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OBIECTIVE LA ZI

ÎN CONSTRUCȚIA

DE MAȘINI-UNELTE

• Creșterea puternică a producției
• Modernizare, automatizare
• Competitivitate

Invitatul nostru IOAN AVRAM,
ministrul industriei construcțiilor de mașini

CENTRU UNIVERSITAR • Președintele Consiliului de Miniștri,

UN PARADOX LA SUCEAVA FARA
Ion Gheorghe Maurer, a primit
pe ministrul afacerilor externe

recentul in- 
ziarului ați 
prcocupări- 

de mașini, 
a industriei

VIAȚĂ UNIVERSITARĂ! al Italiei Aldo Moro

600 de studenți într-un oraș 
de zeci de mii de locuitori l Si
gur că orașul e îndreptățit să 
aibă ochii ațintiți asupra lor, așa 
cum bine remarca însuși recto
rul Institutului pedagogic de 3 
ani din Suceava, tovarășul profe
sor Ion Siminiceanu. Dar. „a nu 
anula nimic din drepturile aoor- 
clate de regulament" acestora, nu 
este chiar exact ceea ce ve
chea cetate a Moldovei — azi 
oraș cu ritmuri urbanistice din 
cele mai moderne — așteaptă de 
la studenții ei, ca astfel, avînd o 
mîndrie în plus, să se simtă tot
odată în viața ei și-un subți
re, măcar, aer universitar! Stu
denții suceveni stau însă retrași 
pe „insula dintre arini" (expresie 
autohtonă!) și probabil că vi
sează ca, într-un vechi cîntec al 
„normaliștilor" de la „Vasile 
Lupu" din Iași: „Mai am un 
singur dor / Să ies învățător ! 
Și mama să mă-nsoare / Cu-o 
dalbă-nvățătoare !“. Dincolo de 
faptul că studenții Institutului de 
la Suceava vor „ieși" profesori, 
dincolo de faptul deci că pregă
tirea lor va fi superioară, nu este 
nici un secret că toți acești pro
fesori au menirea de-a ajunge-n 
sate mai ales, și că au de dus 
acolo experiența urbană din anii 
studenției într-un mod cu totul 
favorabil saltului pe care satul 
e pe cale de a-l săvîrși tocmai în 
procesul urbanizării sale. Așa
dar. noii profesori nu merg doar 
„tobă de carte" ci vor fi exem
plu pentru oamenii de-acolo, de 
la a-și lega cravata și pînă la 
susținerea „ca la oraș" a unei 
conferințe, a unui simpozion etc. 
Iar aceste lucruri se învață, cre
dem noi, direct de la sursă, adi
că printr-o participare masivă a 
studențimii sucevene la viața 
culturală a orașului, în primul 
rînd!

La Suceava însă, tineretul stu
dențesc se simte în continuare 
la condiția liceului, cu excepția 
că de data asta „elevul nu se mai 
sfiește să dea foc profesorului 
chiar de la țigara lui!"

„Sintem un Institut unde nu 
se întîmplă nimic" mărturisește 
Anton Traian (anul III, is
torie). Discuția pe care o 
purtam cu acesta și cu alți cîțiva 
colegi ai lui se referea, așa cum 
am prefigurat, la aportul studen
țimii din Suceava la viața cultu
rală a noului oraș. „Fac parte 
din formația de dansuri a Insti
tutului. Sînt pasionat de asta. 
Dar, adaugă Șuleac Constantin 
(anul II, istorie), după succesele 
obținute la Cluj și București în

cadrul competițiilor studențești, 
aici, la Suceava, nu am prezentat 
decît un spectacol în fața colegi
lor. Ducem lipsa unui taraf pro
priu..." „Avem un club, comple
tează Băchiș Ștefan, colegul lui 
Șuleac. Este ticsit de materiale. 
Nici măcar pentru cele două 
mese de tenis nu se desconges
tionează spațiul clubului spre a 
fi folosite".

Am vrut să aflăm ce înseamnă 
Casa de cultură a Sucevei, 
cu afișul ei, pentru setea 
de culturalizare a studenților de 
pe „insula dintre arini". „E ne
voie uneori de spectatori la cite 
un simpozion. Abia atunci tova
rășii de la Casa de cultură își 
amintesc și de noi. Sintem totuși 
o masă compactă..." (Anton Tra
ian). „Biletele pentru spectacole 
nu satisfac cerințele studenților. 
In plus, nu dispunem nici de re
ducerile prevăzute legal". (Ba-

ASĂ DISCUTĂM
! DESPRE TINEREȚE,

educație,
L RĂSPUNDERI

PRIMA ȘARJA ’ Oamenii si
derurgiei — și nu numai ei — 
știu prea bine ce adinei și su
perbe semnificații cuprind a- 
ceste cuvinte. Și nu doar cînd 
e vorba de siderurgie. De 
pildă, le putem rosti, în 
mod pe deplin justificat, a- 
tunci cind semnalăm primul act 
de înțelepciune, prima atitudine 
matură din partea cuiva care 
abia face „primii pași în via
ță". Iar cînd este vorba, întîm- 
plător, chiar de un tînăr oțelar, 
apropierea este cu atît mai 
fericită...

va pune pe introducerea și ex
tinderea mașinilor cu comandă 
program și pe diversificarea fa
bricației de mașini-unelte prin 
deformare plastică.

Este vorba, după cum se ve
de, de o creștere însemnată a 
producției noastre de mașini-u
nelte, pentru asigurarea căreia 
în perioada 1971—1975 vor fi lua
te măsuri foarte energice în

dustriei constructoare de ma
șini-unelte decurge clin însăși 
necesitatea dezvoltării în rit
muri susținute a economiei 
noastre naționale și respectiv a 
industriei constructoare de ma
șini, ramură hotărîtoare a pro
movării progresului tehnico-e- 
conomic. Acest lucru poate fi 
ilustrat prin creșterea deosebit 
de rapidă’ atît a producției de 
mașini-unelte, cit și a tipodi- 
mensiunilor aflate în fabricație. 
Astfel, avem în vedere dezvol
tarea fabricației de 
unelte pentru așchierea metale
lor de circa 3,4 ori " *
comparativ cu anul 1970, diver
sificarea accentuată a produc
ției orientată îndeosebi către 
realizarea de mașini speciale, 
mașini de rectificat și superfi- 
nisat, strunguri automate, va
riante specializate de mașini-u
nelte grele, mașini de prelucrat 
dantura. Un accent deosebit se

— După ce în 
terviu acordat 
făcut referiri Ia 
le construcției 
„ramură cheie"
noastre, cum o numea tova
rășul Nicolae Ceaușcscu în 
Expunerea din 25 noiem
brie 1970 — in domeniul do
tării cu calculatoare electro
nice pentru realiza»*» siste
mului informatic unic de 
conducere al economiei, re
venim, tovarășe ministru, 
propunîndu-vă o nouă te
mă. De această dată vă ru
găm să detaliați cititorilor 
noștri direcțiile de activita
te în noul cincinal într-un 
alt sector, pe bună dreptate 
considerat prioritar : fabri
cația de mașini-unelte.

