
fructul fraged, odihnitor, senin al zodiei zilelor noastre. 
Faptul că, pe ici pe colo, cutare solist voia să iasă de sub 
baghetă ca un șuvoi - in timpul părții solo - este, pentru 
mine un simbol : nerăbdarea confruntării, a confruntării pu
blice cu propria lor personalitate. Pentru reproșuri tehnice, 
las pana specialistului. Pentru reproșul nerăutăcios, ce urmea
ză, mă încumet : oare la această sărbătoare de etapă, la 
acest cîntec de trecere, dintr-o treaptă în alta, ca un cere
monial de tranziție patetic, nu ar fi putut participa - invitați 
expres — tineri ucenici, maiștri, tehnicieni dintr-o școală pro
fesională de pe lîngă o uzină bucureșteană ?

Oare concertul absolvenților Liceului de Muzică „G Enes
cu" nu ar fi putut purta o dedicație scrisă către acel oțelar 
sau forjor — pomenit la început — care nu are vreme să-și 
cinte etapele, și care ar iubi - iubește, sînt sigur - un con
cert de violă sau de violoncel ? Cu ce e mai prejos muzica 
șarjei lui decît alunecarea de boltă pe o violă ? Cu nimic, de
sigur. Violă, suris grav este tinerețea : ea are multe praguri - 
între ele, dialogul : cînd ne gîndim la noi, să ne gîndim me
reu la persoana a ll-a plural, a confraților noștri. Fiindcă e- 
xistă o muzică deasupra tuturor celorlalte ; muzica fraterni
tății tinere. Tinere și grave ca un suris de violă, care nu poate 
trăi - în concert - fără orchestră.

Maria Oțeleanu într-un concert 
o excelentă digitație tehnică 
dificilul Concert pentru pian

de 
ți 

de

că aș putea descrie, cu o termi
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PENTRU CEI CE AU NOSTALGIA 
CONCEDIULUI TRECUT I 

PENTRU CEI CE TRĂIESC 
NERĂBDAREA VIITORULUI 

CONCEDIU!

B-DUL REPUBLICII 68,
ORGANIZEAZĂ

26 AUGUST

FILIALELE SALE DIN
ITHR-BUCURESTI, PRIN9 1

CAL. VICTORIE1100 SI
9
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O INTÎLNIRE CU LITORALUL 
sau cu PITOREASCA ZONĂ

CARPATINĂ
CABANELE: DOCHIA, DURAU, CHEILE ZĂNOAGEI, PADINA, 

CHEIA RÎȘNOVULUI, CURMĂTURA, BONLOC
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„Tinerii au înțeles ce ii se cere 
si au căutat ei insisi soluții"

La punctul de lucru Jidoaia — Lotru, tinerii brigadieri au început 
să toarne primele lamele ale barajului.

Foto: PAVEL TANJALA

LA PANOUL DE ONOARE
-______________________:_____________ :__ _ ______ ;_________ ii__

In aceste zile de mare avțnt în întrecerea socialistă, che
marea adresată constructorilor de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolăe Ceaușescu, a găsit pretutindeni în 
țară, un teren fertil de afirmare a unor inițiative și acțiuni 
pentru accelerarea ritmului lucrărilor de construcții șl mon
taj și predarea la termen a fiecărei capacități de producție 
din planul anual.

Din numeroasele exemple care vorbesc despre succesele 
constructorilor am ales cîteva demne să figureze la Ioc de 
cinste pe panoul de onoare al marii sărbători de la 23 
August.

Ouminica, zi normală de lucru

Pe Platforma Combinatului de 
îngrășăminte chimice Slobozia 
se fac pregătiri pentru punerea 
in funcțiune. Momentul solicită 
eforturi deosebite. Factori de 
răspundere sint tot timpul pre
zenți pe șantier. Ceea ce nu s-a 
reușit pină acum — acordarea 
relației beneficiar, constructor, 
furnizor — se pare, e pe punctul 
să se înfăptuiască. Nesincroniza- 
rea acestor factori a avut re
percusiuni asupra bunului mers 
al lucrărilor pe șantierul amin
tit. O serie de unități nu au asi
gurat Ia timp utilaje, materiale, 
asistență tehnică necesare. Abia 
recent s-a ajuns la un acord 
direct, ferm, cu Uzina construc
toare de mașini Reșița, cu Cen
trala industrială de electronică 
și automatizare, cu Uzinele „Gri- 
vița Roșie" și altele.

— Uzinele 23 August — ne 
împărtășește tovarășul director 
general al C.I.C., Constantin 
Ivănel, ne fac incă greutăți în 
ceea ce privește calitatea piese
lor livrate. Pastilele de la supa
pe sar, se rup, intră în mașină. 
O serie de remedieri le-am re
zolvat noi, aici în atelierul pro
priu. Dorința noastră e să vină 
cineva din partea uzinelor să 
facem o analiză serioasă a si
tuației. Numai că deocamdată 
partea unității bucureștene, cea 
care dă bătaie de cap chimiști- 
lor ialomițeni, e reprezentată la

C.I.C. Slobozia doar de un ingi
ner stagiar. Nu punem la îndo
ială pregătirea tinărului in 
cauză și efortul său, dar intr-o 
problemă ca aceasta, credem, e 
cazul să intervină oameni cu 
mai multă experiență și autori
tate. in materie.

— La ora actuală pe șantier,

• Combinatul 
de îngrășăminte 

chimice — 
Slobozia

ne informează tovarășul Cornel 
Nedelea, secretarul comitetului 
de Partid pe combinat — nu mai 
avem de adus nici un utilaj. 
Bătălia se duce pentru obținerea 
amoniacului. în fluxul în care 
intră fabrica în funcțiune se 
concentrează majoritatea forțe
lor. Am preluat din mers unele 
lucrări ale constructorului. S-a 
muncit extraordinar de mult în 
ultima perioadă. Tinerii- au înțe
les că e necesar un efort mai 
susținut, și au căutat ei înșiși 
soluții. Rezultate pozitive au ob
ținut, de exemplu, uteciștii or
ganizației A.M.C. pe linia întă
ririi disciplinei Ia locul de mun

că și a pregătirii profesionale, 
reușind, cu dotarea ce o avem, 
să depisteze și să remedieze 
unele defecte ale utilajelor, fără 
a mai fi trimise la fabricile fur
nizoare.

în echipele de intervenție ale 
beneficiarului, cit și în cele de 
noapte aje montorilor care acțio
nează în momentul probelor 
tehnologice (cele conduse de 
Iulian Simion și Traian Ionescu) 
— încă una din inițiativele orga
nizatorice — tinerii sint prezenți 
cu priceperea lor. în ciuda unei 
activități de numai cițiva ani, 
tineri ca inginerii Nicolae Stroie 
și Dumitru Dumitriu au acumu
lat o bogată experiență, sint 
oameni cu mult simț al răspun
derii. E o mîndrie pentru co
lectivul Combinatului de îngră
șăminte chimice din Slobozia ca 
prima unitate (Fabrica de amo
niac) și cele ce urmează să pro
ducă. sint puse in funcțiune cu 
tineri abia ieșiți de pe porțile 
facultății. Cum vor reuși, vom 
vedea în perioada imediat ur
mătoare. Pină atunci, eforturile 
nu se pot socoti încheiate ; dim
potrivă, susținute în sensul rea
lizărilor vizibile dobindite in 
ultima perioadă, cele 12 organi
zații U.T.C. de aici pot oferi 
acum mai mult ca oricind e- 
xemplul afirmării lor.

V. RAVESCU I

Constructorii de 1st Slatina 
au nevoie de ciment!

@ Șî pentru fabricile din Tg. Jiu și Cimpulung 
Muscel, luna august trebuie să fie luna

recuperării restanțelor
în acest an întreprinderea de 

prelucrare a aluminiului cunoaș
te ceea ce se numește etapa a 
Il-a de dezvoltare, adică pune
rea în funcțiune a 3 linii de tur
nare continuă și a laminorului 
de tablă și folii. Totodată, dez
voltarea întreprinderii înseamnă 
și intrarea în producție a secției 
de cabluri. Aici sint insă seri
oase rămîneri în urmă în ceea 
ce privește realizarea investiții
lor.

în urmă cu două zile lîngă 
imensa hală în suprafață de 
peste 20 000 de mp. sosiseră 7 
vagoane încărcate cu utilaj. în 
mai puțin de 48 de ore pe ram
pă nu se mai afla nici un utilaj, 
toate fiind in stadiul de mon
tare. De altfel, la 1 iulie există 
un avans apreciabil în ce pri
vește montajul. Astăzi putem 
consemna, în schimb, o coborîre 
de la grafic. De ce ? De o lună 
de zile — aflăm de la cei cu 
care am stat de vorbă — simțim 
lipsa acută a executării funda
țiilor și pardoselilor. Construc
torii nu au beton.

Am vrut să cunoaștem cum 
motivează această situație re
prezentantul pe șantier al con
structorului. L-am găsit în per
soana maistrului Constantin Vîr- 
voreanu. „Ar fi trebuit, și era 
pe deplin posibil — ne-a spus 
acest tînăr de 26 de ani, ca as
tăzi. secția să fie terminată. 
Dacă situația este alta, aceasta 
se datorează, într-adevăr, lipsei 
betonului. Azi, aveam nevoie de

100 mc dar stația de betoane a 
Grupului de șantiere Slatina nu 
ne-a trimis nici un metru cub !“, 
Aflăm că situația e similară și 
în cazul mortarului. Din cei 
12 mc necesari zilnic, în cel mai 
fericit caz. se livrează un sfert. 
E necesară o intervenție, deci, 
operativă. Ne facem ecoul con
structorilor de aici și transmi
tem un telex de maximă ur
gență.

Către fabrica de ciment din Cimpulung 

Muscel și fabrica de ciment din Tg. Jiu
Vă reamintim restanțele la zi : Tg. Jiu : 1700 tone ciment. 

Cimpulung Muscel : 800 tone ciment. Constructorii de la Slatina 
au hotărît să lucreze în două schimburi prelungite, ziua și noap
tea, fiind hotărîți să recupereze răminerile in urmă. Dar acest 
lucru depinde și de dumneavoastră. îi puteți ajuta livrindu-le 
cimentul datorat. Mîine vom publica în ziar răspunsul dum
neavoastră.

Beneficiarul către proiectant
Colectivele de muncă de pe 

12 șantiere din județul Hune
doara, in special acolo unde mai 
șjnt rămîneri in urmă, au exe
cutat duminică un volum de 
construcții și montaje in valoa
re de peste 1 250 000 lei. Apro
ximativ 1 000 de muncitori, teh
nicieni și ingineri au muncit la 
construcții și montaje în valoa- 
met și var de la Chișcadaga, iar 
alte sute, pe șantierul din Pe
troșani al Trustului de construc
ții și montaje miniere. Construc

torii siderurgiști de la Hune
doara au muncit, de asemenea, 
cu eforturi sporite la extinde
rea și modernizarea unor capa
cități de producție de la combi
natul din localitate și de la în
treprinderea „Victoria“-Călan 
iar colectivul Șantierului de con
strucții căi ferate-Petroșani a 
executat un important volum de 
lucrări pentru a grăbi termina
rea electrificării magistralei fe
roviare cu trafic greu Tîrgu Jiu- 
Simeria-Mintia.

S-au alăturat inițiativei
La Fabrica de con

fecții „Mureșul" din 
Tg. Mureș, se află în 
construcție o mare 
suprafață de produc
ție care va spori cu 
50 la sută actualul 
volum de producție 
al întreprinderii. Con

structorii și montorii 
de pe acest șantier 
au față de sarcinile 
Ia zi un avans de 15 
zile. Alăturîndu-se 
inițiativei patriotice 
de a lucra și în zilele 
de 23 și 24 august cit 
și cu program prelun

git în perioada urmă
toare, avansul va spo
ri la peste o lună. 
Pentru colectivul în
treprinderii aceasta va 
însemna un volum de 
confecții în plus de 
peste 10 milioane lei.

Un avans de 30 de zile
Pe șantierul noii fabrici de 

Pal, de la Covasna, colaborarea 
permanentă a constructorilor cu 
proiectantul, beneficiarul și fur
nizorul, a creat posibilitatea 
obținerii unui avans de peste 30 
de zile față de graficile inițiale.

S-a început montarea principa
lului utilaj — presa de mare 
capacitate. în același timp s-a 
terminat lucrarea de închidere 
a halei centrale și a turnării 
platformelor pentru liniile de 
fabricație.

în etapa* finală de execuție
La Filatura de bumbac, care urmează să intre în curînd în 

producție, în orașul Calafat, lucrările au intrat în etapa finală 
de execuție. Clădirea a fost executată în întregime și s-au mon
tat 95 la sută dintre mașinile și instalațiile ce vor constitui li
niile tehnologice. La o parte din ele au început probele funcțio
nale. A început, de asemenea, montajul sectorului bataj și a fost 
intensificat ritmul de lucru la executarea centralelor de condi
ționare a aerului. Colectivul de muncitori și tehnicieni de la 
Trustul de construcții industriale Craiova, care, pentru recupe
rarea integrală a unor rămîneri in urmă față de prevederile din 
grafice a hotărit să lucreze normal în zilele de 23 și 24 august, 
s-a angajat să pună in funcțiune obiectivul amintit, în ultima 
decadă a lunii viitoare.

De la Trustul de construcții industriale al municipiului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ni se comunică faptul că, datorită măsurilor luate 
în prima decadă a lunii pe toate șantierele întreprinderii, pen
tru recuperarea tuturor întîrzierilor, precum și datorită avansu
lui obținut în execuția unor obiective, s-au creat condiții pentru 
realizarea planului anual de construcții-montaj in jurul datei de 
15 noiembrie. De altfel, pină acum, s-a obținut un plus de pro
ducție de 19 la sută față de sarcini, productivitatea muncii a 
crescut cu 3 la sută, iar acordul global — puternic stimulent in 
activitatea constructorilor — a fost extins la 94 la sută din 
efectivele trustului.

(Urmare din pag. I) 

fabrică, ne spune tovarășul Gh. 
Țandără, secretarul de partid al 
combinatului, ar putea fi numită 
„fabrica tineretului" atît de 
mulți sînt tinerii care lucrează 
aici ! Lipsa lor de experiență a 
fost înlocuită cu o foarte bună 
pregătire în școala profesională, 
cu eforturile și dorința lor de a 
arăta ce pot și desigur a fost 
compensată de îndelungata ex
periență a specialiștilor care-i 
îndrumează. Tinerii noștri se 
mindresc că au putut pune pe 
roate o unitate nouă cu patru 
luni mai devreme".

Contribuții la reducerea con
sumului de metal. La începutul 
acestui an, uteciștii de la între
prinderea de vagoane s-au an
gajat printre altele (cum ar fi : 
o producție globală și marfă 
peste plan în valoare de cîte 
30 milioane lei, 90 de bucăți 
vagoane pe 4 osii, producție 
pentru export însumînd 600 mii 
lei valută), să economisească 
140 tone de metal. întreg colec
tivul contribuie la realizarea a- 
cestui angajament prin ridica
rea nivelului de calificare, exe
cutare judicioasă a fiecărui re
per și prin idei personale. De 
curînd au fost puse în aplicare 
două asemenea idei, rezultat al 
colaborării dintre tehnicianul 
Paul Almăjan și inginerul Pe- 
trișor Florea. Pe numele lor 
prozaic “Schimbare de proiect 
de execuție a balamalelor, la

capacele acoperișului vagonului 
export" și „Placă de susținere 
vagon export", cele două inova
ții au o eficiență economică de 
91 000 și respectiv 130 000 Iei, 
calculată pentru un an.

★
Cu angajamentul anual înde

plinit la jumătatea anului. Co
lectivul secției cherestea de la 
Combinatul de prelucrarea lem

nului, Drobeta-Turnu Severin a 
raportat la sfirșitul lunii iulie 
îndeplinirea angajamentului a- 
nual. Această performanță se 
datorează, după părerea tovară
șului Dumitru Blujdea, șeful 
secției, folosirii integrale a tim
pului de muncă, eliminării de
plasărilor inutile, mecanizării 
parțiale a manevrării și depozi
tării materiei prime, mecaniză
rii unei serii de operații execu
tate pină acum manual. în cin

COLABORARE IN „MINUTĂ" 
IAR PE TEREN... DISPUTĂ!

Conform planului de stat în
treprinderea textilă „Dunărea
nă" Giurgiu trebuia să producă 
la nivelul tuturor capacităților 
proiectate. Nu s-a intim plat așa. 
De la Banca de investiții aflăm 
că unele dintre aceste obiective 
n-au intrat nici pină acum decît 
parțial în producție. Să vedem 
de ce, care sînt aceste restanțe 
și mai ales, ce măsuri au luat, 
cum colaborează constructorul și 
beneficiarul pentru recuperarea 
lor.