— Aș vrea să subliniez fap
tul că necesitatea dezvoltării in 
continuare, cu precădere a in-

NEAGU UDROIU

mașini-

în 1975

(Continuare in pag. a V-a)

abordate probleme referitoare 
la dezvoltarea, în continuare, a 
colaborării multilaterale între 
cele două țări, precum și unele 
aspecte ale situației internațio
nale actuale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, miercuri la 
amiază, la Palatul Consiliului 
de Miniștri, pe Aldo Moro, mi
nistrul afacerilor externe al 
Italiei.

La primire au participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe. Vașile Gliga, 

7.sa ae a£țjunet al ministrului afacerj- 
mrreg jjr cxtț.me. Iacob lonașcu, arn-

dintrechiș Ștefan). „Legătura 
noi și Casa de cultură ne-o asi- 
gură — arată Popescu Adrian 
(anul II, filologie) — metodista a 
noastră de la club. Invitațiile ™ 
care se primesc însă pentru dife
ritele manifestări coincid, de obi- A 
cej, cu orele noastre de masă. 
Dacă ne manifestăm la Casa de 
cultură? Nul fntr-un an î. 
n-mn reușit să prezentăm acolo 
decît un spectacol combinat de 
folclor și muzică ușoară — ceea £ 
ce oricum e prea puțin. Oame
nii din oraș nu ne cunosc și noi 
am dori dimpotrivă să ne mani- Q 
festăm cit mai larg în fața lor".

O dorință firească. Am căutat — 
să aflăm cine îi împiedică pe ™ 
studenții suceveni să devină o
prezență distinctă, înviorătoare, Q

(Continuare în pag. a Il-a)
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Pi af a

va

busadorul României în Italia.
Au fost de față Niccofo Mos

cato. ambasadorul Italiei la 
București. Roberto Ducci, am
basador, director general al a- 
facerilor politice.

Președintele Consiliului de 
Miniștri s-a întreținut cordial 
cu șeful diplomației italiene, 
exprimindu-se de ambele părți 
satisfacția față de evoluția fa
vorabilă a relațiilor româno- 
italiene.

în timpul convorbirii au fost

IN DEZBATERE:
Proiectul de statut

al U.T.C

I
i
I

Activitate susținută; 
la Porțile de Fier

Pe șantierul „Porțile de 
Fler" se desfășoară din prime
le zile ale anului o activitate 
susținută pentru intensificarea 
ritmului de asamblare a ulti
melor trei hidroagregate, care, 
potrivit planului de stat, ur
mează să fie date în folosință 
în acest an. In centrala elec
trică, de exemplu, a fost în
cheiat montajul turbinei, sta
torului și generatorului elec
tric de la hidroagregatul nr. 
4 — primul dotat cu utilaje 
fabricate de industria româ
nească. In prezent, după mon
tarea rotorului în stator se lu
crează la linia de arbori, la 
instalații auxiliare și anexe, 
precum și la diferite conexiuni 
electrice. Simultan, la agrega
tul următor, montorii au ter
minat asamblarea aparatului 
director și a rotorului turbinei, 
pe care le-au pregătit pentru 
lansare in puțul hidroagrega- 
tului și au început primele 
lucrări la subansamblele gene
ratorului electric. Au început, 
de asemenea, operațiile de 
asamblare și la agregatul nr. 
6 — ultimul ce va fi montat în 
centrala electrică de pe malul 
românesc al Dunării.

Intr-un ritm intens se des
fășoară lucrările de montaj și 
la barajul deversor al hidro
centralei.

(Agcrpres)

de legume 
fi bine

aprovi zionatâ
Incontestabil, în județul Dolj 

grădinăritul are o bună tradiție, 
iar legumicultura sub sticlă și 
sub plastic, practicată de cîțiva 
ani, și-a conturat deja un profil 
distinct în cadrul noțiunii largi

Prima șarjă a 
conștiinței mature
De altfel, în cazul la care 

vrem să ne referim, apropierea 
a făcut-o chiar cel care ne-a a- 
tras atenția asupra lui : un bă- 
trin maistru hunedorean. ..Iată, 
ne-a spus el, băiatul acesta, 
George Nistor, este, Ia vîrsta 
Iui puțină, un oțelar merituos, 
dar prima șarjă a conștiinței 
abea acum socotesc eu că a 
dat-o. Nu vreau să intru în a- 
mănunte, ca să nu credeți că-mi 
laud oamenii. Căutați-1 și vor
biți cu el. De altfel e un băiat 
atit de modest îneît nici nu dă

prea mare importanță gestului 
său".

Nc-arn grăbit să-1 căutăm pe 
George Nistor și, într-ade- 
văr, oțelarul acesta cu alură 
de băiețandru n-avea nimic 
„extraordinar" de spus despre 
sine ; s-a mirat în modul cel 
mai sincer că-1 căutăm pentru 
un reportaj. „încă n-am ajuns 
o celebritate in meserie, ne-a 
spus el, mai am pină acolo. 
Deocamdată, bine că am putut 
să fac în așa fel încit viața mea 
profesională să-și urmeze dru
mul normal...".

Drumul normal al vieții pro
fesionale ! De , fapt, despre asta 
e vorba in cazul de față ?

...George Nistor s-a năs
cut pe meleagurile Moldovei 
încă de mic, în împrejurări pe 
care nici el nu și le mai amin
tește, a-ndrăgit meseria de oțe
lar. ,,Ce te faci tu cînd o să fii 
mare ?“ îl întrebau. „Oțelar. Ea

ALEX. BĂLGRADEAN 
PETRE DRAGU

(Continuare In pag. a V-a)

de intensificare a agriculturii. 
Anul trecut, prin constituirea în 
11 localități a unor solarii inter- 
cooperatiste, totalizînd o supra
față de 110 hectare, s-a materia
lizat o nouă metodă, modernă 
de producerea legumelor timpu
rii necesare consumului intern 
și exportului. Din aceste solarii 
și de pe suprafața de legume 
cultivată de sectorul cooperatist 
în ogor propriu (pe 9 400 ha) ori 
în cultură succesivă (pe mai 
bine de 4 900 ha) se preconiza 
obținerea unei producții legu
micole care să acopere necesa
rul pentru populația județului 
și pentru industrializare, o bună 
parte din producție fiind desti
nată exportului. Iată însă că ni
velul producției de legume rea
lizat nu a atins în 1970 decît 
circa 40 la sută din cantitățile 
planificate. Nerealizările au 
1'ost puse pe seama calamitării 
unor suprafețe considerabile 
care au fost inundate, ca și pe 
seama unor deficiențe de proiec
tare și vicii de execuție a so- 
lariilor. Lăsînd la o parte moti
vele, zise obiective, care au 
grevat asupra pierderilor înre
gistrate în cultura în ogor pro
priu, experiența anului trecut a 
demonstrat, fără putință de tă
gadă, faptul că rezultatele nesa- 
tisfăcătoăre înregistrate în unele 
unități la culturile de legume nu 
au avut drept cauză numai nea
junsurile care țin de domeniul 
proiectării sau construcției so-

RITMUL LUCRĂRILOR 
DIN ACESTE ZILE ESTE 
PRIMA ACOPERIRE ÎN 
FAPTE A ACESTUI AN

GAJAMENT

lariilor, ci îndeosebi de exploa
tarea acestora. Darea în exploa
tare cu‘ întîrziere a solariilor, 
neefectuarea unor lucrări im
portante sau executarea lor la 
un nivel calitativ inferior au de
terminat producții foarte scă
zute, cărora, pe deasupra, le 
lipsea și un atribut esențial 
culturilor de legume, timpurie- 
ratea. Revelator e faptul că îi» 
condițiile mai puțin favorabile 
ale anului trecut, asociațiile in- 
tercooperatiste pentru produce
rea legumeior : Ghidici, Băilești, 
Foișor, Dobrotești și unele coo
perative care dispun de solarii 
de tip local : Drănic, Goicea. 
Mare, Valea Standului și Bîrca 
au obținut rezultate dintre cele 
mai bune.

ELISE1 TARȚA

(Continuare în pag. a V-a)

ORAȘUL
de GEORGE MACOVESCU

Cunosc orașul acesta al nostru, Bucureștii, capitală de 
țară, așa cum îmi cunosc viața, pentru câ aici am trăit cea 
mai mare parte a ei. îl cunosc, îmi este scump și îl respect. 
Ii împart bucuriile, victoriile, sbuciumările, necazurile așa 
cum se cuvine să o fac, adică asemenea fiecărui locuitor 
căruia nu îi este deloc indiferent unde își numără anii vie
ții lui și unde lasă sau nu lasă urmă a curgerii acestor ani. 
Umblu sau mă plimb pe străzile lui cu sentimentul că el 
face parte integrantă din existența mea și eu sînt clipă 
trecătoare în existența de durată a acestei așezări. Mă uit 
la el ca la mine însumi, mă văd în el, mă măsor mereu cu 
viața lui și mă pierd în mișcarea lumii lui pentru a mă re
găsi pe mine.

Orașul acesta al nostru are frumusețile lui, are farme
cul lui. Oraș de stepă, vara cu cer înalt, albastru-alburiu, 
cu nopți de un albastru închis punctat cu stele îndepărtate, 
cu ierni schimbătoare, cu șuerări de vînturi ce vin de de
parte, aleargă pe cîmpie, trec prin București și se duc spre 
toate vămile văzduhului. Oraș lipsit de ape mari, așezat 
sub ploaia de aur și de zăduf a soarelui de iulie, sub 
greutatea aspră a gerului lui ianuarie, nefiind sub adăpost 
de codri și de munți. Oraș construit sub bătaia năvălitori
lor ce pînă acum mai bine de un veac îl călcau și îl pîr- 
joleau mai în fiecare an. Oraș ridicat multă vreme din tru
da mărginașilor săraci și a bunului plac al celor avuți, ceea 
ce a lăsat urme grele în structura lui.

Mă uit la el cum sub mina noilor constructori se strădu
iește să se ordoneze, să se curețe, să se înfrumusețeze. Se 
pregătește să iasă, odată pentru totdeauna, dintr-un tre
cut iabraș lui și să întîmpine acel viitor care vine cu mari 
și variate pretenții pentru individ și pentru colectivitate. Am 
văzut nu de multă vreme o expoziție cu planuri de siste
matizare a Bucureștiului. Aș fi avut ceva de spus, dar nu o 
voi face acum și aici. Trebuie să mă gîndesc mai mult. De
sigur, dorințele sînt mari, dar trebuie să ținem seama de 
ceea ce stă" în puterile noastre. Tn orice caz, îmi e teamă 
că, în cadrul mereu mișcător, spre lărgire al capacităților 
noastre, nu gîndim destul de curajos, nu vedem orașul în

parte a ei. îl cunosc, îmi este scump și îl respect, 
bucuriile, victoriile, sbuciumările, necazurile așa

..J(Continuare în pag. a IV-a)
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PRIMELE ACȚIUNI ALE 
ANULUI 71

PRIMII SECRETARI A 4 
COMITETE JUDEȚENE 
U.T.C. NE 
INFORMEAZĂ 
DESPRE :

CONSTANȚA

„VALENȚELE ORAȘULUI"

In cadrul ciclului de acțiuni 
care au loc în județul Constan
ța. se-nscriu — ne spune tova
rășul CONSTANTIN JURCA 
— intilnirile cu cadre cu munci 
de răspundere din diferite do- 
mefiii de activitate, editarea lu
nară a unor foi volante intitu
late „Momente ale unui trecut 
glorios de luptă", excursii, con
cursuri. spectacole.

Un concurs în care peste 5 000 
de tineri dau glas sentimente
lor de dragoste pentru orașul 
de pe malul mării — Constan
ța — a fost intitulat „Valențele 
orașului". Tot în aceste zile, 
ștafeta „Omagiu partidului" 
străbate comunele și orașele ju
dețului, poposind în fiecare loc 
cite o săptămina, zile in care 
tinerii au in mijlocul lor mili- 
tanți din ilegalitate ai partidu
lui. Acțiunea se va încheia in 
luna februarie.