— Secția finisaj nu s-a dat în 
funcțiune la timp deoarece 
ne-au lipsit niște utilaje, ne 
spune tovarășul inginer Gheor- 
ghe Gagiu, directorul întreprin
derii. Cele care au venit, au 
fost montate și sînt acum în 
probe tehnologice. în cel mult 
o săptămînă vor începe să pro
ducă. Necazuri mai avem doar 
cu cele două mașini de samfo- 
rizat nelivrate încă decît în 
parte de Centrala industrială 
pentru articole casnice și utilaj 
textil București. Din această 
cauză nu putem face o serie de 
sortimente de țesături contrac
tate cu beneficiarul încă de anul 
trecut. Nu știam că vom avea 
necazuri cu aceste mașini..

— De fapt, sînd două insta
lații destul de complicate, adau
gă inginerul Dumitru Săndulescu 
din cadrul biroului dezvoltare, 
Montarea lor cere multă mano
peră însă echipele trimise de 
CIACUT să Ie asambleze ba 
vin. ba pleacă, pe scurt nu se 
străduiesc să termine prea re
pede ce au de făcut aici.

La rindul lor, șefii celor două 
echipe de montaj, Gheorghe 
Drăgan și Costache Paraschiv, 
consideră că nu lor ci beneficia
rului îi revine principala vină 
pentru stadiul în care se află 
montajul.

— Dacă am avea toate piese
le care ne sînt necesare, și dacă 
am primi din partea beneficia
rului . sprijinul necesar, noi în 
cel mult 15 zile am termina to
tul, instalațiile ar putea intra 
în probe tehnologice, ne asigu

ră Gheorghe Drăgan. Dar tre
buie să așteptăm ore în șir și 
chiar zile pentru ca beneficia
rul să-și execute lucrările care 
în deviz îi revin lui. Au fost 
necesare o serie de modificări 
la fundații. Beneficiarul trebuia 
să le facă, dar dacă am văzut că 
întirzie executarea lor, ne-am 
apucat noi de ele. Pe urmă 
compresoarele au sosit de o 
lună dar nu le-au turnat încă 
fundațiile. Este o problemă pe 
care beneficiarul trebuia s-o 
rezolve, nu noi. I-am căutat în

recepționate din vina construc
torului care le-a părăsit fără să 
le termine, ne spune tovarășul 
inginer Gheorghe Gagiu. Stația 
de pompare nr. 3 trebuia să fie 
gata conform celui de al cinci
lea angajament al constructoru
lui, la 30 iunie. încă nu este 
terminată. Lucrăm din 1971 cu 
o stație de pompare provizorie. 
Centrala termică și atelierul me
canic nu sînt nici ele recepțio
nate din aceleași motive. La 
țesătorie mai sînt conducte teh
nologice neizolate, peste 1000

• Pe șantierul întreprinderii textile „Dună- 
reana"-Giurcjiu, utilajele au sosit. Acum sînt 
așteptate echipele de mentori pentru a le 
pune în stare de funcțiune. Cîte zile le tre
buie pentru a străbate distanța București- 
Giurgiu ?

repetate rinduri și i-am rugat să 
execute alimentarea instalații
lor cu apă, abur și energie e- 
lectrică, dar după cum vedeți 
n-au făcut încă nimic. Or, be
neficiarul ar trebui să ne zo
rească pe noi, nu noi pe el.

— în cel mai scurt timp, toate 
aceste instalații vor fi executa
te, nu vă faceți griji, intervine 
inginerul Dumitru Săndulescu. 
Cit despre fundațiile pentru 
compresoare, vor fi gata și ele 
peste 4 zile.

Doream să consemnăm felul 
cum colaborează beneficiarul cu 
constructorul, cum își unesc e- 
forturile pentru a ieși din im
pas, dar după cum se vede in 
loc de soluții ne-a fost dat să 
ascultăm mai mult încercarea 
fiecăruia de a pasa vina pe 
seama ceiluilalt. în același mod 
ne este prezentată și „colabora
rea" cu Trustul de construcții 
industriale și agrozotehnice, an
treprenorul general al lucrării.

— Mai mult de jumătate din 
obiectivele investiției nu au fost

metri pătrați tencuieli neexecu' 
tate. Dar sint foarte multe aces
te „codițe" lăsate de constructor.

— Și nu ați ajuns la o înțele
gere, nu a-ți găsit o soluție cu 
care să fiți de comun acord 
pentru a lichida împreună toate 
aceste restanțe ?

— Constructorul ne-a promis 
în scris că pină la 30 septem
brie va lichida tot ce mai are 
de făcut aici. Dar o parte din 
angajamente cuprinse în aceas
tă înțelegere au fost încălcate 
deja. Nu a mobilizat încă for
țele necesare și nici n-a atacat 
toate lucrările pe care le mai 
are de executat.

Constructorul este de altă pă
rere.

— începînd de miine, ne spu
nea tovarășul inginer Liviu Pro
fir, șeful șantierului. sîntem 
nevoiți să retragem toți oamenii 
și toate utilajele, să întrerupem 
lucrul pe șantierul întreprin
derii „Dunăreană" pentru că 
ne-au oprit finanțarea. Astăzi 
cind să decontez lucrările pe iu

lie, tovarășii de la Bancă mi-au 
spus că „Dunăreană" nu mai are 
bani în cont. Va trebui să ne 
mutăm în altă parte. Această 
întrerupere înseamnă, desigur, 
cheltuieli suplimentare, ne dez
avantajează atit pe noi cit și 
pe beneficiar. Pentru că trebuie 
să vă spun, aceste lucrări nu pot 
fi lăsate așa, sint absolut nece
sare funcționării întreprinderii. 
De toată această situație este 
vinovat beneficiarul pentru că 
nu s-a îngrijit la timp să asi
gure finanțarea întregii lucrări.

Pentru a afla adevărul și mai 
ales pentru a vedea ce trebuie 
făcut în continuare am apelat 
din nou la Banca de investiții, 
singurul arbitru imparțial in 
astfel de dispute :

— Pentru oprirea finanțării 
vina o poartă desigur în primul 
rind beneficiarul care a știut 
încă de anul trecut ce lucrări 
trebuie executate în acest an și 
care este valoarea lor, ne spu
ne tovarășul Paul Stoian, ins
pector principal la Banca de In
vestiții Giurgiu. Cu mai multă 
preocupare din partea beneficia
rului această situație putea fi 
evitată. Cit despre restanțe, 
vina o poartă atît constructorul 
cit și beneficiarul. învinuirile 
care și le aduc reciproc sint în 
mare parte adevărate. Ar face 
mai bine cred să pună capăt 
disputei dintre ei pentru că nu 
ajută nimănui, și să colaboreze.

Cu atît mai mult cu cit după 
cum ne asigură beneficiarul, fi
nanțarea lucrării este în curs de 
rezolvare la nivelul Centralei in
dustriei bumbacului și al Mi
nisterului Industriei Ușoare. Cu 
atît mai mult» cu cit nu în altă 
parte ci tot în Giurgiu, pe șan
tierul Fabricii de acid citric, 
același constructor a găsit îm
preună cu beneficiarul forme 
eficiente de colaborare în urma 
cărora acest obiectiv va intra 
in funcțiune cu o lună mai de
vreme.

IUSTIN MORARU

între timp, chiar și așa in 
lipsa betonului, montorii se stră
duiesc să nu piardă nici o zi. 
Comitetul U.T.C. al întreprin
derii a organizat o brigadă for
mată din 12 tineri care să ajute 
la montaj pe beneficiar. în 
curînd li se va alătura și o a 
doua brigadă. Montorii din par

tea beneficiarului nu sînt alții 
decit tinerii recent calificați, cei 
care vor conduce și vor exploa
ta mașinile. Aceleași mașini la 
montajul cărora nu au asistat ci 
au lucrat efectiv. Ceea ce îi va 
ajuta mult în activitatea de 
viitor.

I. VOICU

Unde umblă 
maistrul 
Moraru?

® Ferma zootehnică Șura Mică
Privită in ansam

blu, situația lucră
rilor de la ferma 
zootehnică a coope
rativei agricole de 
producție din Șura 
Mică, lasă impre
sia unei activități 
susținute în care
respectarea terme
nului de punere in 
funcțiune a obiec
tivului nu consti
tuie o sursă de în
grijorare. Aceasta 
doar la prima im
presie, căci de cum

stea zilei de 23 August, secția 
s-a angajat să îndeplinească 
planul de export pentru întreg 
anul. De asemenea, de pe acum, 
colectivul se ocupă de pregăti
rea producției anului 1974 (cu 
15% mai mare față de 1973).

De altfel, nu numai secția 
cherestea, ci întreaga organiza
ție U.T.C. a combinatului are 
cifre frumoase de raportat. Ast
fel — pină în clipa de față s-a 
realizat o producție globală su
plimentară în valoare de 730 990 
lei (din 1 462 000 lei angajamen
tul inițial), o îmbunătățire a 
calității, echivalînd cu o redu
cere a refuzurilor cu 501 000 lei 
(față, de 100 000 lei pe întregul 
an) și o asimilare a pieselor de 
schimb în valoare de peste 
300 000 lei (din angajamentul a- 
nual de 600 000 lei).

O vacanță eficientă. Elevii tu
turor unităților școlare din ju
deț au fost antrenați in acest 
an la lucrări de întreținere și 
recoltarea legumelor și fructe
lor, la strîngerea recoltei. în 9 
I.A.S.-uri de pe cuprinsul jude
țului au fost organizate tabere 
de muncă și recreere. Să cităm 
cîteva rezultate concrete ale 
muncii lor entuziaste. La I.A.S. 
Gîrla Mare — 212 elevi au exe
cutat lucrări în valoare de 
23 000 lei. Elevii școlii generale 
Gruia au recoltat 2 070 kilogra
me plante medicinale, iar cei ai 
școlii din Pătulele, legume în 
valoare de 5 800 lei. Și exem
plele ar putea continua. Două tinere fruntașe în producție de la „Tricotez" — Satu Mare, Țuturaș Maria și Cuibuș Ileana. 
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intri în șantier se 
constată că situația 
lucrărilor de con
strucții e cu totul 
alta. La C.A.P. Șura 
Mică cu citeva luni 
în urmă — după 
cum ne spunea 
Maftei Ciolan, pri
marul comunei — 
constructorul, în
treprinderea jude
țeană de drumuri și 
poduri Sibiu, s-a 
angajat in executa
rea lucrărilor de 
modernizare a 5 
grajduri pentru 
1 300 capete bovine. 
După încheierea 
contractului s-a 
trecut imediat la 
executarea lucrări
lor. Astfel, la 1 
august a.c. trebuia 
terminat primul 
grajd. Nu s-a în- 
timplat așa din mai 
multe motive pe 
care vrem să le a- 
rătăm mai jos. Este 
ora 11. Intrăm în 
șantier. Observăm 
că toate lucrările 
sint atacate dar și 
lăsate baltă. Cău
tăm pe șeful 
lotului, ing. Cor- 
neliu Armeanu. 
Ni se răspunde că 
nu trece pe aici 
decit din 2 in 2 zi
le. Mai are in răs
pundere incă alte 
cinci puncte de lu
cru și nu poate tre
ce zilnic pe la fie
care. întrebăm de 
șeful lucrării, mais
trul Ion Moraru. 
Din nou, dar de da
ta aceasta rămînem 
nedumeriți, ni se 
răspunde că mais
trul lipsește zile 
de-a rindul. în șan
tier erau prezenți 
doar o parte din 
muncitorii echipei 
condusă de tînărul 
Dumitru Raicu. Ne 
adresăm direct șe
fului de echipă.

— Ce-ați lucrat 
pînă la această oră ?

— Aproape nimic; 
nu am avut ciment.

— Bine dar pu
teați lucra în altă 
parte.

— Da, este ade
vărat, trebuie să 
spargem jeslele 
vechi, dar nu mer
ge compresorul.

— Este defect ?
— Nu. Funcțio

nează, dar cine să-1 
pornească ? Am a- 
vut noi un mecanic 
dar de citeva zile 
nu a mai venit la 
lucru. Așa că au 
rămas fără „stă- 
pîn“ compresorul 
și pompa care o fo
losim la extragerea 
apei din fosa prin
cipală.

— Cîți muncitori 
sînt prezenți ?

— Din peste 30 
sînt numai 14 din 
echipa mea și 3 din 
echipa de dulgheri. 
Mai sînt prezenți 
încă 6 muncitori, 
tot de la mine din 
echipă, care se află 
la descărcarea u- 
nor materiale.

— Dar restul pînă 
la 30 ?

— Este vorba de 
echipa condusă de 
Costică Radu. Ei 
lipsesc astăzi. Știți, 
ieri au primit sala
riu și probabil as
tăzi sînt la cumpă
rături sau mai știu 
eu pe unde or fi ?

— I-am văzut 
noi plimbîndu-se 
prin comună, inter
vine primarul.

— Tot ce se poa
te. Vedeți dumnea
voastră, dacă lip
sesc dintre noi 
maistrul și șeful 
lotului și alții se 
simt îndemnați s-o 
facă. Nu fiecare 
înțelege că trebuie 
să muncească și 
fără supraveghetor. 
De fapt, pe șantie
rul nostru este o 
totală lipsă de or
ganizare. La toate 
cele arătate pînă 
acum se mai adau
gă și proasta apro
vizionare cu mate
riale, ceea ce face 
să lucrăm in sal
turi. Există zile 
cind avem foarte 
mult de lucru, dar 
mai sînt și zile, 
din păcate multe 
la număr, cind nu 
se lucrează. Acum 
sîntem în situația 
cind grajdul ce tre
buia recepționat la

1 august să nu poa
la fi terminat nici 
« 1 septembrie.

Totuși se pot 
recupera rămine
rile in urmă ?

însă cu 
condiția ca să pri
mim un ajutor sub
stanțial din partea 
întreprinderii. St 
fie clarificată si
tuația maistrului, 
pentru a avea un 
conducător de iu- 
lucrări. Apoi, apro
vizionarea cu ma
teriale să se facă 
ritmic. Nu e lipsit 
de importanță dacă 
se iau și unele mă
suri de sancționare 
a celor ce lipsesc 
nemotivat de ța 
lucru.
+t5t°?tin^ărn cunoș
tințele : Florea Rai
cu Ion Petre, Du
mitru Cirpă, Traian 
Gruinea, frații Flo
rea și loan Nefevi, 
Pdre Radulescu, 
șefe a”e, îmPărtă- 
șesc aceleași lucru- 

’ p%ca,re le afla- 
echipă® ȘGfUl de 

lakăe PaEtea cea‘ 
imtă, beneficiarul 
fm rTentat prin ?e- 
ful fermei zooteh
nice, medicul vete
rinar Petru Ștyrner. 

nemulțumit de 
stadiul actual al lu
crărilor. Ne Spune 
ca pină la ora ac
tuala constructorul 
are lucrări restante 
m valoare de peste 
600 000 lei. Dar șeful 
fermei se gîndește 
cu îngrijorare ia ce
le 600 de capete a- 
nimale ce trebuie 

în cele 
jscoâse

veterinar 
efort in plus al con
structorilor să poată 
popula aceste două 
grajduri cu cel mult 
2 săptămini întâr
ziere.

cu îngrijorare ța ce- 

nimale c 
adăpostite
2 grajduri „WOBC 
dm circuit. Totuși 
medicul v-' ■ ’
sPera_ ca printr-un

Nu ne mai rămî- 
ne decît să invităm 
întreprinderea de 
drumuri și poduri 
Sibiu la o analiză 
amănunțită a si
tuației existente la 
șantierul de la Șu
ra Mică, și să ac
ționeze cu toată 
răspunderea pentru 
urnirea lucrurilor 
și recuperarea in 
cel mai scurt timp 
a restanțelor.
OVIDIU MARIAN
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Meditație și filozofare
in romanul actual

Utilizînd unul din termenii cu 
tare Tudor Vianu, în „Arta pro
zatorilor români", desemna spe
cificul creației Camil-petrescie- 
ne, putem semnala, ca un ele
ment caracterizant, o masivă
prezență a ideilor generale în 
proza românească de astăzi.
Multe romane din ultimul timp 
surprind prin capacitatea auto
rilor de a face subiect de dez
batere teoretică din cele mai ne
așteptate probleme, ca într-o în
trecere de eseu pe temă liberă : 
de la raportul individ-istorie pînă 
la moartea termică a universului. 
Critica, la rindul ei, parcurge 
cu simpatie dezbaterile teoreti
ce din romane, bucuroasă de 
posibilitatea unor cărți de con
siderații generale pe marginea 
acestor considerații generale. 
Inventariind aceste considerații 
teoretice din multe din roma
nele noastre de astăzi putem 
observa că ele aparțin unor eroi 
intelectuali — ingineri, medici, 
artiști, cu vocația meditației a- 
supra locului și rolului lor în 
lume. Cind nu le face însuși 
autorul, nestăpinit să se arate 
subtil ginditor, ele iau forma 
unor discuții 
două sau mai 
ale rcffnanului, 
diferă conform 
itorului față de anumite locuri : 
pe stradă, -la bar sau la cafe
nea. prin parcuri, înv tren, etc. 
își fac apariția și cadre puțin 
insolite pentru o meditație a- 
supra destinului uman : cițiva 
eroi ai lui‘Petru Popescu încing 
o discuție filosofică la un pa
har de țuică. Cînd nimeni nu
le dă atenție, asemenea eroi nu 
se descurajează : le rămine mo
nologul interior, mai avantajos 
într-un fel față de discuțiile în 
grup pentru că nu-i întrerupe 
nimeni pînă la ultima filă a căr
ții. Dintr-un anume punct de 
vedere prezența acestor idei ge
nerale în literatura noastră din 
ultimul timp e salutară. Căci ea 
anunță și reclamă in același 
timp prezența masivă a unui 
nou tip de eroii literar configu
rat în istoria anterioară a lite
raturii noastre de proza lui Că- 
linescu sau Camil Petrescu : in
telectualul lucid, înclinat spre 
meditație și autoanaliză, conști
ent de ecoul in absolut al ges
turilor sale, onus tipului pito
resc și senzual, erou de intrigi 
polițiste cînd nu sint amoroase. 
Pe de altă parte, un anume erou 
se explică și printr-un reflex in 
lumea gîndului.a unei transfor
mări din lumea reală : prezen
ța atitudinii lucide, a acțiunii ■

in cunoștință de cauză la nive
lul unei întregi societăți, cu în
trebările de viață și destin car.e 
decurg din această lărgire a spa
țiului.

Recapitulind, prezența masivă 
a considerațiilor generale în ro
manele ultimului timp se expli
că prin proliferarea unui perso
naj pentru care reflecția a de
venit o obișnuință cotidiană. A 
construi un erou intelectual fără 
preocupări teoretice, începind 
cu preferința anumitor cărți și 
terminînd cu atitudinea față de 
anumite probleme științifice și 
filosofice ar intra intr-o con
tradicție flagrantă cu unul din 
adevărurile elementare ale vieții. 
Trebuie precizat acest lucru in-

catalogat imediat ca lipsit de fi
rul meditației, de adincimile fi
lozofice. Ca să dau numai un 
exemplu : romanele lui Sado- 
veanu în care eroii nu se anga
jează în dispute teoretice Întrec 
în reflexivitate romanele lui Ce
zar Petrescu bogate in conside
rații generale ale eroilor intelec
tuali. „Moromeții" mi se pare o 
carte mult mai adincă sub ra
portul meditației asupra istoriei 
decit „Marele singuratic", unde 
eroul discută curios și copios cu 
alți intelectuali. Orice mare ro
man. prin condiția sa de cu
noaștere, e o meditație asupra 
destinului uman, rivalizînd în 
această privință cu cel mai se
rios studiu filozofic. Bineînțe-

îndelungi intre 
multe personaje 

în ambiante care 
amabilității .scri-

trucît ultimul timp cunoaște o 
suprasolicitare a acestei formu
le în sine, tendința de a intro
duce considerațiile generale in 
roman în afara cerințelor re
clamate de personaj. Supralicita
rea se explică printr-o confuzie 
frecventă mai ales la scriitorii 
tineri : prezența considerațiilor 
generale, a unor reflecții despre 
viață și moarte, despre proble
me filozofice in general intr-un 
roman l-ar transforma automat 
intr-o operă cu adinei rezonan
te filozofice. într-o meditație a- 
supra condiției umane. In mod 
firesc, scriitorul tinăr tinjește 
mult după asemenea calificative 
conferite, după cum prea bine se 
știe, de istoria literaturii marilor 
capodopere. Nu de mult. în virtu
tea acestei dorințe legitime, că
pătase răspîndire proza de sim
bol și parabolă care rezolva ma
rile probleme ale destinului 
uman în citeva pagini de manu
scris, cu singura preocupare de 
a scrie substantive comune ca 
omul, istoria, viața cu majuscu
le. Acum însă, aceeași dorință, 
lipsită uneori de mijloacele îm
plinirii, se bucură de falsa im
presie că e suficient ca perso
najele să discute despre destin, 
despre ireversibilitatea timpu
lui și judecății istoriei, pentru 
ca romanul să fie un roman fi
lozofic. Că e o impresie falsă, 
o demonstrează însăși realitatea 
istoriei literaturii. Mai întii, ar 
fi de reamintit faptul că un ro
man în care eroul nu-și expri
mă, în felurite formule', reflec
țiile sale teoretice, nu poate fiI-----

ROMANIA FILM

GENE HACKMAN (din filmul „Filiera") 
ERNEST BORGNINE și RED BUTTONS

în

les, există și reversul : nu orice 
roman în care autorul sau per
sonajele iși fac cunoscute opi
niile în filozofie este un roman 
cu adincimi meditative. Căci, 
indiferent de valoarea lor teo
retică, de originalitatea și 
profunzimea lor, aceste medita
ții filozofice, odată intrate în 
economia unei creații literare, 
se supun normelor literaturii. 
Nu alta este opinia lui Tudor 
Vianu despre considerațiile ge
nerale din „Muntele vrăjit" al 
lui Thomas Maim : „Tot astfel 
lungile dizertațli asupra unor 
probleme ale gîndirii atribuite 
lui Settembrini și Naphta în ro
manul Der Zamberger „Munte
le vrăjit" al lui Thomas Mann 
cu tot marele lor interes specu
lativ nu sint din punct de vedere 
literar decit mijloace care ajuta 
evocarea mai completă și mai 
adincită a caracterelor respec
tive".

Cu alte cuvinte, condiția de
venirii estetice a considerațiilor 
generale constă în perfecta lor 
integrare în caracterul perso
najului care le exprimă. Altfel, 
ele rămîn simple însemnări cu 
o eventuală valoare teoretică 
dar inutile in roman, elemente 
teziste și fîlozofarde. In aceste 
condiții auare pericolul filosofă- 
rii fade, ipostazei filozof arde cu 
formele sale mai mult sau mai 
puțin subtile. Principala carență 
provine din neverosimilitatea 
obiceiului de a medita în raport 
cu structura și nivelul persona
jului respectiv. Cea mai groso
lană este înzestrarea păstorilor 
și a haiducilor cu păreri filozo
fice luate parcă din cutare tra
tat sau manual. Desigur, în ca
zul intelectualilor problema se 
pune altfel. In unele pagini ale 
romanelor lui Petru Popescu 
neverosimilitatea meditației fi
lozofice este izbitoare întrucît 
aparține unui personaj care se 
vede în unele scene că își tră
iește viața la nivelul epidermei. 
O formă deosebită a filozofării 
e disjuncția dintre iddile perso- 
sonajului și faptele sale. Refe- 
rindu-se la Dostoievski, A. 
Camus sesiza ca un element ge-

nial faptul că eroii dostoievski- 
eni nu rămin la simpla afirmare 
a ideilor filozofice ci fac din ele 
pretext de viață și de moarte, 
într-adevăr, ideile lui Raskolni
kov despre putere ar alcătui un 
eseu original, poate, dar nu mai 
mult, dacă Raskolnikov n-ar fi 
un posedat al acestei idei. Aici 
este sursa extraordinarei ten
siuni a romanelor lui Dostoiev
ski. Iată o condiție de care nu 
ține seama uneori nici un scrii
tor de forța lui Al. Ivasuc, ceea 
ce face ca unele pagini ale ro
manelor sale, excelente ca e- 
seuri. să fie totuși inutile, filo- 
zofarde.

O subtilitate In această filozo
fare constă în artificiul unui 
personaj cate-și confruntă cu 
realitatea tezele unei lucrări de 
tip academic. O carte cum este 
„Martoftrl" a lui Gh. Schwartz 
are stîngăcia de a prezenta 
drept idei călăuzitoare pentru 
personaj tezele unui soi de curs 
universitar. Alt autor, la a dor i 
carte, procedează și el astfel 
punindu-și eroul să ni se înfă
țișeze gîndind așa :

„Iată, conchidea dinsul, cum, 
într-adevăr, fiecare lucru con
ține intrinsec și opozabilul său. 
negindu-se în cele din urmă și 
eventual neutralizîndu-se, men- 
țimnd echilibrul din totdeauna, 
necesar, cel primordial, știu eu 
cit, pentru toți demonstrînd 
existența unui judecător su
prem".

Același lucru se întîmplă și la 
un debutant ca Gheorghe Tim- 
cu, in „Tăinuitele culpe", cu În
semnări apreciabile într-o ta
bletă publicistică, dar exterioare 
povestirii. Aceste considerații 
generale, chiar nejustificate li
terar, pot să reziste totuși, in 
sine, ca niște însemnări eseisti
ce dar sint și cazuri cind reflec
țiile eroilor sint de o banalitate 
vecină cu ridicolul. Iată citeva 
exemple luate din cartea „Mu
guri de foc" a lui Andrei Po- 
pescu-Drumuri : „Dragostea fără 
zimbet e ca un apus plin de 
regret".

„Ce diabolic dar al naturii e 
femeia, fără ele am fi triști ca 
un cer de toamnă", „să nu 
cauți femeile, e bine să te lași 
căutat, asta trezește curiozitate. 
Dacă vrei să păstrezi o femeie 
nu trebuie să-i spui mare 
cru“.

în general, însă, credem 
mania filozofării, indiferent 
subtilitatea considerațiilor 
care se avîntă personajele unor 
romane, cind nu traduce o for
mulă convenabilă de a escamota, 
ascunde carențe ale cunoașterii 
și înțlegerii proceselor vieții, 
reflectate în literatură.

Meditația care nu izvorăște 
dintr-o cunoaștere temeinică a 
oamenilor, a mediilor, a caracte
relor, a variatelor structuri 
omenești, dintr-o epocă, așa cum 
este a noastră, nu este o medi
tație autentică și nu are cum să 
folosească și să se integreze or
ganic operei literare.

Iu-
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ZILEI! Șl ORELE
LIII TEODOR COMĂNICIU

Pe Teodor Comăniciu, se
cretarul Comitetului comunal 
U.T.C. Valea Lungă, județul 
Alba, l-am căutat la biblio
tecă, acolo unde mi s-a spus 
că lucrează. Afișul de pe ușă 
mi-a dat insă de ințeles că 
are zi liberă.

— O să-1 pot găsi acasă ?. 
m-am interesat la consiliul 
popular.

— La ora asta — îmi răs
punde un funcționar mai în 
virstă — Tudorel nu șade a- 
casă. Este prin sat.

Avea dreptate interlocuto
rul meu. După numai cițiva 
zeci de metri parcurși pe 
strada principală, l-am întil-

vorbă cu un 
care, lucrind 
după masă 

dintre tinerii 
salariați la

nit : stătea de 
grup de băieți 
in schimbul de 
(cei mai mulți 
comunei sint 
Blaj, Copșa Mică și Medi
aș...), au ieșit să vadă ce mai 
e nou prin sat. Secretarul i-a 
lămurit să meargă împreună, 
o oră-două. la recoltatul flo
rilor de soc care împinzeau 
așezarea de la o margine la 
alta.

Intorcindu-se, a depozitat 
bogata recoltă, apoi i-a mo
bilizat pe elevii și pe tinerii 
care tocmai se întorceau de 
la serviciu la colectarea me
talelor vechi. După ce le-a 
văzut strînse și pe acestea in 
curtea consiliului, a chemat 
un sudor de la S.M.A. ca să 
taie obiectele prea mari pen
tru a fi mînuite și transpor
tate cu mai multă ușurință. 
S-a lăsat întunericul și el 
nu-și terminase încă trebu
rile dar nu l-am auzit văică- 
rindv-se ori spunînd că „are 
zi liberă", A lucrat cu a- 
ceeași dăruire ca și altădată, 
poate chiar mai mult, pentru 
că „ziua liberă" îi permitea 
să se ocupe mai îndeaproape 
de problemele organizațiilor 
U.T.C.

Am avut ocazia să-1 văd 
pe Tudorel. cum îi spun cu 
prietenie tinerii din sat, și în 
alte ipostaze : participînd Ia 
adunările generale ale orga-

UN PASIONAT
AL ISTORIE!

nizațiilor U.T.C., la înmina- 
rea festivă de carnete noilor 
uteciști, la activitățile cultu- 
ral-distractive organizate la 
clubul tineretului, amenajat 
din inițiativa sa etc.

Nu de puține ori l-am vă
zut și supărat. Atunci cînd 
nu-și putea înfăptui planuri
le așa cum voia. De mai mul
tă vreme se străduiește, bu
năoară, să-1 lămurească pe 
loan Huciu, un băiat fără 
ocupație, să muncească. Ti
nărul, cu înfățișare de atlet, 
i-a spus c-ar vrea dar... nu 
știe 
cam

unde, motiv care l-a 
nedumerit pe secretar.
O să-ți găsesc eu un loc 
muncă 1 — i-a promis

Un popas la Bălcești este 
o stare de spirit. Pasul se-aș- 
terne sfios, inima pulsează 
emoții. Arborii țes din um
bre 
nite 
rile 
alte 
cu care te întîmpină spațio
sul muzeu învie o atmosferă 
in care numai glasurile epo
cii lipsesc, dacă nu cumva 
mintea percepe aton repli
cile infierbintatelor timpuri.

Un popas la Bălceștii de 
Vilcea, insă, prilejuiește și 
intilnirea cu un pasionat 
pentru istoria neamului, pen
tru epoca și personalitatea

și răcoare chipuri deve- 
icoană și crez. Tablou- 
apoi. documentele și 
„materiale de arhivă"

ini- 
im-

de 
Teodor Comăniciu.

I-a găsit. Nu unul, ci mai 
multe : la C.A.P., la coope
rativa de consum, la C.P.L. 
Blaj... Au trecut mai multe 
săptămîni de cind i-a adus 
lui Huciu la cunoștință posi
bilitățile de angajare care i 
se oferă dar acesta n-a miș
cat un deget. Se vede trea
ba că-i convine postura în 
care se găsește.

— O să-1 iau de mină și 
o să-1 duc eu la o întreprin
dere 1 mi-a declarat, 
din urmă, secretarul, 
că trebuie să facă un 
nea gest cu un tînăr 
plinătatea puterilor fizice.

La fel de îngîndurat era 
cînd, într-o zi, se întorcea de 
la cooperativa agricolă. Dis
cutase din nou cu președin
tele despre aceeași proble
mă : nenarticiparea tinerilor 
la muncă. Tinerii angajați în 
agricultura satului pot fi nu
mărați pe degete. Dar și a- 
ceștia preferă locurile căldu
țe, activitățile funcționărești. 
Secretarul este hotărît să de
termine o cotitură. Singura 
rezervă existentă pentru 
creșterea forței de muncă în 
C.A.P. o reprezintă încadra
rea celor care. acum, pără
sesc băncile școlii generale...

— Cum te-ai gindit să-i a- 
tragi ? — il întreb.

— M-am gindit să organi
zez o întîlnire a elevilor (a- 
vem în sat peste 500) cu ca- 

ale
vor-
care
mo-

în cele 
mîhnit 
aseme- 
în dc-

lacaș in care să vibreze 
ma de patriotism, să se 
bogățească mintea cu noțiuni 
de dincolo de manualul de 
istorie. La inaugurare în 5 
octombrie 1968, tocmai pentru 
această izbîndă au fost felici
tați.

Trei funcții importante 
și-a propus muzeul : a) te
zaurizarea de documente le
gate de Bălcescu și epoca 
lui ; b) educația patriotică a 
publicului ; c) ce.cetarea ști
ințifică. Astăzi muzetii deține 
manuscrise, acte, fotocopii, 
toate operele lui Nicolae 
Bălcescu, articole de și des
pre Bălcescu ; recent biblio
teca a achiziționat al 600-lea 
volum. Vorbind de educație, 
se poate susține că, dincolo 
de competența și căldura 
ghizilor, activitatea nu se re
duce doar la vizitarea încă
perilor : oaspeții sint invitați 
la audiții și medalioane lite
rare, au loc proiecții de fil
me. In timpul popasului nos
tru, menestrelul Tudor Ghe- 
orghe susținea un recital în 
fața citorva zeci de pionieri 
aflați aici în tabără. Dar 
poate cea mai bogată activi
tate se realizează in dome
niul cercetării științifice. Au 
fost editate pînă acum șapte 
volume de studii, între care 
se impune merituosul 
„Biobibliografia 
viața și opera",

drele de conducere 
C.A.P.-ului, care să le 
bească despre modul în 
se practică agricultura 
dernă. despre mecanizare, 
chimizare etc. Mulți cred că 
și azi pămîntul se 
tot ca pe vremea 
Iată motivul care-î 
nă să plece...

Acesta este Teodor Comă
niciu : băiatul fără aștîmpăr, 
mereu dornic de acțiune : se
cretarul permanent preocu
pat să cunoască tot ce se în- 
tîmplă în sat, să rezolve tot 
ce ridică viața și activitatea 
tineretului. Pentru acest lu
cru este stimat de către ute- 
ciști și numit simplu „secre
tarul nostru".

lucrează 
bunicii ! 
determi-.