VASLUI 
ȘTAFETA „TINERETUL 

VASLUIAN RĂSPUNDE 
PREZENT

Pe prima filă a agendei de 
lucru a tovarășului CONSTAN
TIN HOROBEȚ, am găsit în
scris concursul „Pagini din is
toria P.C.R." la care participă 
28 000 de tineri. Cei mai buni 
vor fi selecționați pentru faza 
pe comună sau întreprindere. 
Ștafeta denumită „Tineretul 
vasluian răspunde prezent !“ 
străbate 4 trasee. Din cele 4 
albume, prin selecționare, se va 
alcătui unul, omagial, care în 
ziua de 8 mai va fi înmînat 
Comitetului județean al P.C.R. 
Se cuvine să amintim, și inte
resanta manifestare recent în
cheiată, „Săptămina culturală 
a tineretului de joi pînă joi" ca 
și cea de-a Il-a ediție a Con
cursului de muzică ușoară 
„Constelația necunoscută" care 
va „demara" la 17 ianuarie.

ARGEȘ 
INIȚIATIVE LA... START

E dificil să alegi dintre ini
țiativele enumerate de tovară
șul CONSTANTIN VOINEAG, 
pe cele mai interesante, pentru 
că fiecare vizează un aspect, un 
domeniu, o preferință. Anul ’71 
ș debutat Ia Pitești, printr-o 
întâlnire a tinerilor de la între
prinderile „Argeșana" și „Tex
tila" cu tovarășul Gheorghe 
Barîcă, pensionar, membru al 
biroului comitetului județean 
de partid, ilegalist. Am reținut 
Concursul de creație, în plină 
desfășurare, „Tinerețea noastră 
— partidului datoare" în cadrul 
căruia s-au primit 150 de crea
ții. Cele mai reușite vor fi re
unite intr-o plachetă omagială. 
La acestea adăugăm concursul 
„50 de ani de Ia crearea parti
dului", la care participă elevi. 
Decada cărții social-politice, 
faza pe oraș a concursului cul
tural-artistic al elevilor.

TIMIȘ
STUDIOUL DE EDUCAȚIE 
PATRIOTICA Șl ESTETICA

In acest an, activitatea stu
dioului se va desfășura bilunar. 
Avem această posibilitate — ne 
spune tovarășul RADU BA- 
L.AN — întrucît Casa Armatei 
din_ Timișoara ne-a pus la dis
poziție spațiul necesar. în a 
doua jumătate a acestei luni 
studioul va prezenta montajul 
„Eroi ai clasei muncitoare", iar 
la 24 ianuarie montajul „Unirea 
Principatelor". Zilele trecute, 
I 200 de tineri au fost prezenți 
în sala cinematografului „Mo
dern" la simpozionul „Pe dru
mul gloriosului partid".

Dintre acțiunile care ne-au 
fost aduse la cunoștință am re
ținut : concursul „Sub faldurile 
gloriosului partid" care va an
trena 30 000 de tineri, întâlniri
le cu artiști, scriitori și întîl- 
mrea primului secretar cu stu
denții timișoreni.

MONUMENTE 
ISTORICE DIN VÎLCEA

In ultima perioadă, o vastă 
activitate privind restaurarea și 
conservarea monumentelor de 
artă și arhitectură de pe terito
riul județului Vilcea se bucură 
de atenția deosebită a organe
lor centrale și looale de specia
litate.

Cele mai importante lucrări de 
acest gen s-au făcut și se con
tinuă la Complexul arhitectonic 
Hurez, obiectiv artistic de o va
loare excepțională, unanim re
cunoscută. în anul acesta vor fi 
terminate căile de acces, com
plet modernizate, fațadele și la
tura aparținînd perioadei seco
lului XIX—XX, pentru ca in 
1972 să se încheie si lucrările de 
restaurare a bolniței și anexe
lor.

Recent, a fost restaurată și bi
serica vechiului schit Inătești 
(atestat documentar în 1 388), 
fiind executate lucrări de subzi- 
dire, consolidare, acoperire și de 
înlăturare a adausurilor de sus-

■ ținere a zidurilor — care nu a-
■ veau nimic comun cu construc- 
I ția — restaurarea picturii ur- 
I mind a fi făcută ulterior. Impor- 
I tanța monumentului de la Ină- 
I tești va fi sporită și prin adău- 
I garea unei expoziții cupcinzind 
I obiecte de artă feudală religioa- 
I să. La sfîrșitul anului viitor bi- 
I serica schitului Inătești va intra, 
I așadar, in circuitul turistic în- 
I tr-o nouă ipostază.
I Important monument istoric, 
I legat de revoluția de la 1848, 
I Complexul Magheru de la Tra- 
I ian este, de asemenea, supus re- 
I facerii. După terminarea lucră- 
I rilor de restaurare a clădirii, o- 
I perațiunea se va extinde și asu- 
I pra bisericuței și turnului din 
I incinta complexului. Tot aici a 
I 'fost montat și obeliscul 1848. 
I După restaurarea integrală a 
I complexului, modernizarea și 
I sistematizarea zonei de protec- 
I ție, va fi organizată și o secție 
I memorials. Această zonă va de- 
I veni, favorizată și de pitorescul 
I locului, al doilea parc al muni- 
I cipiului Rîmnicu-Vîlcea. Pînă 
I atunci, însă, va trebui urgentată 
I demolarea și mutarea construc- 
I țiilor zootehnice ale I.A.S. din 
I imediata apropiere a acestor o- 
I biective.

După deschiderea complexului 
muzeistic etnografic de la Măl- 
dărești, care a necesitat impor- 

I tante amenajări, vor fi efectuate 
' lucrări de drenare și conservare 

a subsolului culelor, precum și 
modernizarea zonelor protec
toare.

Numeroase alte monumente de 
preț sînt cuprinse într-un rigu
ros plan de restaurare și con
servare. în rindul acestora no
tăm complexul mănăstiresc de 
la Serbănești (Lungești), Schi
tul Bîrlogu (Pietroiu). strămuta
rea bisericii Giltofani din comu
na Nicolae Bălcescu in cadrul 
zonei de protecție a muzeului 
memorial de aici. ș.a. reprezen
tând tot atâtea grăitoare dovezi 
ale artei arhitecturale în boga
tul stil românesc și brincove- 
nesb. ’ ■ ' -

V. R.

TEHNICA 
TRANSPORTURILOR 
ÎN 1 000 DE 
EXPONATE

Expoziția organizată de Mi
nisterul Transporturilor la 
Grupul școlar G.F.R. București 
are. dincolo de caracterul di
dactic, și pe acela al introduce
rii vizitatorului in tot ce este 
nou și modern în transporturi
le feroviare. auto .și aeriene, 
prefigurînd totodată dotarea u- 
nităților de specialitate în vii
torul apropiat cu aparatură și 
utilaje la nivelul mondial.