AL. BALGRADEAN

lui Bălcescu îndeosebi. Nu
mele acestui pasionat este 
Horia Nestorescu, un tinăr și 
virtuos coleg de generație, 
investit cu calitatea și aleasa 
răspundere de director al a- 
cestui lăcaș de cultură.

Dar pentru a înțelege mai 
exact astăzi valoarea muzeu
lui, dimensiunea și perspec
tivele sale, se cuvine o suc
cintă întoarcere in timp, a- 
tunci cind totul nu era de
cit pasiune și voință, eforturi 
și planuri. Pasiunea, Horia o 
avea de mic ; în cultul ei 
crescuse, anii de liceu rotun
jiseră cercuri de împlinire și 
înflăcărare in jurul spiritu
lui tinăr, universitatea il o- 
bișnuise cu rigorile cercetă
rii științifice. De fapt, de a- 
cum. din timpul facultății, 
publică primele studii și ar
ticole de specialitate. L-au 
îmbogățit apoi, cu fiecare an 
călătoriile prin țară, pe di
verse itinerarii istorice. ~ 
Topolog a izvorit ideea 
zeului Bălcescu. Ajutat 
forurile diriguitoare in 
cest domeniu, Horia Nesto
rescu a muncit luni de zile 
pentru documentarea nece
sară. în etapa finală i s-au 
alăturat și cercetătorii An
gela Popovici și Vasile 
Novac. Dorința tuturor : a- 
ceea ca muzeul să nu fie o 
expoziție pur didactică, o o- 
peră de fotomontaj, ci un

Pe 
mu- 

de 
ii-

tom 
Bălcescu ; 
aparținind 

lui Horia Nestorescu. Fiin
țează, de asemenea, aici So
cietatea „Prietenii muzeului 
Bălcescu", care organizează 
periodic reuniuni, sesiuni de 
comunicări. Sub egida ei a 
apărut recent — cu prilejul 
aniversării a 125 
la Revoluția din 
plimentul „Arcade", Pn 
xemplu in ceea ce privește 
valoarea documentară, con
tribuția originală a autori
lor. ținuta științifică.

în perspectivă, după cum 
mărturisește cu aleasă 
destie Horia Nestorescu, 
zeul își propune înființarea 
unui centru de documentare 
și studii . bălcesciene. Se 
simte și necesitatea unui mo
nument Bălcescu. Nu este 
hazardată nici dorința adu
cerii aici a osemintelor mare
lui patriot. Cercetările între
prinse pînă acum de acest 
pasionat tinăr conduc către 
ipoteze demne de urmat.

Cu siguranță, la ora de 
față, muzeul se impune ca o 
valoare de interes național. 
Așa cum a debutat, așeză- 
mintul va fi cu atit mai bo
gat, mai complex în semni
ficații, în viitorul apropiat. 
Și, cu aceeași siguranță, oas
peții ce vor poposi in acest 
loc vor adpce și un cUvint.de 
meritată laudă la adresa lui 
Horia Nestorescu. tinărul al 
cărui nume se identifică ar
monios cu pasiunea pentru is
torie.

ION ANDREITA 
OVIDIU MARIAN
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AU APĂRUT ÎN EDITURA POLITICĂ
D. MATALĂ ; Comite' 
tul U.T.C. convoacă 
dunarea generală

» WHÎ
Comitetul 

U.T.C. 
convoacă 
adumroa 
generate

a

ȘI-ȘI CĂPTUȘEA BUZUNARELE
(Urmare dm pag. I) peri „norme" duble, sau triple 

.de efort. Fiecare clipă era folo
sită cu zgircenie demnă de tot 
repectul. Cursa începuse, dar 
evolua in alt sens decit a celor
lalți colegi de breaslă. „Escu- 
lapul" alerga mai repede decit; 
ceilalți, dar pe un culoar ne
cunoscut lor. Grăbea spre îna
vuțire și-și dedicase ei toată 
ființa, toată energia și pricepe
rea, timpul tot. Unitatea de 
măsură cu care își judeca pa
cienții, reușitele profesionale 
(care nu lipseau, am mai sțA. 
că Tiberiu M. își stăpinea bine 
meseria !), confrații, etc. era 
una singură : banul. Un medic 
de la un alt cabinet își aminteș
te că l-a rugat odată să-i țină 
îccul pentru citeva zile. „Te 
costă" ! — l-a înștiințat netul
burat tovarășul de breaslă. Omul 
destinat prin pregătire celei mai 
nobile îndeletniciri, deschisese 
pe baza ei o tarabă rentabilă. In 
fiecare seară socotea, număra, 
orînduia la loc sigur cîștigul. 
La volanul mașinii dobindite 
intr-un ^timp record, întreprin
dea călătorii in afara oralului. 
Nu de agrement, ci de „servi
ciu". Intra în casele sătenilor, 
iși desfăcea trusa, și trecea la 
treabă. Pleca cu citeva sute. 
Acasă iși adusese un seif, aurul 
și valorile de circulație curentă 
atinseseră o cifră, care necesita 
masuri de securitate suplimen
tare. La cabinetul de practică 
oficială nimereau cîteodată so- 
licitanți. „naivi", cu cițiva lei 
strinși în nodul batistei ca să 
plătească la întoarcere „rata". 
Pentru ei nu merita să-și bată 
capul. Instrumentele nesterili
zate răvășea gura pacientului 
imprudent, cleștele arunca afa
ră după o sumară badijonare cu 
cnelen, dinți sănătoși sau care 
ar fi putut deveni așa, prin tra
tare...

Cursa neistovită a vraciului 
de dinți, lacom de căpătuială a 
sfirșit așa cum era firesc. De pe 
urma ei a rămas un seif și un 
, c 'n breasla tămăduitori
lor. Tiberiu M. nu-și poate re
proșa că a irosit vreo clipă din 
cele care i-au marcat șase ani 
de carieră. Dar nici nu va găsi 
printre ele una măcar, capabilă 
sa depună, pentru stăpînul ei, 
mărturie favorabilă, să-i apere 
prin întrebuințare, calitatea de 
om și prestigiul de medic. Ti- 

M.. e nevoit să recunoas
că fără rezerve că a fugărit, pe 
un traseu egal cu cel pe care l-a 
parcurs ca să aibă dreptul la 
ideal, o himeră dintre cele mai 
fade.

Un prilej de reflecție, pentru 
toți cei care aleargă, la fel de 
repede ca noi toți, dar SINGURI 
după cea mai înșelătoare stea a 
aju’igerii : căpătuiala cu orice 
Pccț chiar acela al tinereții 
și prin orice mijloace.

se cer 
educa- 
Astfel, 
elevi-

ANTON VASILESCU :
Organizația U.T.C. din 
școală și timpul liber al 
elevilor

fi organ de conducere colectivă, 
funcție care presupune partici
parea activă a uteciștilor, a în
tregii organizații, dezbaterea cu 
adevărat colectivă a tuturor pro
blemelor sale de muncă și de 
viață in vederea adoptării celor 
mai adecvate hotăriri, caracterul 
ei larg democratic.

Sub ce formă trebuie să tră
iască adunarea generală în 
biografia organizației ? Care sint 
rațiunile convocării adunării ge
nerale ? Ce trebuie să le vor
bească tinerilor subiectul adu
nării generale pentru a concen
tra interesul unanim intr-un 
singur punct ? Cum trebuie or
ganizată. pregătită și condusă 
adunarea generală pentru a 
ajunge cu adevărat la treapta 
de școală a educației comuniste? 
Iată alte citeva din numeroa
sele întrebări la care lucrarea 
lui D. Matală răspunde complet 
și temeinic argumentat, venind 
astfel efectiv în sorijinul orga
nizațiilor U.T.C. Principiile și 
recomandările oferite de autor 
nu trebuie considerate „tot
deauna și pretutindeni valabile", 
ele pun doar la îndemînă 
gestii și opinii desprinse
exoeriență. Raportate la necesi
tăți proprii, acestea pot fi îm
bogățite de fiecare organizație 
U.T.C.

D VĂDUVA

îmi M fniii’iiii l-WWiWv

su- 
£in

o producție a studiourilor americane

Aducînd in prim plan proble
mele adunării generale, urmă- 
rindu-le din punctul de vedere 
al normelor statutare, D. Malală, 
autorul lucrării „Comitetul 
U.T.C. convoacă adunarea gene
rală" (Editura politică, Bucu
rești 1973), sțabilește, explică 
și argumentează atributele e- 
sențiale ale acestei activități : 
obligația și capacitatea ei de a

Lumina (orele 9; 
18,30; 20,45).
LUI POSEIDON :

AUTOSTOP: 
11,15; 13,30; 16;

AVENTURA
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21). Grădina Festi
val (ora 19,45).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18: 20,30), Scala (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,30j 21). Grădina 
Dinamo (ora 20), " "
reștl (ora 19,45).

INFAILIBILUL 
pitol (orele 9,30;

........ Luceafărul 
13,30; 16; 18.30: Șl) 

(ora 20,15), Grădina 
19,45) Arenele Ro- 

20,00).

Grâdina Bucu-

RAFFLES : Ca
ll,43; 14; 16,15; 

(orele 9;
Grădina

18,30; 20,45)
11,15;
Luceafărul
Capitol (ora 
mane (ora , .

CARTEA JUNGLEI : Central (o- 
rele 9.15; 11.30: 13,45- 16: 18.15;
20.30).

JUCĂTORUL : Doina (orele 11; 
15,45; 18; 20,30).

SPRE POLUL 
(orele 9—18 în 
20,15, program

13,15;
CU DIRIJABILUL

SUD : Timpuri Noi 
continuare), la ora 
de documentare.

DRACOSTEA ÎNCEPE VINERI: 
Flamura (orele 9: 11.15; 13,30; 16;

18,15: 20,30), Miorița (orele 9; 11.15 
13,30; 15.45; 18 .......................................
9; 10,45; 12.45;
20.45).

FANTOMA 
GRA : 
11; 13,30: 16: 18,30; 21), Buzești
(orele 9; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Gloria (orele 9: 11.15: 13,30; 
15,45; 18,15; ^0,30), Grădina Buzești 
(ora 20).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Grivița (orele 9; 1115; 13,30; 15,45; 
18.15; 20,30). Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Grădina 
Tomis (ora 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Au
rora (orele 9; 1115; 13,30: 16; 18.15;
20.30) . Grădina Aurora (ora 20).

FLORENTINER NR. 73 : Unirea 
(orele 16; 18,30).

DISTRATUL :
11,15;
dern
16,30:
dern

20,30), Volga
14,45; 16,45;

LUI BARBĂ
Excelsior (orele 

16: 18,30; 21), 
11.30; 13.45; 16:

13,30: 16: 
(orele 8.45,
13.30:

(ora 20).

(orele 
18,45;

NEA-
8,45:

Melodia (orele 9;
18,30; 20.45). Mo-
10.30; 12,30; 14,30;

20.30), Grădina Mo-

TE AȘTEPTĂM, FLĂCĂULE
Moșilor (orele 15 30; 18; 20).

PE ARIPILE VINTULUI :
Iar (orele 10; 15: 19.30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : 
ca (orele 16: 18; 20), Vitan 
15,30; 17,30; 19,30). Grădina 
(ora 20).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Arta 
cegi 
dina 
cegi

ULTIMUL CARTUȘ : Cotroceni 
(orele 15.30: 18: 20,15), Drumul 
Sării (orele 15.30; 18; 20.15).

ORDONANȚA SELMENKO 1
Progresul (orele 16; 18; 20).

TU, EU Ș) 
(orele 15,30; 
Lira (ora 20)

ANTONIU
Floreas'- (ore.e 15.30: 19).

Popu-

Mun- 
(orele 
Vitan

(O'ele 15,30; 18: 20,30), Bu- 
(Otele 15,30: 17.45; 20), Gră- 
Arta (ora 20). Grădina Bu- 
(ora 20.30).

MICUL PARIS : Lira 
'8: 20 15). Grădina

ȘI CLEOPATRA :

CU COPIII LA MARE : Rahova 
(orele 15 30; io; 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cos
mos (orele 15,30: 19).

...ȘI SALUTĂ RINDUNELELE : 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Pacea (orele 15 45; 18; 20,15), în
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FLUTURII SINT LIBERI : Giu- 
leștl (orele 15,30; 18; 20.30).

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ : 
Ferentari (orele 15,30; 17,45: 20).

ROND DE NOAPTE : Crlngași 
(orele 15,30; 18: 20,15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : Dacia 
(orele 9; 11.15: 13.30: 16; 18.15;
20,30).

TECUMESH: Flacăra (orele 15.30; 
17,45; 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ : 
Grădina Unirea (ora 20,15).

CE SE TNÎMPLĂ DOCTORE : 
Grădina Moșilor (ora 20).

In lucrarea „Organizația 
U.T.C. din școală și timpul liber 
al elevilor" (Editura Politică, 
1973), Anton Vasilescu își pro
pune să insiste îndeosebi asupra 
rolului „activităților din timpul 
liber în educația politico-ideo- 
logică, a tinerilor. Din prelua
rea și evaluarea datelor și obser
vațiilor, autorul desprinde cite-

va elemente de bază ce 
întrunite de activitățile 
tive din timpul liber, 
pregătirea psihologică a 
lor pentru acțiunile educative
destinate îmbogățirii vieții 
spirituale ; antrenarea unui nu
măr de adolescenți de care or
ganizațiile U.T.C. să se foloseas
că in vederea pregătirii și des
fășurării acțiunilor propuse ; să 
se stabilească o metodică adec
vată care să încorporeze un con
ținut valoros de idei politico- 
educative, cultural-artistice, fi
lozofice, etc.

Activitatea educativă din tim
pul liber va fi „astfel concepu
tă incit să urmărească realiza
rea scopului suprem al educa
ției : formarea unor personali
tăți complexe, pentru a pune în 
valoare zestrea nativă, canali- 
zînd-o favorabil și stimulind-o 
spre a se dezvolta creator".

Organizarea timpului liber al 
elevilor nu trebuie impusă din 
afară, mai precis, nu trebuie 
impuse activități pentru care 
elevul nu manifestă nici un in
teres. Acceptarea unei astfel 
de idei ar duce la golirea con
ceptului de timp liber de atribu
tul său principal.

Sugerînd citeva reguli orien
tative lucrarea lui Anton Vasi- 
silescu este un prețios îndrumă
tor de care trebuie să ia cunoș
tință organizațiile U.T.C. din 

școli. V. DOMNIȚA

Directorul Instituției in care 
activa tinărul medic stomatolog, 
se oprește aici : nu știe cum a 
fost posibil.

„Nu știu" 
sanitare cu 
Cine știe ? 
pielea lor", 
pacienții. „Domnu’ doctor 
mină ușoară" 
recunoscut.
cau ca unse cu miere 
obrazul celor care pășeau 
gul cabinetului, coborînd 
spre mîinile lor ! La unii, se do
vedeau a fi „ocupate". Careva, 
așeza într-un colț un coșuleț in 
care se zbătea o vietate înari
pată, o legătură cu ouă, sau 
niște caș sau... Atunci, medicul 
iși regăsea pe dată zimbetul și 
vorba amabilă : „Ia, măicuță, să 
vedem, care te doare ? A, păi 
aici e treabă grea ! N-am să pot 
să-ți termin lucrarea la policli
nică. De unde ești ?“ Urma o 
pauză întreruptă doar de ofta
tul bătrînei în care timp, omul 
cu putere de tămăduire reflec
ta intens : „Uite ce facem. Vii 
mîine pe seară în strada... să te 
consult pe îndelete. Iar coșul il 
iei de aici și-l Iași acum acolo. 
Da

Da. „Acolo" însemna locuința 
medicului și camuflajul unui ca
binet de practică clandestină. 
„Aici" — locul legal de lucru, 
mai puțin rentabil ! Medicul 
muncea mult, nu-i ușor să aco-

nici celelalte cadre 
care lucra alături, 
întii au aflat „pe 
despre schimbare, 

cu 
a devenit de ne- 

Privirile ii alune- 
peste 
pra- 
incet

MARTI. 14 AUGUST 1973
Teatrul „C. Tănase" (Grâ: 

Boema) : ESTIVAL BOEMA 
ora 20; 
Română" 
MECATE 
Cișmigiu 
MARMURA TIMPULUI 
col de sunet și lumină — ora 20,30.

„C. Tănase" (Grădina

Ansamblul „Rapsodia 
MELEAGURI FER- 

— ora 18,30; Grădina 
(Rotonda scriitorilor) : 

specta-

MARȚI, 14 AUGUST 1973

PROGRAMUL III

vitație în fonotecă. 12.55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii 
de dimineață. 17,00 Știrile după- 
amiezii. 17,05 Alo, Radio 1 — mu
zică ușoară la cererea ascultători
lor. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Teatru. 18,10 Discuri rare. Arii și 
duete din opere în interpretări 
memorabile. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 In direct... de la Fabrica 
„Faianța" din Sighișoara. 19,30 
Știri. 19,35 Casa de discuri „Poly- 
dor". 20,00 Concurs cu public. 
21,00 Radio-super-top ! — muzică 
populară. 22,00 Radiojurnal. 22,30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. George 
Damian. 23,20 Jazz. 23,55—24,00 Ul
timele știri.

10,05 Ancheta TV : „Noi și na
tura". 10,50 Teleenciclopedia (re
luare). 11,30 Telecinemateca pen
tru tineret ■ „Fii bun pînă ia 
moarte". 13,00 „52 de inițiative in 
52 de săptămîni". 13,10 Telejurnal. 
17,30 Curs de limba rusă- Recapi
tulare (6). 18,00 Telex. 13,05 Publi
citate. 18,10 Tehnic-club. 18,30 Ima
gini din Pakistan. 18,40 Panoramic 
științific. 19 20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Clntecul săptămî- 
nii : „Dulce, dulce Românie" de 
George Grlgoriu. 20,05 Reflector. 
20,20 Seară de teatru : „Tntilnlri 
peste ani" de Lucia Demetrius.
21,45 Angelica Stoican — interpre
tă a cîntecului șl jocului popular 
din Mehedinți. 22.00 24 de ore. 22,30 
Gala maeștrilor (interviziune).

9.00 Știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : „Și m-am tre
zit că iubesc" de Temistocle 
Popa. 10.00 Femina-club. 11.00 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ — Janet Baker. 11.30 
Pentru prietenii magnetofonului 
— muzică populară. 12,00 Trans
misiuni directe din țară. 12.10 In-

PROGRAMUL II

MARȚI. 14 AUGUST 1973

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Pagini din isto
ria de aur a Daciei. 10,00 Telex.

20,00 Prietenii lui Așchiuță. 20.30 
Bucureștiul și tinerii săi... Matu
ritatea opțiunii — reportaj-anche- 
tă. 20,55 Agenda. 21.05 Pagini mu
zicale de mare poptiiaritate. 21.35 
Telerama. Secvențe estivale. 22,05 
Film, serial : „Mannix" (reluare).

cUvint.de
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Luni seară, s-a înapoiat în 
Capitală delegația Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, condusă de tovarășul 
Andrei Cervencovici, membru 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, care la 
invitația Uniunii Democrate a 
Poporului Finlandez (S.K.D.L.) 
a făcut o vizită in Finlanda.

Delegația a fost intimpinată de 
tovarășul Ion Turcu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al F.U.S., de activiști âi Consi
liului Național și ai Consiliului 
Municipal București al Frontu
lui Unității Socialiste.

★

La plecarea din Helsinki de
legația a fost condusă de Elle 
Alenius, președinte 
Haapanen, secretar 
S.K.D.L.

A fost de față 
Vlad, ambasadorul 
Finlanda.

La numai citeva zile de la 
Consfătuirea inginerilor șefi din 
cooperativele agricole de pro
ducție din sudul și vestul țării, 
luni s-au întilnit în Capitală 
inginerii-șefi din unitățile- agri
cole cooperatiste situate în zo
nele colinare, 
sarcinile mari 
gricole pentru 
stabili măsuri 
cifice acestor 
obținerea de recolte superioare. 
Ca și la consfătuireă precedentă, 
prima zi a fost consacrată cul
turii griului — analizei rezulta
telor dobîndite în acest an și 
adoptării programului de cultură 
a acestei valoroase plante cerea
liere pentru anul viitor.

Pe agenda consfătuirii mai fi
gurează puncte cu privire la 
organizarea producției agricole 
pe terenurile în pantă, sporirea 
producției de nutrețuri, tehnolo
gii moderne în zootehnie, orien
tări noi in dezvoltarea legumi- 
culturii, pomiculturii și viticul
turii, rezultate în aplicarea a- 
cor.dului global în unitățile a- 
grfcole cooperatiste și măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru 
anul 1974, precum și unele pro
bleme legate de organizarea și 
conducerea activității în agri
cultura cooperatistă.

Participanții dezbat, de ase
menea. intr-un spirit de exigen
ță, în lumina indicațiilor recen
tei ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., modul 
de organizare a recoltărilor de 
toamnă și de depozitare în bune 
condiții a producției, stabilesc 
măsuri tehnico-organizatorice 
pentru efectuarea la timp a' tu
turor lucrărilor de sezon în a- 
gricultură, precum și a celor 
menite să contribuie la realiza
rea unor producții mari și cu 
costuri reduse în anul viitor.

CRONICA

și Arne 
general . al

Constantin
României in

pentru a dezbate 
ale pr.oducției a- 
anul viitor și a 
eficiente — spe- 
zone — pentru

U.T.C
Luni după amiază, tovară

șul Ion Traian Ștefănescu. 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit 
delegațiile organizațiilor „Ti
neretul S.W.A.P.O." din Na
mibia, „Mișcarea de tineret" 
din Sierra Leone, „Mișcarea 
tineretului palestinian", „Ti
neretul comunist" din Au
stralia, participante la cel 
de al X-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
care efectuează o vizită în 
țara noastră.

Intilnirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

In cadrul relațiilor de colabo
rare dintre A'ademia Republi
cii Socialiste România și insti
tuțiile similare din Republica 
Populară Ungară și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, în luna 
septembrie urmează să fie des
chise expoziții de carte științi
fică românească la Miskolc, la 
Praga și Bratislava.

Manifestind aceleași preocu
pări de a (face cunoscut peste 
hotare valorile ’spirituale româ
nești, Editură Academiei va fi 
prezentă la tîrgurile internațio
nale de carte de la Frankfurt 
pe Main, Leipzig, Belgrad, Sofia.

„Hora la Prislop"
Pe platoul verde de la cota 

1414 m, la Pasul Prislop, a avut 
loc cea de-a șasea ediție a Fes
tivalului folcloric „Hora la 
Prislop", organizat de forurile 
de cultură și U.T.C. ale județe
lor Bistrița-Năsăud,. Maramureș 
și Suceava. Manifestare folclo
rică de amploare, la care și-au 
dat concursul peste 2 000 de ar
tiști amatori întruniți în 40 de 
formații, prestigioasa Horă a 
adus in splendidul amfiteatru 
montan peste 50 000 de oameni 
ai muncii, iubitori ai cintecului 
și dansului strămoșesc. După 
frumoasa paradă a portului 
popular, pe marea scenă a festi
valului s-a desfășurat timp de 
6 ore spectacolul artistic la al 
cărui succes și-au adus contri
buția și cele mai reprezentative 
formații de artiști amatori din 
județele Brașov, Cluj, Sălaj și 
Satu Mare.

tatele obținute în cadrul între
cerii „Tineretul — factor activ 
in realizarea cincinalului înainte 
de termen" : un buletin în care 
sînt consemnate angajamente, 
succese și inițiative din indus
trie și agricultură.

în primul număr, cu care a 
debutat în iulie inițiativa co
mitetului județean al U.T.C. pre
zintă activitatea tinerilor din ma
rile uzine, de pe ogoare și șan
tierele muncii patriotice. Rubri
cile „Hărnicie în cifre și fapte", 
„Inițiative ale tinerilor din agri
cultură", „Valoarea concursuri
lor profesionale" prezintă un in
teres deosebit, în sensul că 
dențiază, modalitățile prin 
tinerii au obținut rezultatele 
pective.

Cel de-al doilea număr 
dedicat sărbătoririi zilei de 
August.

evi- 
care 
res-

este
23

P. LIDIA

inscripție pe un permis 
de conducereN. HERȚEG

Buletinul întrecerii
Tinerii din județul Brăila au 

la îndemînă un interesant mij
loc de informare privind rezul

De cîteva zile, peronul 
fața intrării la tribuna a 
a stadionului „23 August" 
Capitală, s-a transformat într-un 
veritabil poligon de curse. Ja
loane multicolore, „garaje" și 
„parcări" ■ cu toleranțe de cen
timetri, presupun tot atitea do
vezi de virtuozitate. Au loc 
aici probele finale, la capătul a 
trei luni de cursuri teoretice și 
practice — examenul pentru do-

î, rmSnmwiewiymt

UNIVERSIADA73

din 
II-a 
din

delegația 
re vor 
mondiale

Luni, a sosit la Moscova 
sportivilor români ca- 
participa la Jocurile 
universitare de vară.

Delegația este condusă de pre
ședintele U.A.S.C.R., Constantin 
iloștină.

ILIE NĂSTASE

(Agerpres)

13-lea turneu câștigat

bîndirea carnetului de șofer 
amator. Un popas printre emo- 

ne permite o 
și interesantă retro- 
în istoricul automobi-

ții și mașini 
succintă 
spectivă 
lismului amator la noi. Ghid : 
tovarășul Emilian Alexandrescu, 
director adjunct al Școlii de 
șoferi amatori din București. 
Aflăm astfel, că prima școală 
românească ființează din anul 
1911, avînd ca profesor pe tînă- 
rul mecanic din Buzău, Gheor
ghe Sionion. Cursurile de 
erau : călcarea de oameni 
ce s-ar traduce azi prin 
lamentul de circulație) și 
terea de fum a mașinii (partea 
de mecanică). Nici examenul nu 
era o glumă. Mașinile plecau 
din fața prefecturii, în șir, stră
bateau piețe și străzi aglomera
te, prin care măiestria șoferilor 
era pusă la grea încercare, și 
dacă reușeau să ajungă tefere 
la punctul final, însemna că exa
menul era trecut cu bine ; pen
tru că adeseori, calificativul ți
nea mai mult de mașină decit de 
omul de la volan. Sint și astăzi 
înscriși, cu litere de amintire, în 
arhiva școlii, primii 12 elevi (și 
absolvenți). Ii enumerăm aici, 
pentru curiozitatea cititorului : 
șase foști vizitii (știau ei ce 
știau !), doi lăcătuși, doi plăpu- 
rnari. un tîmplar și un băiat de 
prăvălie.

Evident, astăzi zimbim la afla
rea unor asemenea „noutăți", 
automobilul fiind de acum fami
liar existenței noastre. Cu atît 
mal mult insista tovarășul direc
tor Alexandrescu asupra seriozi
tății pregătirii și exercitării a- 
cestei pasiuni, cu cit sînt știute 
de oricine consecințele unui

bază 
(ceea 
regu- 
scoa.

asemenea joc (în accepțiunea de 
sport) în cazul nerespectării cu 
strictețe a regulilor corespunză
toare. Sint acestea deziderate pe 
care actuala școală și le-a pro
pus încă de la înființare, în 
1956, drept „linie de miră" a ac
tivității sale. O sută de mașini 
și peste 120 de instructori și pro
fesori asigură anual pregătirea a 
circa 4 500 de cursanți. Accesorii 
didactice moderne — filme, dia
pozitive, pupitre de control — 
vin „să reducă" distanța dintre 
minte și picior, dintre picior și 
viteză. în același timp există 
preocuparea pentru formarea u- 
nei etici de profil, a unui spirit 
de întrajutorare tovărășească, a 
unei — i-am zice — camaraderii 
pietono-automobilistice. Pentru 
că, nu fără o semnificație 
anume, pe carnetul dreptun
ghiular și roz, sub inscripția 
„Permis de conducere", stă 
scris cu litere mai delicate, dar 
vizibile : permis de conducere. 
Cu carnetul în buzunar, cel 
puțin din cînd în cînd fiecare 
se gindește, cu un strop de re
cunoștință, la cei ce i-au înles
nit obținerea lui. Și între nu
mele pentru care oricînd se 
poate rosti un meritat cuvînt 
de laudă, se cuvin amintite și 
cele ale instructorilor Ilie Ce- 
pan, Nicolae Dragomirescu, 
Gheorghe Fotescu, Ion Mari
nescu, Gabriel Paparizu, Petre 
Surloi.

[ £

Do'iăzeci și doi de elevi — 
băieți și fete— din ultimul an 
la Liceul nr. 2 din Constanța au 
plecat pe un itinerar tu
ristic, vizitînd unele obiective 
din munții Făgăraș, Hațeg, Cer- 
nei și Mehedinți.

Conducerea acestei expediții,

PERFORMANȚE

■mm i
Institutul român pentru rela

țiile culturale cu străinătatea a 
organizat, luni, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S.. o seară cultu
rală congoleză cu prilejul apro
piatei. sărbători naționale a Re
publicii Populare Congo.

simplu bărbați din cadrul turneului internațional de 
Cincinnati (Ohio) s-a încheiat cu victoria jucătorului 
Năstase, care l-a învins, în finală, cu 5—7, 6-*-3, 6—4

Proba de 
tenis de la 
român Ilie 
pe spaniolul Manuel Oranles. Acesta a fost cel de-al 13-lea tur
neu ciștigat de Ilie Năstase de Ia începutul anului 1973.

o Cupa tineretului de la safe

care și-a propus și escaladarea 
unor vîrfuri, revine tinărului pro
fesor de geografie Gheorghe Lu- 
pescu. Din grup fac parte și 
Mircea Roșu, Rodica Micu, Ves
pasian Purice, unii dintre cei 
mai pasionați excursioniști ai li
ceului, el însuși o instituție șco
lară cu bogată activitate în acest 
sens.

„Expediția uteciștilor 
arădeni" '

în urmă cu aproape 29 de ani, 
cînd trupele române cot la cot 
cu cele sovietice au luptat pen
tru înfrîngerea hitlerismului, in 
luptele purtate cu acel prilej 
pentru eliberarea orașului Ora
dea, s-a acoperit de glorie divi
zia Tudor Vladimirescu. Pentru 
ca tineretul orădean să poată

cunoaște cit mai bine faptele de 
eroism și spiritul de jertfă al 
ostașilor români, comitetul mu
nicipal U.T.C. Oradea a organi
zat expediția ,,Pe urmele diviziei 
Tudor Vladimirescu". Grupul ex- 
pediționar, format din 22 de 
membri — muncitori, studenți, 
elevi, funcționari și militari — 
au plecat din Oradea cu auto
buzul pină la Cristiorul de jos. 
De aici începe expediția cînd ti
nerii uteciști vor porni pe jos 
spre Oradea. Drumul lung de 90 
de kilometri, care leagă Cristio
rul de jos de Oradea', ce trece 
și prin orașele Dr. Petru Groza 
și Beiuș, va fi parcurs în cîteva 
zile. In acest interval de timp 
membrii expediției vor avea in- 
tîlniri și discuții cu cei care au 
luptat pe acele meleaguri pen
tru libertate și integritatea na
țională a României.

Cibinium73
La Casa artelor din Sibiu șj 

Ia Muzeul județean din Me
diaș a avut loc, in prezența 
reprezentanților organelor de 
partid și de stat, a unui mare 
număr de creatori din toate 
centrele țării și a unui nume
ros public, deschiderea Săptă- 
mînii cultural-artistice a festi
valului „Cibinium", organizat 
de Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă 
Uniunea Artiștilor plastici.

și

Săptămîna „de vîrf" — 12—19 
august — a „Cibiniumului -73“ 
a programat, in crima zi. ver
nisajul expoziției de pictură 
contemporană care prezintă pu
blicului sibian o bogată selec
ție de lucrări semnate de per
sonalități de prestigiu ale artei 
românești ca Henry Catargi, 
Ion Pacea. Ion Sălișteanu, Vlad 
țv- , 'T, Aurel Ciupe. Pavel 

ș.a., deschiderea unui 
tîrg-concurs al olarilor, la care 
au participat reprezentanți 
numeroase centre de 
populară din țară și a 
poziții de ceramică a 
lor. La Casa armatei 
loc vernisajul salonului 
țean de pictură și sculptură 
filialei sibiene a U.A.P., cu o 
selecție de lucrări grupate sub 
genericul „Plastica sibiană în
chinată patriei și partidului" și 
deschiderea unei expoziții re
trospective consacrate edițiilor 
anterioare ale prestigiosului 
festival sibian.

In după-amiaza aceleiași zile, 
la Muzeul, județean au fost ex
puse b sută cincizeci de lucrări 
de pictură, grafică și sculptură 
aparținînd celor mai vestiți ar
tiști transilvăneni din secolul 
nostru.

a 
ceramică 
unei ex- 
pionieri- 
a avut 

jude-
a

în holul sălii „Comedia" a 
Teatrului Național „LL. Cara- 
giale" se aflau, luni la amiază, 
numeroși artiști, scriitori, co
legi, prieteni, fude și admira
tori, veniți să aducă un ultim 
omagiu artistului poporului 
Sică Alexandrescu.

La ora 12,00 a avut loc adu
narea de doliu, la care au luat 
cuvintul Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, artista 
emerită, Dina Cocea, vicepre
ședinte al Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, artistul poporului 
Radu Beligan. directorul Tea
trului Național „I.L. Caragiale", 
scriitorul Aurel Baranga, acto
rul Ștefan Alexandrescu, de la 
Teatrul dramatic din Brașov, și 
actorul Florin Piersic.