Stațiile C.F.R. vor beneficia 
de aparatul electric de informa
ții care la numai cîteva secun
de de la apăsarea pe butonul 
sub _ care este scrisă o anumită 
stație, îți pune la dispoziție toa
te datele necesare călătoriei că
tre acea direcție : trenuri, ore 
de plecări și sosiri, distanță, 
costul biletelor, dacă trenul are 
în compunere bufet sau vagon 
restaurant etc.

Aparatură de bord, instalații 
și tablouri de comandă aflate 
pe ultimul tip de avioane 
B.A.C., cu care a fost înzestra
tă aviația civilă din țara noas
tră, instalații de centralizare și 
telecomandă din dotarea magis
tralelor feroviare, motoare sec
ționate de autocamioane — iată 
doar cîteva din cele aproape 
1 000 de panouri, panoplii, ma
chete și instalații expuse, la a- 

ceastă interesantă expoziție, ce

Vrancea forestieră — o 
ipostază stabilă a economiei ju
dețului. Mii de hectare cățăra
te pe povârnișurile abrupte ale 
munților sau ascunse într-un 
cot al văii Milcovului, după o 
meandră a Putnei sau a Zăba
lei. De la tăietorii de pădure 
— drujbarii cum au fost bote
zați după unealta de muncă — 
începe spectaculoasa evoluție a 
lemnului înspre etapa indu
strială. Cîteva luni pe an oame
nii aceștia își, închid existența 
în perimetrul gurilor de exploa
tare. Calea spre ei și de la ei 
înspre centrele mai populate 
rămine atunci la dispoziția ca
priciilor naturii. Ploile și mai 
apoi zăpada sporesc dificultăți
le de acces sau, chiar taie ade
sea orice posibilitate de legă
tură. Cum trăiesc tăietorii de 
pădure ? Au tot ce le trebuie 
oamenii care și-au închjnat 
existența unei îndeletniciri de 
o asprime puțin obișnuită ?

DACA NE AM LUA DURA 
CIFRE...

..am constata că lucrurjle stau 
foarte bine. Cînd am ajuns la 
sediul cooperativei de consum 
din Reghiu, care devenise el 
însuși aproape inaccesibil din 
cauza zăpezii i-am găsit pe 
contabiul șef și pe ceilalți func
ționari în fața unor cearșafuri 
de hîrtie împestrițate de cifre, 
coloane, rubrici etc.

Mălai, pește, pîine, brînză, 
conserve de carne... Cantitățile 
de alimente, convertite meticu
los la scara diferitelor unități 
de măsură încearcă să ne con
vingă că hrana celor de la pă
dure a fost destulă și variată.

Să-i ascultăm însă și pe a- 
ceștia :

— în luna decembrie au lip
sit peștele, plinea...

— O lună întreagă n-am vă
zut nici cum arată mezelurile...

— Ar trebui să gustați din 
mămăliga asta...

— Am avut compoturi sufi
ciente pentru doi ani. Dar n-am 
avut untdelemn, untură...

Așadar, oamenii vorbesc o lim
bă diferită de cea a cifrelor. Ne 
scoate din Încurcătură Însuți 
contabilul șef al cooperativei din 
Reghiu, care ne lămurește că în- 
floritoarea situație scriptică re
prezintă „stocul-tampon". în mod 
normal, acesta reprezintă o re- 

are ca prim scop informarea e- 
levilor școlilor profesionale, a 
deprinderii acestora încă din a- 
nii de studiu cu temeinice cu
noștințe practice.

I. VOICU

?v -s '. ■ ■■ ■ • :

NU VĂ SCRIU DIN 
„ROSMARIN"

Draga mea.

Scuză-mi impolitețea de 
a-ți trimite patru vederi 
identice din patru localități 
diferite. Dar... La Timișoara 
am căutat zadarnic o vedere 
color din Timișoara, ceva 
cu Bega sau cu catedrala. 
Am găsit numai niște foto
grafii alb-negru, și acelea 
cu niște locuri care nu re
prezintă cituși de puțin ce 
are mai frumos orașul. Ve
deri colorate, chiar din 
Timișoara, nu am găsit la 
nici una din cele zece unități 
O.C.L. de specialitate aflate 
în perimetrul central. Așa că, 
ți-am trimis frumoasa vedere 
din Predeal, reprezentând 
hotelul „Rosmarin". Sper că 
nu te-ai supărat dacă, de 
la Buziaș, Jimbolia și Lugoj, 
negăsind vederi color din a- 
ceste localități, ți-am expe
diat salutări prietenești pe 
spatele acelorași vederi din 
Predeal, a căror abundență 
în această parte a țării este 
explicată, proSabil, de sta
tornica pasiune a bănățenilor 
pentru relieful muntos și 
pentru exotica zonă a văii 
Prahovei.

Te mai rog să nu te im
pacienteze această superbă 
vedere din Predeal. Să știi 
că, de fapt, mă aflu la Cra
iova. străveche cetate, cu 
multe și minunate locuri 
istorice, care sînt atât de 
cunoscute incit probabil... 
nu mai merită imortalizate 
pe o banală vedere.

De aceea doljenii se mul
țumiră să pună în vînzare 
două—trei vederi colorate în 
care se repetă aceleași două- 
trei imagini nesemnificative, 
în general blocuri de locu
ințe. Cum știam că blocuri 
ai mai văzut și la București 
m-am gîndit să-ți trimit iar 
această minunată vedere din 
Predeal cu hotelul „Rosma
rin". Din care o să-ți dai 
seama ce frumos e pretutin
deni, pe la noi și în Oltenia, 
și in Banat...

Al tău... O. NEGRU
HP

Ștafeta portului popular vrtneean preluată de cea mai tînără generație : elevii liceului „Unirea" 
din Focșani

Foto : N. MOLDOVEANU• ••••••••••
zervă de „cămară", pe care orice 
gospodar chibzuit și-o întoc
mește la începutul iernii. Cu o 
condiție însă : Să nu flămînzeas- 
că toamna. Este tocmai ceea ce 
le-a „scăpat" cooperativelor de 
consum. în timp ce după opt ore 
de muncă lucrătorul forestier 
n-avea la îndemină sortimentele 
ce le dorea, în magazie să lăfăiau 
produsele destinate aprovizionă
rii curente și transformate in 
mod abuziv in depozit intangibil.

— Pînă la urmă l-am atins to
tuși — mărturisește aproape cu 
regret contabilul de la Reghiu.

într-adevăr, stocul-tampon a 
fost ciuntit pînă la urmă, dar a 

Din nou despre aprovizionarea muncitorilor forestieri

IA DISCREȚIA
GESTIONARILOR'1

INCORECT! ?
fost nevoie de intervenții, circu
lare, dispoziții scrise și nescrise 
pină cind conducerea cooperati
vei de consum s-a lămurit că 
randamentul muncii este condi
ționat de o nutriție corespunză
toare.

Și pentru că tot vorbim de 
hrană să ne oprim la un articol 
de bază :

Piinea „cea de toate zilele".
Aceasta ajunge la tăietorul de 

pădure numai în anumite zile. 
Sau numai intr-un anumit fel. 
Or. dacă scrumbiile lipsă pot fi 
înlocuite cu brînză, conservele de 
carne cu cele de pește, pateul de 
ficat cu hașe. piinea este indis
pensabilă. Se fabrică in cantitate 
insuficientă ? Categoric, nu ! Cel 
care impunea drujbarilor acest 
dubios „regim de slăbire" pste

crearea unor 
capabile 

conținut 
Greutatea

specii 
să dea 
specific 
vitelor 

500—600 
la

PRODUCȚIA MONDIALA 
DE CEREALE. Acum 30 de ani, 
pe glob se recoltau 160 milioa
ne tone de grîu. Astăzi recolta 
atinge 300 milioane tone. în a- 
ceeași perioadă producția de 
orz, porumb, sfeclă de zahăr, 
carne s-a dublat aproape. Can
titatea de îngrășăminte minera
le (in substanță activă) a cres
cut de cinci ori, ajungind la 10 
kg la hectar. După opioiile ex- 
perților în anul 2 000 vor fi ne
cesare cel puțin 2,5 miliarde 
tone cereale pentru aprovizio
narea populației globului (azi 
se produc 1,02 miliarde tone). 
Produsele alimentare vor fi 
conservate prin sterilizare ato
mică. Modificările genetice vor 
permite 
noi de vaci, 
lapte cu un 
determinat, 
cornute va ajunge la 
kg iar producția de lapte 
13 000—14 000 litri anual. Se va a- 
junge ca porcii să crească în 
greutate cu 1 kg pentru fiecare 
1 kg de furaje consumate. Vor 
fi create specii de plante cu 
fructe mai mari. Un soi nou de 
porumb cu știuleții crescuți nu
mai în partea de sus va facili
ta recoltarea mecanică. Se vor 
obține 30 de t/ha la porumb 
boabe iar la grîu 15—20 t/ha.

RAȚELE DIN ZONA FLUVI
ULUI COLUMBIA (S.U.A.) au 
depus ouă avînd o radioactivi
tate de un milion de ori mai 
mare ca cele normale. Este re
zultatul poluării fluviului cu 
apa de răcire a unui reactor 
nuclear. Risamat-iată denumi
rea unui nou soi de struguri 
creat în Uzbekistan. Ciorchine-
le are 6—7 kg, iar bobul e de di
mensiunile unei prune. El asi
gură o producție de 160 chin-' 
tale de vin Ja hectar. Soiul a 
fost distins cu Medalia de aur 
la expoziția internațională de 
pomicultură de la Erfurt pentru 
calitățile sale organoleptice.

CIUPERCILE produc de o 
sută de ori mai multe proteine 
pe unitatea de suprafață și 
timp decît griul. în R.D.G. a 
fost introdusă în cultură o spe
cie nouă avînd diametrul de 
25 cm. Fiecare ciupercă cîntă- 
ffește circa 1 kg. Algele Mării 
Negre, pescuite la circa 110 mi
le în larg, sînt folosite în Bul
garia ca materie primă pentru 
făina furajeră. Ele conțin 65 la 
sută proteine și numeroase vi
tamine.

gestionarul magazinului. Cu pli
nea destinată muncitorilor fo
restieri acesta își asigură întâi 
cunoștințele din sat (și știm cu 
toții ce amiciții largi impune o 
arie atit de restrînsă !).

In fața acestei situații, condu
cerea IJECOOP a venit cu o 
soluție „ingenioasă" : plinea să 
se elibereze pe bază de tabele 
nominale contrasemnate obliga
toriu de președintele consiliului 
popular. Ca să-ți dai seama de 
absurditatea acestei soluții nu e 
necesar să fii nici lucrător în co
merț. nici muncitor forestier, nici 
președinte de consiliu. E sufi
cient să știi că un sector de ex

r

ploatare are sute de muncitori, că 
fluctuația este un fenomen des
tul de curent în această activita
te și că nimeni nu are o memorie 
de natură să rețină pe din afară 
două-trei sute de nume. Se ajun
sese la o situație ridicolă : dacă 
muncitorul X pleca din exploa
tare și în locul lui venea Y, a- 
cesta din urmă nu putea să mă- 
nînce decît după ce X era șters 
de pe listă, și înlocuit cu Y.

O echilibristică algebrică din 
care nu putea și nici nu s-a ales 
nimic pină la urmă. După su
combarea ei. piinea continuă să 
rămină totuși un articol defi
citar

„Si dificil de îngurgitat, atunci 
cînd există — completează Du
mitru Dogărescu, șeful sectorului 
de exploatare Dumitrești. Pentru

150 KM IN 
APROAPE... 7 
CEASURI !

Intr-una din primele zile 
ale acestei luni ne-am pre
zentat la autogara din Bra
șov fiindcă doream să ve
dem o curiozitate a trașpor- 
turilor interurbane. E vorba 
de cursa I.T.A. Brașov- 
Buzău, care acoperă distanța 
amintită (155 km) în... șase 
ore și jumătate. Deci medie 
orară : 23 km ! Desigur, auto
buzul efectuează numeroase 
opriri iar cursa nu este ra
pidă. Oricum, timpul afectat 
ni s-a părut disproporționat.