După adunarea de doliu, cor
tegiul funerar s-a îndreptat spre 
cimitirul Belu, unde a avut loc 
înhumarea.

(Agerpres)

© Au fost desemnați campionii județului

Timp de 2 zile pe stadioanele 
„Corvinul" și „Constructorul" 
din Hunedoara 12 echipe de 
fotbal, 15 de volei, 13 de harid- 
bal, 6 
cliști, 
tineri, 
etapei 
tului

de oină, 100 atleți, 30 ci- 
totalizind aproape 500 de 
s-au întrecut in cadrul 
județene a Cupei tinere- 
de la sate. Iată cițiva

cîștigători : fotbal — Viitorul 
Baia de Criș ; handbal băieți — 
Ponoru Vața ; fete — Voința 
Ilia ; volei fete — Cerna Topli- 
ța ; băieți — Măgura Pui ; ci
clism băieți — Emil Vărzăru

Ana 
Orăștioara ; 

Viorica Fren 
Ilia) — 100 m ; Curtenar 

(Cerna Toplița) — 
Viorica Fren (Voința 
lungime : Eugenia Dâ--

(Viitorul Băcia) ; fete
Păștiu, Sargeția 
atletism fete —

’ (Voința 
Angela 
400 m ;
Ilia) —
nescu (Sargeția Orăștioara) — 
înălțime : băieți — Florin Țîr- 
lea (Avintul Pestiș) — 100 m ; 
Raica Romi (Recolta Lăpugiu) 
— 800 m; aruncarea mingii de 
oină — Ursa Laurian (Voința 
Ilia).

ION VLAD

® Un nou pas spre startul final

La Tg. Mureș s-a desfășurat, 
duminică, etapa județeană a 
Cupei tineretului de la sate. Au 
fost prezenți peste 500 de tineri, 
reprezentanți ai comunelor ju
dețului Mureș, care s-au între
cut pentru a-și desemna cam
pionii la probele handbal, volei, 
atletism, ciclism. Ciștigătorii : la 
handbal băieți — comuna Sîn-

tana. fete — comuna Gornești ; 
la volei băieți — Valea Largă, 
fete. — Sărmaș. Rezultate bune 
la atletism au obținut reprezen
tanții 
hești,
iar la ciclism echipele comune
lor Breaza, Sîntana și . Ernei.

comunelor Bogata. Mi- 
Gornești. Brîncovenești,

Mai presus de orice, de acest 
campionat se leagă toate dorin
țele și speranțele noastre pri
vind pregătirea performanțelor 
internaționale : meciul decisiv 
cu R.D. Germană (Leipzig, 26 
septembrie) in vederea califi
cării naționalei noastre pentru 
„Weltmeisterschaft ’74“ și parti
dele din „cupele europene" care 
debutează la 19 septembrie. De 
aici complexitatea sarcinilor și 
dimensiunea responsabilităților 
la toate nivelele, de la jucător 
și antrenor la Federație și 
C.N.E.F.S. Desfășurată sub sem
nul acestor imperative, prima 
etapă s-a derulat furtunos, cu 
surprize și momente de mare 
dramatism : 3 goluri marcate în 
minutul... 90 !! Am trăit șatis- 
facții și, deopotrivă, regrete. Dar 
prima apariție în fața spectato
rilor, ca de obicei, nefiind intru- 
totul concludentă pentru a mă
sura exact nivelul de pregătire 
și calitatea evoluției echipelor și 
de-aici pentru a putea formula 
o primă concluzie în acest sens, 
vom încerca să prezentăm citi
torilor citeva „performanțe" ale 
etapei, de un fel mai deosebit, 
care sint semnificative pentru 
„cartea de vizită" a jucătorilor 
sau echipelor.

Așadar, in fișa etapei punctele 
albe și punctele negre ar arăta 
astfel... Primul gol al noii ediții 
a campionatului a fost 
de... golgeterul Oblemenco, 
Petroșani. Semnificativ. 
„Tunarul" nu se dezminte, 
nu se dezminte nici echipa 
care încă din start cucerește 
punct în deplasare și ia 
avans care anunță intențiile unei 
noi candidaturi. Primul fault 
grosolan și, in consecință, pri
mul cartonaș galben i-a fost 
„dăruit" cunoscutului campion 
al jocului dur — Smarandache 
(Steaua). Se putea să obțină
acest record un altul ? Prima
mare surpriză a noului campio
nat ne-a furnizat-o Rapidul — 
performera etapei. Echipa fero
viară (locul 13) a învins, in de
plasare, pe.S.C. Bacău (clasată 
în campionatul trecut pe locul

4). Și unde mai pui că fără trei 
titulari de bază (ori poate toc
mai de aceea) Răducanu (sus
pendat), Boc (chipurile, bolnav) 
și Grigoraș (așteptat să se în
toarcă de la... Reșița). Prima 
înfringere pe teren propriu, a 
băcăuanilor, neinvinși „acasă" 
din ediția 71—72 a campio
natului... Echipa Steaua ob
ține performanța... de a nu 
putea cîștiga acasă de aproape 
un an de zile — din etapa a 
14-a a campionatului trecut (cind 
era antrenată de Valentin Stă- 
nescu !) — și de a avea, în pri-

M. BORDA

© Cupa „23 August" la fotbal
feminin

Pe stadionul „Giulești" din Capitală, duminică dimineața, a a- 
vut loc finala Cupei „23 August" la fotbal feminin, partidă care 
a opus echipele Venus și Rapid. După o dispută palpitantă, cu 
faze de joc mult gustate de publicul prezent in tribune, tinerele 
jucătoare de la Venus au întrecut pe rapidiste cu scorul de 
1-0, cîștigind și trofeul pus în joc.

în deschiderea acestui meci, pentru locurile 3 și 4 s-au în 
tilnit formațiile Diana și Olimpia. A ciștigat prima echipă tot cu 
scorul de 1—0. De remarcat că echipa Diana și-a completat efec
tivul de 11 jucătoare din... mers, deoarece la fluierul de înce
pere a partidei pe teren nu s-au-, prezentat decit... șapte jucă
toare. Să fie de vină canicula ? f

@ O noua
la Cimpulung Muscel

sport

în întîmpinarea Marii sărbători „23 August", Trustul de con
strucții Pitești a încheiat lucrările la noua sală de atletism din 
Cîmpulung-Mușcel. Edificiul se Încadrează în complexul sportiv 
al Liceului de' atletism din localitate, îmbogățind astfel, substan
țial, baza materială a acestui centru sportiv in plină dezvoltare. 
După cum se știe, la Cimpulung, funcționează un liceu de atle
tism, bine dotat, îndrumarea tinerilor atleți fiind asigurată de 
profesori și antrenori de specialitate. Adăugind și faptul că la 
Pitești, între 18—21 august, speranțele atletismului — juniori 
de categoria a II-a, se vor întilni în cadrul campionatelor re
publicane — constatăm cu satisfacție că în județul Argeș atle
tismul se impune, se afirmă din ce în ce mai prestigios. (G. F.)

marcat, 
la 

nu ?
Și 
sa 
un 
un

mul meci, trei jucători avertizați 
pentru joc dur, periculos : Du
mitru, Ciugarin și Smarandache. 
Un alt record : ambele promova
te, Politehnicile din Timișoara și 
Iași, au debutat cu... victorii ! 
Primii jucători eliminați de pe 
teren, la Timișoara, Biiloni 
(A.S.A. Tg. Mureș), Pirvu și Bo- 
jin (Politehnica) primii'doi re- 
cunoscuți campioni ai alterca
țiilor, vociferărilor și indiscipli
nei pe teren. Un alt eliminat, 
Alex. Naghi (Jiul) care — vă 
amintiți — i-a provocat fractura 
de tibie lui Aelenei pentru 
care a fost suspendat pină la 
terminarea campionatului — trei 
luni — și, iată, că in acest timp 
n-a reflectat la propriile-i me
tehne și prima lui apariție s-a 
soldat cu eliminarea pentru 
aceeași culpă : lovirea intențio
nată a adversarului (Strîmbea- 
nu). Revelația cuplajului bucu- 
reștean — F.C. Constanța — a- 
plauze la scenă deschisă — o 
echipă care, beneficiind de 
„achiziții de marcă" : Lică (dacă 
ar juca consecvent așa, ar me
rita postul... vacant al naționa
lei). Vigu, Jurcă — anunță un 
concurent pus pe fapte mari. 
Primul gol dubios — al dinamo- 
viștilor (Fl. Dumitrescu). Au
torii... nedreptății ; arbitrul Rai- 
nea — foarte departe de fază și 
tușierul Drăgulici, care confirmă

decizii inverse. Mingea respinsă 
de Antonescu, după cum spun 
cei 10 fotoreporteri aflați la 2 
metri și după cum atestă imagi
nile lor — nu depășise linia 
porții ! Eficacitatea, la negativ : 
21 goluri marcate : 13 de gazde, 
8 de oaspeți. Etapă nefavorabilă 
pentru „bucureștene" : o victo
rie (Rapid), două „nule" — și 
fncă acasă. (Dinamo, Steaua) — 
și o înfringere (Sportul Studen
țesc). Recordul de spectatori in... 
provincie, la Timișoara : 25 000
(La București, la cuplajul de pe 
„23 August", 30 000). Și un re
cord de... organizare : o treime 
din publicul de pe stadionul „23 
August" nu a urmărit integral 
primul meci. Explicația: specta
torii nu au putut să-și procure 
bilete pentru că la intrări erau 
doar cîteva case și aglomerația 
a fost fantastică. Nu mai vor
bim de faptul că s-au vindut bi
lete de 
preț de 
tribuna 
țele în

Și un 
rizat cu ,___  ___ , _______
Răducanu. în nu mai puțin de 
trei ocazii talentatul atacant a 
preferat incă o fentă, incă un 
dribling, în loc să paseze sau să 
șuteze la poartă cind procentul 
de siguranță al golului era de 99 
la sută. Ce-am oftat noi, cei din 
JO-aa asp ‘aunqpțfl oftat antre
norii și coechipierii lui... Cu un 
asemenea jucător îndrăgostit în- 
tr-atita de minge ajungi repede 
în spital.

Plină de speranțe și promi
siuni — in imprimarea unui stil 
de joc nou și dinamic — ava
lanșa de tineri in garniturile de 
bază ale echipelor Steaua F.C. 
Constanța, Politehnica Timișoa
ra. Dinamo, U.T.A., Jiul, Rapid. 
C.S.M. Reșița. „U“ Cluj etc. 
Dacă am numărat bine, vreo 30 
dintr-un foc. Asta da, infuzie de 
tinerețe !

Acesta este tabloul primei 
etape. El prilejuiește motive 
de meditație atit nouă cit și, 
sperăm, celor vizați direct.

VASILE CABULEA

Turnai ' |
iii^wteilâiria^ithW^iiirrWnT'l'omn

i. andrfițA

A fost, n-a fost... (Antonescu explică... tabela de marcaj înre
gistrează 1—0 pentru Dinamo).

Szabados (Steaua) lovește mingea, Uit

LA PRIMA EDIȚIE

„ȘTAFETA MINERULUI"

tribuna întîi — și cu 
tribuna intii — pentru 
a doua !? Or fi casieri- 
concediu ?
jucător care ne-a tero- 
suspense-urile, stelistul

| , ■
... prima etapă, primele controverse.

Foto: GH. CUCU

DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE BOX „PRIETENIA" DE LA GALATI

A

Cu prilejul aniversării a 29 de 
ani de la eliberarea patriei, a 44 
de ani de la eroicele greve ale 
minerilor din Lupeni, în Valea 
Jiului s-a organizat prima ediție 
a Ștafetei minerului, acțiune 
sportivă de mare amploare, des
fășurată pe un traseu de aproxi
mativ 40 km (Uricani — Lupeni- 
Vulcan — Petrila — Petroșani).

în acordurile fanfarei, primul 
schimb al ștafetei, alcătuit din 
tineri mineri, atleți și moto- 
cicliști din Uricani a pornit spre 
orașul Lupeni unde a avut loc o 
entuziastă manifestație sub sem
nul cinstirii memoriei minerilor 
căzuți în eroicele greve din 1929. 
Purtătorul ștafetei a rostit un 
mesaj al tinerilor mineri din 
Uricani prin care s-au angajat 
să îndeplinească mărețele sarcini 
izvorîte din Hotărîrile Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței 
Naționale ale P.C.R. Apoi co
loana pornește spre celelalte lo
calități din Valea Jiului.

Din ultimul schimb al ștafetei 
au făcut parte sportivii de per
formanță Eugen Roiban, Ștefan 
Sitaș, Ion Rădescu, cărora li s-au 
mai alăturat alți peste 60 aler
gători. Pe întregul traseu al ac
țiunii, străbătînd localitățile din 
Valea Jiului ca și pe stadionul

din Petroșani, punctul final, nu 
fost prezenți numeroși mineri 
care au urmărit cu emoție pe 
purtătorii unui mesaj de cinstire 
a muncii și vredniciei.

NICOLAE NABRODEAN

55SPERANȚEI!" OEIMPICE CONFIRMĂ

• Turneul internațional de 
șah de la Petropolis (Brazilia) 
a continuat cu partidele run
dei a 14-a în care Lajos Portisch 
l-a învins pe Samuel Reshevsky, 
iar Vlastimil Hort a ciștigat la' 
David Bronstein. A fost con
semnată remiza în partidele 
Hug—Gheorghiu. Ivkov—Keres- 
și Mecking—Byasas. Restul par
tidelor s-au întrerupt.

Simbătă, 11 august, la Galați 
s-a încheiat Turneul internațio
nal de box „Prietenia" care a 
reunit „speranțele" olimpice din 
unsprezece țări socialiste. Fă- 
cind bilanțul constatăm cu sa
tisfacție că boxul românesc se 
află pe un drum bun, pe calea 
împlinirii speranțelor pentru vi
itoarea Olimpiadă 
la Montreal.

Meritul deosebit 
rației române de 
dorința de a relansa boxul nos
tru își subordonează activitatea 
unei noi concepții privind selec
ția și pregătirea tinerilor pugi- 
liști. Loturile sînt încredințate 
unor antrenori tineri sau mai 
vîrstnici, cîndva foste glorii ale 
boxului nostru, cum sînt Con
stantin Ciucă, Mihai Goanță, 
Dumitru Gheorghiu și vetera
nul Gh. Bobinaru. Aceștia au 
reușit deja să formeze o garni
tură de autentice talente, spor
tivi de perspectivă care s-au 
impus și cu acest prilej, în final 
cucerind în total, 12 medalii 
din care patru de aur, trei de 
argint și cinci de bronz. Fap
tul este îmbucurător avînd în 
vedere că la acest turneu boxul 
etalat s-a, caracterizat prin teh
nicitate, rafinament, combativi
tate și elan tineresc, disputele 
din ring satisfăcînd pe nume
roșii spectatori gălățeni, de alt
fel buni cunoscători ai „nobilei 
arte" și prezenți în număr mare 
la arena „Dunărea". Oficiali de 
renutatie precum președintele 
federației cehoslovace de box, 
Fduard Ponsibal, Jolando San
chez (Cuba). Nien The 
(R.P.D. Coreeană). Kavacs 
nosi (Ungaria) au remarcat, la 
rindu-le, aceste aspecte, precum 
și buna organizare a acestei edi
ții, valoarea ridicată a tinerilor 
noștri pugiliști, bine dotați fi
zic și posesori a unui larg ba
gaj de cunoștințe tehnice dintre

aceștia evidențiindu-i pe Dragu 
Paul, Robu Niță, ~ 
Costică Dafinoiu, 
și Simon Mircea.

Se impune ca 
mână de box să 
continuare, cu grijă și răspun
dere, de acești tineri, organizind 
cu regularitate competiții și con
fruntări internaționale in care ' 
să se rodeze. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit avem încă unele ca
tegorii deficitare. După cum nu 
trebuie scăpată din vedere me
najarea unor boxeri suprasoli-

Pavel Istrate, 
Hajnal Carol

Federația ro
se ocupe, în

citați în ultimele luni care din 
cauza oboselii nu mai dau ran
damentul scontat : este cazttl lui 
Simon Mircea și Hajnal Carol. 
Nu in ultimul rînd se cere o 
preocupare mai susținută din 
partea cluburilor pentru de
pistarea de noi talente pentru a 
asigura, în permanență, rezerve 
de aceeași valoare care, în vi
itor, să poarte prestigios ștafe
ta frumoaselor tradiții ale spor
tului cu mănuși pe care le are 
țara noastră.

ION BALAURE

r AR 
RUGBISTIC
• Pentru prima dată, o 

echipă românească va între
prinde un turneu de rugbi în 
America de Sud. Echipa 
României a fost invitată în 
Argentina, între 25 august— 
14 septembrie, avînd de jucat 
șase partide, cu cele mai 
bune echipe de club. Un lot 
de 30 de jucători se pregă
tesc sub conducerea antreno
rilor D. Ionescu și Th. Ra
dulescu • La 25 octombrie, 
la Heidelberg, va avea loc 
partida amicală, R. F. Ger
mania—România o La 10 
noiembrie, la Valence, în ca
drul Cupei F.I.R.A., Franța 
va întîlni România • 
septembrie, la Varna, 
loc „Turneul Nisipurilor 
aur", țara noastră fiind 
prezentată de o selecționată 
de tineret • Știința Petro
șani, pleacă într-un turneu 
în Franța. între 2—10 sep
tembrie • Se află in țară, e- 
chipa Sporting Club Bernay 
• Azi. ea joacă la București, 
cu Olimpia » Camnionatul 
diviziei A, ediția 1973—74. 
începe pe data de 24 sen- 
tembrie ® Simbătă, 18 au
gust, au loc primele partide 
în „Cupa Federației româ
ne" la 1 rugbi. competiție ce 
precede jocurile din campio
natul republican.
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• Campionatele europene de 
juniori la tenis de masă au luat 
sfirșit duminică seara la Atena. 
In ultima zi a competiției, re
prezentanții României au avut 
o comportare remarcabilă. Ju
cătoarele Lidia Ilie și Ligia Lu- 
pu au intrat în posesia medalii
lor de 
Ele au 
(21—19, 
tonian, 
dia Ilie a cucerit și o medalie 
de argint, calificindu-se în fina
la probei de simplu. în meciul 
pentru medalia de aur, Ridlova 
(Cehoslovacia) a dispus cu 2—0 
(23—21, 22—20) de Lidia Ilie, 
la capătul unei partide excep
ționale.

• După 4 zile de întreceri, la 
Dubrovnik, au luat sfirșit în
trecerile campionatelor balcani
ce de natație. Un succes au 
repurtat reprezentanții Româ
niei care au ciștigat 10 probe, 
ocupînd primul loc in clasamen
tul final cu 302 puncte, urmați 
de selecționatele Iugoslaviei — 
291 puncte și Bulgariei 281 punc
te.

în ultima zi de concurs, pro-

aur, în proba de dublu, 
invins în finală cu 2—1 
20—22, 21—17) pe An- 
Herdman (U.R.S.S.). Li-

ba feminină de 200 m spate a 
revenit înotătoarei Vladinia 
Donia (România) in 2’34’’ 1/10, 
iar Dieter Weternek (România) 
s-a clasat pe primul loc în 
cursa de 400 m mixt cu rezul
tatul de 4’52” 5/10. Eugen Ai
mer (România) a corectat doua 
recorduri naționale. El s-a cla
sat pe locul doi in proba 
1 500 m liber cu timpul 
16’52” 5/10 și a ocupat i___
loc în cufsa de 200 m delfin 
(2’13” 8/10 record). Un nou re
cord al țării a stabilit și Anca 
Groza clasată pe locul secund în 
proba de 400 m mixt cu 5’30”.

• La Sofia, cu prilejul semi
finalelor „Cupei Europei". la 
pentatlon, atleta Burglinde Pol
lak (R. D. Germană) a stabilit 
un nou record mondial cu per
formanța de 4 831 puncte. Ve
chiul record era de 4 801 puncte 
și aparținea campioanei olimpi
ce, Mary Peters (Anglia). Cla
samentul pe echipe : 1. R. D 
Germană 14 047 puncte ; 2.
U.R.S.S. 13 354 puncte; 3. Bul
garia 13 056 puncle : 4. Ceho
slovacia 11 931 puncte ; 5. Po
lonia 11 865 puncte

de 
de 
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Patrioții cambodgieni
continuă atacurile

asupra Pnom Penhului

RĂPIT DIN TOKIO, 
LIDERUL OPOZIȚIEI 

SUD-COREENE A 
FOST GĂSIT LA SEUL

întrevedere Luigi Longo

Forțele patriotice cambodgiene au continuat să atace zo
nele din jurul bazei aeriene militare Pochentong, din perife
riile Pnom Penhului.

Patrioții au deschis focul a- 
supra unor linii de comunica
ții care leagă aeroportul de 
centrul capitalei. Ei au în
cercuit complet localitatea 
Tuol Leap, situată la aproxi
mativ 10 kilometri de aeropor
tul Pochentong.

Agențiile Associated Press și 
U.P.I. anunța, totodată, că 
avioane americane, inclusiv

formațiuni ,,B-52“, au continu
at marți să bombardeze ma
siv periferiile Pnom Penhu
lui, în special zona în care 
este situat aeroportul.

Liderul opoziției sud-core- 
ene, Kim Dae Jung, care a 
fost răpit, săptămina 
tă, într-un hotel- din 
a fost găsit,' luni, in 
domiciliului său 
legat la ochi și 
imobilizate.

El a declarat
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PRIMUL MINISTRU PERUAN IN 
FAVOAREA REEXAMINĂRII CON
CEPTULUI DE SECURITATE IN 

AMERICA LATINĂ

• ÎNTR-O declarație reluată 
dc agenția Prensa Latina, pri
mul ministru și ministrul de 
război peruan, Edgardo Mer
cado Jarrin, a afirmat că Peru, 
împreună cu Argentina, cere o 
reexaminare a conceptului pri
vind „securitatea colectivă con
tinentală". Potrivit opiniilor ce
lor două țări, acest concept, așa 
cum este el folosit în Organi
zația Statelor Americane, este 
perimat și nu a slujit decit 
intereselor Statelor Unite.

Peru și Argentina consideră 
vital ca aplicarea lui să fie ex
tinsă pentru a include nu numai 
amenințările militare potențiale, 
dar și presiunile economice și 
politice de genul celor exercita
te de S.U.A. împotriva unor 
țări latino-americane cu care 
acestea au divergențe. Poziția 
peruano-argentiniang. așa cum 
a fost ea expusă de Edgardo 
Mercado Jarrin, va fi prezen
tată la o întilnire a comandanți
lor armatei terestre din emisfera 
occidentală, care va avea loc la 
Caracas, in luna septembrie.

• MINISTRUL francez al 
Poștelor și Telecomunicațiilor a 
anunțat majorarea cu aproxi
mativ 16 la sută a tarifelor la 
convorbirile telefonice, telex și 
telegrafice cu regim internațio
nal. Măsura a intrat in vigoare 
Incepînd de luni, 13 august.

„în România sint cunoscu
te și sc bucură de o caldă 
apreciere lupta hotărîtă a 
poporului Republicii Popu
lare Congo pentru întărirea 
independenței naționale, e- 
forturile sale consacrate 
dezvoltării economice și so
ciale pe calea construcției 
socialiste, afirmării sale pe 
plan internațional. Ca prie
teni ai poporului dumnea
voastră. ne bucurăm din 
toată inima pentru succesele 
realizate și vă dorim noi și

Mă gindesc apoi, tot din
tre exemplele descoperite in 
preajma Pieții Libertății, la 
fabrica de caiete, la „SIAP- 
Congo". Construită in ultimii 
ani, întreprinderea aceasta, 
care produce anual peste 
două milioane și jumătate de 
caiete, și a cărei producție 
se prevede să crească și mai 
mult in urma sporirii pro
ducției proprii de hirtie. este 
o convingătoare dovadă nu 
numai pentru efortul de fău
rire a unei' industrii proprii, 
ci și pentru o altă importan
tă preocupare a tînărului 
stat independent, aceea pri
vind ridicarea, paralel cu 
dezvoltarea economică, a ni
velului de instrucție și cul
tură a poporului. Consumul 
de caiete, cererea față de 
producția fabricii din M’Pila, 
în continuă creștere, este 
un indicator tot atit de 
elocvent ca și statisticile care 
situează Republica Populară 
Congo pe un loc de frunte 
între țările Africii in ceea 
ce privește școlarizarea.

..CHACONA" și „SIAP- 
CONGO" sînt doar două e- 
xemple. Li s-ar putea adău
ga. numeroase altele, mult 
mai mari atât în privința va
lorii de investiție, a număru
lui de muncitori, cit și a 
importanței economice. Din 
1963. in afara trecerii în pro
prietatea statului a unor în
treprinderi existente, econo
mia congoleză s-a îmbogățit 
cu nu mai puțin de 40 obiec
tive industriale noi. care va
lorifică, in interesul poporu
lui, bogățiile solului și sub
solului țării, devenite și ele 
ale poporului.

Mi-am propus să nu mă 
deipărtez de un anume punct 
al capitalei și iată, aducînd 
vorba despre bogățiile țării, 
despre efortul de punere a 
lor in valoare, pot mărturisi 
că, sursa cea mai autorizată 
în a-mi oferi detalii, am des
coperit-o tot aici în preajma 
pieții purtînd numele Liber? 
tații. La Direcția geologiei 
și minelor, într-o clădire ce 
nu-și trădează prin arhitec
tură importanța, directorul 
general al acestui sector eco
nomic mi-a făcut. în fața 
hărților și a vitrinelor cu 
mostre, o prezentare amă
nunțită a bogățiilor, nedes
cifrate încă decit în mică 
măsură, pe care le ascunde 
subsolul congolez ; mi-a pre
zentat deopotrivă vastul pro
gram de prospecțiuni, în 
curs de realizare, precum și 
ambițioasele proiecte chema
te să dezvolte. pe temeiul 
exploatării zăcămintelor des
coperite, industrii dintre cele 
mai diverse.

Mindria cu care mi s-a 
vorbit despre toate acestea la 
Direcția geologiei și minelor, 
am regăsit-o mai apoi, tot 
atit de ferm exprimată. în 
rîndul minerilor de la Ho-Ue, 
al petroliștilor de la Pointe 
Noire, pretutindeni unde a- 
ceste industrii diverse, mo- 
d'ficind geografia economică 
și deopotrivă pe cea umană, 
afirmă cu fiecare zi tot mai 
putdrnic, vocația constructivă 
a unui popor liber, decis 
să-și făurească viitorul pe 
care și-l dorește.

reacționar, favorabil cercu
rilor imperialiste și neoco- 
lonialiste, angajînd țara pe 
făgașul unor ample și revo
luționare prefaceri. Nu in- 
timplător monumentul ridi
cat în fața gării din Brazza
ville, in Piața Libertății, în 
memoria acestei revoluții și 
a celor ce și-au dat viața 
pentru victoria ei, are înfă
țișarea unei borne de hotar. 
Este intr-adevăr, hotarul de 
început al noii istorii.

Anii care au trecut de-a-

caldă, tovă-Președintele Partidului Co
munist Italian, Luigi Longo, 
a primit la Genzano (localita
te în apropierea Romei) pe to
varășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședint.e 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste 
nia, care se află în 
invitația Partidului 
Italian.

Cu acest 
Ilie Verdeț, 
șului Luigi 
salut și cele mai bune 
de sănătate din partea secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mulțumind, 
tovarășul Luigi Longo a trans
mis, la rîndul său, cele mai 
bune urări de sănătate și 
succes tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în rodnica sa ac
tivitate de conducător al par
tidului și statului român.

Întrevederea s-a desfășurat

luat parte, 
membru al

Româ-
Italia la 

Comunist

Ilie Verdeț
într-o atmosferă 
rășească.

La întîlnire au 
Agostino Novella,
Biroului Politic și al Direc
țiunii P.C.I., și Nello di Paco, 
membru al C.C. al P.C.I. A 
fost, de asemenea, prezent, 
ambasadorul României la Ro
ma, Iacob Ionașcti. la Brazzaville,
Poloniatovarășulprilej,

a adresat tovară- 
Longo un cordial 

urări

presdi că a 
fost răpit de cinci sau 
necunoscuți, dintre care 
vorbeau coreeana, iar 
japoneza, și transportat 
diverse locuri fie legat 
ochi, fie după ce fusese
țat să ia somnifere. Agenția 
Reuter scrie că ziariștii au 
putut vedea rănile de pe 
fața și miinile omului poli
tic sud-coreean.

- Kim Dae Jung, candidat 
la președinția Coreei de sud 
în alegerile din 1971. s-a 
exilat voluntar în străinăta
te. anul trecut, datorită opi
niilor sale politice, cu puțin 
timp înainte de intrarea in 
vigoare a legii marțiale de
clarate de șeful regimului 
de la Seul, Pak Cijan Hi.
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• BALANȚA 
Marii Britanii 
luna iulie,, cu 
milioane lire sterline. Exportu
rile s-au cifrat la 982 milioane 
lire sterline, în timp ce impor
turile au totalizat 1 141 milioane 
lire sterline. Datele statistice au 
fost primite cu relativă ușurare, 
în cercurile de
du-se, anterior, temerea 
vor fi mult mai proaste, 
tul înregistrat în iunie 
de 138 milioane lire sterline.

comercială 
s-a soldat, 
deficitul de

afaceri nutrin- 
că ele 
Defici- 
fusese

România

In fotografie, stadionul „Lenin" din Moscova, gazda întrecerilor sportive din cadrul Universiadei 
de vară.

VARȘOVIA 14. — Cores
pondentul Agerpres. Gh. 
Ciobanu, transmite : In Po
lonia a apărut monografia 
„Republica Socialistă Româ
nia" semnată de Andrzej 
Marynarski de la Institutul 
de geografie din Cracovia.

Referindu-se la dezvoltarea 
economico-socială, evidențiază 
mutațiile majore înregistrate în 
ultimii ani în opera de con
struire a societății 
multilateral dezvoltate. A. 
rynarski subliniază că 
noastră 
namică 
voltării 
namică 
ristică a unui stat care, pornind 
de la o moștenire grea din tre
cut a depus in decursul ultimi
lor 20 de ani uriașe eforturi 
pentru a depăși într-un ritm 
rapid înapoierea de veacuri și 
a devenit o țară cu o puternică 
industrie.

în continuare, monografia re
levă că în cursul procesului de 
industrializare socialistă s-au 
dezvoltat, în primul rînd, indus
triile. metalurgică și extractivă. 
Sint, de asemenea, evidențiate 
progresele înregistrate în dez
voltarea energeticii, in industriile 
alimentară, poligrafică, trans
porturi și în alte ramuri ale 
economiei naționale.

Lucrarea este bogat ilustrată 
cu fotografii reprezentind ima
gini din diferite orașe ațe țării 
noastre.

socialiste
Ma- 

subliniază că țara 
se remarcă printr-o di- 
extrem de înaltă a dez- 
industriale. Această di- 
este o expresie caracte-

îr Piața libertății
înitmndri d'NKOLAt ARSENIE

Necesitatea sporirii 
rolului 0. N. U.

Intervenție românească la Conferința Federației 
Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite

PE SCURT •PE SCURT » PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Marți, în ședința plenară a 
Conferinței Federației Mondiale 
a Asociațiilor pentru Națiunile 
Unite, ale cărei lucrări se des
fășoară la Geneva, a luat cuvin- 
tul șeful delegației române, prof, 
dr. Dumitru Mazilu, director 
adjunct științific al Institutului 
de științe politice și de studiere 
a problemei naționale. El a 
subliniat necesitatea intensifi
cării activității federației in 
efortul de a asigura creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, in lumina rezoluției Adu
nării Generale, adoptată la pro
punerea României și a altor 
state, in anul 1972.

în continuare, vorbitorul a 
spus că România a acționat și 
acționează in direcția recunoaș
terii necesității ca Națiunile 
Unite să devină un instrument, 
mai eficace, în apărarea și întă
rirea independenței și suverani
tății tuturor statelor, a dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară și, 
potrivit Cartei, să acționeze cu 
toată fermitatea pentru preveni
rea și curmarea actelor de agre
siune sau a oricăror alte acțiuni 
care ar pune în primejdie pacea 
și securitatea internațională.

Federația Mondială a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite,

asociațiile din fiecare țară, a 
arătat reprezentantul nostru, pot 
juca un rol tot mai important in 
promovarea principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității depline in drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne ale altor țări, avantajului 
reciproc, respectare? dreptului 
fiecărui popor de a-și decide în 
mod suveran destinele, calea de 
dezvoltare, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța, in solu
ționarea problemelor litigioase 
intre state.

într-un mesaj adresat celei 
de-a 24-a Conferințe a Federa
ției Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite, secreta
rul general ( al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a subliniat că „ani
mozitățile și temerile care au 
deteriorat mult timp relațiile in
ternaționale și au afectat activi
tatea O.N.U. sint înlocuite, trep
tat, de o nouă atmosferă. Eve
nimente ca primirea celor două 
state germane în Organizația 
Națiunilor Unite și convocarea 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare — 
a spus el — constituie semne 
clare ale acestei noi atmosfere".

• CU PRILEJUL împlinirii a 
trei secole de la nașterea mare
lui istoric, filozof și cărturar ro
mân Dimitrie Cantemir, prof. 
Florin Popescu, titularul Cate
drei de civilizație românească a 
Universității de stat din Port
land. a conferențiat în fața stu
denților și profesorilor universi
tății pe tema „Dimitrie Cante- 
mir — personalitate română și 
europeană".