Există intr-adevăr porțiuni 
de drum prost intreținut (de 
pildă in zonele Zăbrăteni și 
Telui). Am remarcat totuși că 
viteza ar putea fi mărită. Ce- 
rînd lămuriri în acest sens 
conducătorului auto am aflat 
că lucrul ar fi posibil, dar a- 
tunci nu s-ar mai realiza în
cadrarea în orarul prevăzut. 
Ideea că programarea stabi
lită ar putea fi, în ciuda di

ficultăților. îmbunătățită ne-a 
fost împărtășită și de cîțiva 
dintre puținii călători obiș- 
nuiți ai cursei. Tot ei ne-au 
mărturisit faptul că, dato
rită duratei ei exagerate, 
majoritatea cetățenilor evită 
serviciile acestei curse.

Surprinzător ni s-a părut 
faptul că, deși e vorba de o 
cursă zilnică, care deservește 
un mare număr de comune, 
consiliile populare respecti
ve, cetățenii înșiși nu sînt 
interesați în repararea dru
mului. Ceea ce ar duce, evi
dent, la economisirea pro
priului lor timp.

Cit despre ideea că indi
cațiile cuprinse în mersul 
autobuzelor inipiedică reali
zarea unor viteze îmbunătă
țite, aceasta ni se pare de-a 
dreptul absurd. Mersul auto
buzelor nu e o biblie și, ca 
atare, una din obligațiile 
sale este aceea de a se mo
difica în funcție de anumite 
cerințe. Există doar destule 
curse, aparținînd tot de 
I.T.A. Brașov, (Brașov-Tg. 
Mureș, Brașov-Bacău), care 
funcționează într-un ritm 
corespunzător, civilizat. Men- 
ținînd în schimb asemenea 
curse, ca Brașov-Buzău, re
venim la viteza de transport 
atinsă... în urmă cu un secol. 
E ca și cum am organiza o 
linie de căruțe între cele 
două orașe.

A. BARSAN

• • • • •
că după ce a fost scoasă din 
cuptor, piinea este aruncată în 

'saci de cirpă, umezi. Ne-am o- 
ferit să confecționăm niște lădi- 
țe, ca să existe cit de cit un am
balaj igienic, dar nici măcar asia 
nu ni se admite".

De cînd n-a mai trecut Inspec
ția sanitară pe la gurile forestie
re ? Cine permite ca niște oa
meni care muncesc o zi întreagă 
în ger, pe ploaie, cufundați pînă 
la genunchi în zăpadă, să fie ne- 
voiți să se hrănească dintr-o pîi
ne acră, umedă sau tare ca pia
tra, așa cum i-o sorcovesc cei 
care sînt obligați să-i aprovizio
neze ?

Le propunem tuturor forurilor 
implicate în această acțiune — 
spre vizionare și degustare — 
cîteva mostre din piinea oame
nilor de la pădure, insoțindu-ne 
sugestia cu o întrebare : ce-ar 
zice dacă ei personal ar avea zil
nic pe masă o asemenea hrană ?

O CHESTIUNE DE ETICA
Nu este primul an in care ne 

ocupăm de aprovizionarea guri
lor de exploatare. Anul trecut, in 
primăvară, o echipă formată din 
reprezentanți ai Inspecției sani
tare. miliției, întreprinderii fo
restiere depunea la redacția zia
rului local „trofeele" unei inves
tigații pe traseele forestiere : o 
conservă emisă '"J șapte ani în 
urmă, niște probe de pește alte
rat și alte asemenea revoltătoa-

Lucrătorii Oficiilor poștale vor 
fi observat că de la un timp în
coace, între comunele Praid din 
județul Harghita și Străoane, din 
județul Vrancea se înregistrează 
o frecvență neobișnuit de mare 
a corespondenței. Iată explicația: 
anul trecut elevii școlilor gene
rale din comunele respective au 
hotărît să organizeze vizite în 
cadrul unui schimb turistic. Fiind

Iarna în munții Paring
Foto : N. MOLDOVEANU

[£/nenia
URSUL. ȘI PĂPUȘA : rulează la 

Sala Palatului (orele- 17,15; 20,15), 
Patria (orele 9: 11,30; 14; 16,30;
19; 21,15), Capitol (orgie 8,45; 10,45; 
12,45; 15; 17.15), Favont (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15;"r20;30).

CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ rulează 
la Capitol (ora 19,15)r-

CINTECELE MĂRIT” rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15: 13,30;
16; 18,30; 20.45).

B.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Central (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30: 21). Gloria (orele 
9.30; 12; 15; 17,30; 20),?Moderfi (ore
le 8; 10,30; 12,45; 15.30; 18,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la București (orele 8.30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21),
Victoria (orele 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 8; 10,30; 13; 15,30; 18,15; 21) 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Victoria (orele 18; 20,30).

PRIMUL CURIER : rulează Ia 
Lumina (orele 18.30; 20,30).

CAPCANA • rulează la Lumina 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Doina (ora 10).

PĂSĂRILE : rulează la Doina 
(orele 11,30: 13,45: 16; 18,15; 20.30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ; 
PENTRU PACE ȘI COLABORA
RE INTERNAȚIONALĂ — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, la Sesiunea Jubiliară a 
O.N.U. și vizitei în S.U.A. : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Grivlța (orele 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15.45; 18: 20,15), Tomis (orele
9,30; 12: 15,15; 17,45; 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la înfrățirea (orele 
15.30; 17.45).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
înfrățirea (orele 20).

re semne de indiferență ale res
ponsabililor comerciali din județ. 
S-au luat măsuri, s-au rostit in
dicații și s-au ascultat angaja
mente. Am fi nedrepți dacă n-am 
spune că lucrurile au evoluat 
pozitiv. Nu este insă suficient. 
Continuă să persiste o serie de 
paradoxuri, care ajung inexpli
cabil de greu la urechea condu
cerii cooperativelor de consum, 
cu sediul în Focșani (director to
varășul Enache Anghelache).

Altfel nu se explică cine lasă 
cheile magazinului din Tulburea 
în mîna unui gestionar aflat a- 
proape permanent sub zodia vi
nului de viață lungă ? Constan
tin Tănase a fost re'clamat in ne
numărate rînduri pentru atitudi
nea inadmisibilă ce o are față 
de muncitorii de la parchetele 
forestiere, pentru injuriile pe 
care îndrăznește să le profereze 
la adresa unor oameni care tru
desc din greu o zi întreagă. în 
timp ce el lîncezește în circiumă.