Relațiile inter-yemenite
• SECRETARUL general al 

Ligii Arabe, Mahmud Riad, a 
conferit, cu delegatul permanent 
al Republicii Arabe Yemen pe 
lingă această ofganizație, Mous- 
tafa Yakoub, in legătură cu re
lațiile dintre cele două state 
yemenite și cu măsurile privind 
aplicarea acordului asupra uni
ficării lor.

După cum relevă agenția 
M.E.N., delegatul nord-yemenit 
l-a informat pe Mahmud Riad 
că președintele țării sale, Abdul' 
Rahman Al Iriani, este gata să-l 
intilnească pe Salem Robaya 
Aii, șeful statului sud-yemenit, 
la o dată ce- va fi fixată prin 
contacte între cele două capi
tale yemenite sau de Liga 
Arabă. La această întîlnire ar 
urma să fie examinate măsurile 
întreprinse pînă în prezent, și 
cele care se vor adopta ulterior, 
pentru aplicarea acordului de 
unificare.

• ÎN PREZENȚA lui Alexei 
KoSighin, președintele Consiliu
lui de'Miniștri al U.R.S.S.. și a 
lui Fam Van Dong, primul mi
nistru al guvernului R.D. Viet
nam, la Moscova au fost sem
nate, marți, acorduri de cola
borare economică, tehnică și 
comercială intre Uniunea So
vietică și Republica Democrată 
Vietnam, pe perioada 1974— 
1975. în baza, lor Uniunea So
vietică va oferi asistență R.D. 
Vietnam in refacerea economiei 
naționale, ii va livra utilaj și 
materiale. Uniunea Sovietică va 
acorda asistență R.D. Vietnam, 
printre altele, în dezvoltarea 
energeticii și industriei carbo
nifere, în construcția de șosele, 
în lucrările de prospecțiuni 
geologice, precum și in valori
ficarea unor terenuri înțele- 
nite."

„Skylab-2"
• ASTRONAUȚII misiunii 

„Skylab 2“ au orientat marți 
telescoapele laboratorului spa
țial spre Soare, pentru a ob
ține noi informații destinate. în
țelegerii mai bune de către oa
menii de știință a activității 
violente a sursei de energie te
restre. Membrii echipajului — 
Bean, Garriott ,și Lousma — au 
observat deja trei mari erupții 
solare. Datele obținute au fost 
fie retransmise, cu ajutorul te
leviziunii, pe Pămînt, fie înre
gistrate pe film, urmînd a sosi

la Centrul Spațial odată cu 
astronauții, la sfîrșitul celor 56 
de zile ale misiunii. Starea de 
spirit a echipajului este in pre
zent excelentă, ca și capacita
tea lor de lucru.

Record comercial 
japonez

• COMERȚUL exterior al 
Japoniei a atins, în luna iulie, 
un volum record, importurile 
cifrindu-se la 3 774 milioane do
lari, iar exporturile la 3 525 mi
lioane dolari (cu 100,3 și, res
pectiv, 37,8 la sută peste nive
lurile înregistrate cu un an în 
urmă). Au sporit, in special, 
importurile din Statele Unite, 
Noua Zeelandă, Franța și Marea 
Britanie.

*

INDIA
• Data de 15 august marchează un mo

ment memorabil al istoriei poporului in
dian : împlinirea a 26 de ani de la procla
marea independenței Indiei. Evenimentul a 
constituit un pas hotărîtor în îndelungata 
luptă dusă de cei peste o jumătate de 
miliard de locuitori ai țării pentru înlătura
rea dominației străine, pentru libertate, in
dependență și suveranitate națională.

• Anii care au trecut de la proclamarea 
independenței au fost ani de eforturi con
centrate spre învingerea urmărilor celor două 
secole de stăpînire colonială, spre lichi
darea tarelor subdezvoltării - foametea, 
șomajul, maladiile endemice, analfabetis
mul — modernizarea unor structuri învechi
te, crearea unui climat favorabil transfor
mărilor înnoitoare. Rezultate remarcabile au 
fost dobîndite pe parcursul planurilor cinci
nale (inițiate începind din 1961) a vin ci ca 
obiective principale făurirea unei industrii 
naționale, valorificarea resurselor naturale, 
creșterea standardului de viață al popu
lației.

• Pe harta țării al cărui teritoriu echi
valează cu o treime din suprafața Europei 
au apărut importante centre metalurgice 
si ale construcției de mașini ca Rurkela, 
Ranchi, Durkapur, Bangalore și altele. In 
ultimii 20 de ani au fost construite peste

30 000 de fabrici în diverse ramuri, iar pro
ducția industrială s-a dublat. Eforturi con
siderabile au fost depuse pentru valorifica
rea potențialului hidroenergetic prin con
struirea de baraje pe principalele cuisuri 
de apă. O mare prioritate este acordată 
irigațiilor ținînd seama de capriciile maso
nului care nu aduce totdeauna cantități 
suficiente de ploaie. Agricultura țării în 
care sint ocupate două treimi din popu
lație și care a reușit dublarea producției 
de cereale în perioada 1947—1972, are ca 
obiectiv acoperirea necesităților alimentare 
fără a se mai recurge la import. Deosebite 
eforturi au fost făcute pentru combaterea 
analfabetismului pentru dezvoltarea invă- 
țămîntului ; au fost construite zeci de mii 
de școli elementare și secundare, numeroa
se universități și institute tehnice.

• Cel de-al cincilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale (1974- 
1979) pornind de la realitățile și cerințele 
societății indiene contemporane își pro
pune drept obiective fundamentale înfăp
tuirea unui amplu program de industriali
zare, întărirea sectorului de stot al econo
miei, urgentarea reformei agrare.

• Poporul român, tineretul României, 
urmăresc cu viu interes, cu simpatie, efor
turile poporului indian în procesul de con
solidare a independenței, de dezvoltare de 
sine stătătoare, de afirmare a năzuințelor 
de prosperitate și progres social. Datînd 
din timpuri îndepărtate, relațiile româno- 
indiene s-au întărit și aprofundat in ulti
mii ani în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării internaționale. Ca 
țări în curs de dezvoltare, angajate ambele 
într-un amplu proces de transformare și 
progres economic, România și Iridia sint in
teresate să amplifice schimburile comer
ciale, cooperarea în domeniul economic și 
industrial. O expresie a bunelor relații din
tre țările și popoarele noastre o constituie 
vizitele reciproce ale conducătorilor români 
și indieni, numeroasele acorduri de colabo
rare încheiate pe tărîm economic, tehnico- 
științific, cultural. Un exemplu de conlu
crare rodnică îl oferă, astfel, participarea 
specialiștilor români la valorificarea resur
selor de petrol ale Indiei, Iq dezvoltarea 
industriei de rafinare și petrochimică. Rafi
năria de la Gauhati, termocentrala de la 
Singareni, baza mecanică de la Baroda, 
combinatul de lubrefianți-de la Haldia sînt 
roade ale colaborării fructuoase dintre ce'e 
două țâri.

P. NICOARĂ

Sfîrșitul 
„Veronicăi"?

După opt ani de amîr 
nări și reticențe, Came
ra Olandei a ratificat 
convenția vest-euro- 
peană de la Strasbourg 
privind interzicerea
posturilor de radio- 
pirat.

Olanda rămăsese pînă acum 
singura țară din zona amintită 
care nu aderase la convenția 
respectivă. Dacă Senatul de la 
Ilaga va da și el votul aprobativ 
la începutul lunii septembrie 
(ceea ce este -foarte probabil) 
atunci posturile de radio-pirăt 
care operează în Marea Nordu
lui își vor pierde ultimul re
fugiu.

Actualmente, trei posturi de 
radio-pirat. instalate pc vechi 
ambarcațiuni amenajate ad-hoc 
„operează" Ia numai 3—4 milo, 
de coasta olandeză, acaparînd 
intens și foarte activ nu numai 
eterul Olandei dar și cel al altor 
țări riverane Mării Nordului. 
Este vorba de „Radio Nordsee", 
„Radio Veronica" și „Radio Ca
roline".

în 1960, un grup de mari ne-

mari realizări pe drumul 
făuririi unei țări prospere, 
independente..."

N-aș fi putut să nu-mi a- 
mintesc cuvintele acestea pe 
care le-a rostit la Brazzavi
lle, în memorabila călătorie 
pe continentul african, con
ducătorul partidului și sta
tului nostru. N-aș putea să 
nu rememorez această preg
nantă exprimare a senti
mentelor ce le nutrim față 
de un popor prieten, tocmai 
astăzi cînd acest popor iși 
cinstește sărbătoarea na
țională. Cu treisprezece ani 
în urmă, la 15 august 1960, 
Congo și-a proclamat in
dependența. In istoria țării 
— un moment de deosebită 
însemnătate, care, după a- 
proape un secol de efectivă 
dominație colonială, deschi
dea poporului congolez calea 
spre un nou destin. Trei ani 
mai tirziu. printr-o fericită 
coincidență la aceeași dată, 
însă, un alt eveniment avea 
să marcheze cu putere a- 
ceastă cale : „Trois Glorie- 
uses", cele trei zile glorioase 
ale revoluției din august 
1963 cind masele populare, 
decise să-și împlinească as
pirațiile spre libertate și 
independență deplină au în
lăturat de la putere regimul

tunci, și mai ales după 
instalarea la conducerea ță
rii a președintelui Marien 
N’Gouabi și înființarea Par
tidului Coqgolez al Muncii, 
deși sint aili puțini la număr, 
au adus în viața statului și 
a poporului congolez mo
dificări esențiale. La Bra
zzaville, nu mai departe de
cit chiar în preajma sus nu
mitei gări, a pieții cu nume 
simbolic, ai putința să des
coperi, in ipostaze dintre 
cele mai diverse și mai con
vingătoare, rodul bogat al 
acestor transformări. Mă gin- 
desc intre altele, la șantierul 

• cie construcții navale. Situat 
in zona de nord a orașului, 
la câțiva kilometri de portul 
fluvial „CHACONA". este 
unul din cele mai tinere o- 
biective industriale. Asista
sem aici la lansarea primu
lui vas. un cargou de 110 
tone destinat transporturilor 
pe această importantă ma
gistrală care este fluviul 
Congo, asistasem la o deose
bită victorie'a tinerilor con
structori de nave congolezi, 
dar proiectele expuse de di
rectorul întreprinderii ca și 
imensele hale de producție 
<e se aflau incă in construc
ție m-au făcut să înțeleg că 
nu era decit un prolog la 
izbinzile care vor urma.
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• GUVERNELE R.D. Ger
mane și R.F. Germania au 
convenit să înceapă, la 21 
august, la Berlin, tratative 
asupra reglementării pe bază 
de tratat a relațiilor în dome
niul juridic

Delegația R.D.G. la aceste 
tratative va fi condusă de 
Hans Ranke. secretar de 
stat în Ministerul Justiției, 
iar delegația R.F.G. — de 
Gunther Erlcel, secretar de 
stat în Ministerul Justiției.

Dezbaterile din
Consiliul de

de Securitate și-a 
marți dezbaterile pe 
plîngerii Libanului 

interceptarea de către 
aviația israeliană, deasupra te
ritoriului libanez, a unui avion 
de pasageri al companiei 
„Meddie East Airlines".

Consiliul 
continuat 
marginea 
privind

Postul de radio-pirat „Veronica": sfîrșitul unei „afaceri 
strălucite” ?

gustori de radioreceptoare, două 
case de discuri și unele agenții 
de comerț din Olanda, neliniș
tite de pătrunderea în eterul 
olandez a emisiunilor posturilor 
de radio-pirat britanice, au ho- 
tărit să pună pe picioare un „pi
rat radiofonic" propriu, care să 
faciliteze reclama lor comercială. 
Așa a apărut „Radio Veronica". 
După „Veronica", în iunie 1970, 
a apărut „Radio Nordsee". Ulti
mul ancorat „în zona olandeză" 
a fost „Caroline" — proprietatea 
irland'ezului Roman O’Rahilly, 
sosit acolo în urmă cu un an 
după ce autoritățile britanice 
i-au interzis prezența în apro
pierea coastelor Angliei.

în ce privește. „Veronica" și 
sora ei mai tînără „Radio Nord
see" au făcut afaceri strălucite. 
Ele au avut un rol foarte im
portant în manipularea reclamei 
în Olanda. Marele ..boom" al 
caselor de discuri olandeze (care 
și-au mărit de aproape zece ori 
volumul vînzărilor in perioada 
1960—1972) este, in mare măsu
ră opera reclamelor muzicale 
difuzate de cele două posturi de 
radio-pirat. Evident, cei care au 
profitat de pe urma acestor 
posturi de radio au fost firmele 
comerciale care și-au lansat o 
reclamă obsedantă cu cheltuieli 
relativ modeste, precum și ac
ționarii din umbră ai, celor două 
„întreprinderi radio plutitoare" 
care au realizat venituri nete de 
peste 45 milioane guldeni. Toc
mai proporțiile acestei „afaceri 
cu publicitate" și caracterul no-

civ al unei mari părți a recla
melor difuzate de „Veronica" și 
„Nordsee" (reclame care induc 
în eroare și lovesc in interesele 
consumatorilor) au determinat 
votul din parlamentul olandez.

Patronii 
„Veronica" 
nu se dau însă bătuți. Imediat 
după votul din Camera de la 
Haga directorul radio-piratuliii 
„Veronica" declara : „Vom deve
ni legali". Conform legislației 
din Olanda, oricare cetățean 
olandez poate întemeia o socie
tate de radio-emisie și poate 
obține aprobarea guvernamen
tală pentru ore de emisie, dacă 
îndeplinește două condițiuni :

— dovada existenței a 15 000 
abonați — plătitori la început și 
a 100 000 după un an de activi
tate ;

— programul de emisiune să 
răspundă unei necesități de or
din cultural, politic sau religios.

Prin promisiuni de premii 
„Veronica" a și izbutit să raco
leze de pe acum 100 000 de abo- 
nați-plătitori iar „Radio Nord
see" peste 25 000.

A doua condiție este însă im
posibil de îndeplinit deoarece 
este foarte clar că respectivele 
posluri-pirat nu răspund decit 
necesităților unor manipulări cu 
publicitate in interesul unui 
grup restrîns de afaceriști.

Vom asista deci, la dispariția 
din eter a ultimilor mohicani ai 
pirateriei radiofonice organizate?

și comanditarii lui 
și „Radio Nordsee"

Securitate
Luind cuvintul in cadrul șe

dinței de dimineață, reprezen
tantul Marii Britanii, Donald 
Maitland, a calificat acțiunea 
drept „nejustificabilă și inadmi
sibilă. Delegația nțea, — a spus 
el — nu poate accepta ideea ca 
un guvern să fie indreptățit de 
a lua legea in propriile .mîini și 
de a comite acte de violență 
absolut incompatibile cu drep
tul internațional".

Reprezentantul Franței, 
ques Lecompt, a_apreciat 
este de datoria 
condamne deschis 
mitate acțiunea

în intervenția 
Republicii Populare 
Chuang Yen, a reclamat con
damnarea în modul cel mai se
ver a Israelului pentru violarea 
suveranității Libanului și a nor
melor aviației civile,

Reprezentantul iugoslav, Mil- 
jan Komatina, a declarat, la 
rîndul său, că este' necesar ca 
Consiliul să „condamne cu *ho- 
tărire și să interzică repetarea 
actelor de terorism de această 
natură în scopul asigurării secu
rității transportului aerian in
ternational".

Joseph Odero-Jowi (Kenya) 
s-a pronunțat pentru adoptarea 
de măsuri care să reflecte „re
probarea internațională a ac
țiunii israeliene",

Jac- 
că 

Consiliului să 
și în unani- 

israeliană". , 
delegatul 
Chineze,

sa,

P. N.

Luni după-amiază, în zona 
Golfului Suez a avut loc un 
incident între unități navale 
egiptene și israeliene — in
formează agențiile interna
ționale de presă.

Potrivit unui purtător de 
cuvînt militar al R. A. Egipt, 
citat de agenția M.E.N., uni. 
tățile navale de apărare e- 
giptene și bateriile de coas
tă au interceptat șase vede
te israeliene, care s-au apro
piat de țărmul egiptean, in 
regiunea localității Adâbiya, 
la sud de Suez. Una dintre 
ele a fost lovită. Forțele 
inamice — a arătat purtăto
rul de cuvînt — au suferit 
pierderi, retrăgîndu-se spre 
est după 15 minute, sub 
acoperirea elicopterelor și 
avioanelor.

Un comunicat oficial di
fuzat la Tel Aviv, afirmă că 
forțele israeliene au deschis 
focul după ce au fost ataca
te în timp ce efectuau o ac
țiune de patrulare la nord- 
vest de Ras Sudar. Se pre
cizează că, în cursul inci
dentului. care a durat 15 mi
nute. doi soldați israelieni 
au fost răniți ușor, iar una 
din cele două vedete egip
tene a fost lovită.
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