La Motnău, magazinul destinat 
sectorului forestier este deschis 
doar o dată pe săptămina, pen
tru că în rest gestionarul se ocu
pă de magazinul din sat. luînd 
salariu din amindouă părțile. Vă 
închipuiți cum arată mezelurile 
după o săptămînă de ședere „la 
căldurică".

Este imposibil ca Ion Stănilă, 
președintele cooperativei de con
sum din Dumitrești. de care de
pind aceste două magazine să nu 
cunoască situațiile de mai sus. 
Și dacă le cunoaște, de ce le to
lerează ?

★
Ne-am permis să semnalăm 

toate acestea pentru că hrana 
tăietorilor de pădure este o pro
blemă care depășește, în fond, 
sfera comerțului și o vizează pe 
cea a omeniei. Muncitorii din 
acest sector, care aduce beneficii 
însemnate economiei județului, 
nu pot și nu trebuie lăsați la 
voia întâmplării, la dispoziția 
unor gestionari iresponsabili. De
ficiențele semnalate în Vrancea 
nu implică argumentații obiecti
ve. ci se explică integral prin 
vicii de organizare, prin nepăsa
re și delăsare. E adevărat, din 
văgăunile unde sînt. ascunse 
punctele forestiere, reclamațiile 
ajung mai greu la Focșani, pe 
masa celor responsabili de ele. 
Ne facem o datorie exnediin- 
du-le noi. pe adresa direcției 
IJECOOP ”' ”

SOFIA SCORȚARU

găzduiți reoiproc în mijlocul fa
miliilor, schimbul s-a transformat 
în relații de prietenie, astfel in
cit și părinții lor au preluat e- 
xemplul copiilor. Recent, locuito
rii de toate vîrstele din comuna 
Praid au fost oaspeți la Străoa
ne și, profund impresionați de 
primirea făcută timp de cîteva 
zile, se pregătesc pentru a fi 
gazde tot atit de ospitaliere. Or
ganizarea devenind cit se poate 
de complexă, sarcinile vizitelor 
respective sînt pe cale de a fi 
preluate de către Consiliul popu
lar comunal. Pînă la revedere, 
românii șl maghiarii din cele

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SA ! : rulează la Buzești (ora
15,30: 18).

ȘOIMII : rulează la Buzești (ora
20.30) .

VAGABONDUL : rulează la Da
cia (orele 8,30; 12; 15,30; 19), Lira 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Arta (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) .

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Unirea (orele 15; 17,45; 20,15), 
Moșilor (orele 15; 17,45; 20.30).

CĂLUGĂRIȚA DTN MONZA : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30: 17,45; 20).

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează Ia Giuiești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).
'100 DE CARABINE : rulează la 

Cotroceni (orele 14,30: 16.30; 18,30;
20.30) .

MAYERLING : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 19).

KING KONK EVADEAZĂ : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) , Munca (orele 15.30: 18;
20.15) .

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flamura (orele 9: 11,15; 16; 
18,15: 20.30).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) , Rahova (orele 15; 17; 19; 21).

Z : rulează la Miorița (orele 10; 
12,30: 15: 17,30: 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Popular (orele 15.30; 18;
20.15) .

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Flacăra (orele 
15.30: 17.45; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Vitan (orele 15,30: 18;
20.15) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 19), Cosmos 
(orele 15,30; 19).

MY FAIR LADY : rulează la 
Pacea (orele 16; 19).

JOI, 14 IANUARIE 1971
Opera Română : CAVALERIA 

RUSTICANA ; PAIAȚE — ora
19,30 ; Teatrul de Operetă : SOA
RELE LONDREI — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caiagiale" 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR 
— ora 20 ; (Sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI - ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : PURICEI.E ÎN
URECHE — ora 20 ; Teatrul de

CENTRU UNIVERSITAR
(Urmare din pag. I)

în viața orașului și, fără a 
căuta nod in papură toc
mai profesorilor Institutului 
(altfel stimați și stimabili), ne-am 
lovit în discuțiile purtate cu cîți
va din aceștia de o viziune cel 
puțin ciudată asupra propriilor 
discipoli. „Ați discutat așadar cu 
Popescu Adrian — mă întîmpină 
tovarășul decan al facultății de 
filologie, profesorul Vicențiu 
Man (li spun că studentul a- 
cesta — membru al conducerii 
A.S. din InstitutI — mi-a făcut 
impresia unui tînăr deschis, cu 
inițiativă și bun simț și-i repro
duc nemulțumirile lui în pri
vința cadrului strimt în care se 
manifestă relația profesor-stu- 
dent). Da, continuă tovarășul 
decan, dar vedeți dumneavoastră, 
studentul Popescu este tocmai pe 
cale de a fi exmatriculat! Aflu 
în continuare că este un student 
foarte bun, dar că dorește să fie 
student din cale afară... „Or, noi 
nu trăim la Iași, ci numai la 
Suceava". De altfel, viziunea 
provincială asupra modului de 
viață universitar specific ne-a în- 
tîmpinat încă de la intrarea în 
Institutul sucevean. Fuseserăm 
invitați, la prima vedere, cu 
foarte multă amabilitate, în ca
binetul său, de către asistentul 
Vasile Andruhovici. Ieșind tocmai 
să anunțăm conducerea Institutu
lui despre prezența noastră în in
stituție, profesorul Dumitru Bod- 
nariuc ne-a îndrumat' intr-acolo 
aspru : „Ați intrat aici de capul 
dv., și-ați încercat să discutați cu 
studenții înainte de a veni la 
noi 1“ Mă rog, ne-am conformat 

două localități își scriu nenumă
rate scrisori, întreținînd perma
nența legăturilor lor.

C. POGĂCEANU

ACCESORII AUTO
Vineri se deschide în Bucu

rești, pe strada Batiștei nr. 11., 
la sediul I.D.M.S., un nou ma
gazin de accesorii auto, prima 
unitate cu autoservire de acest 
gen. El oferă pe lingă vopsele, 
balsamuri ș.a. faruri, filtre de 
ulei, plăcuțe de frînă, manome- 
tre de presiune, lichid antigel 
etc.

Trimestrul I al anului 1971 se 
anunță deosebit de bogat pentru 
filateliști. Se vor pune cu- 
rînd în circulație timbre în
chinate gloriosului semicente
nar al Partidului Comunist si 
celui de al IX-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist.

Vor fi consemnate, de aseme
nea, două evenimente istorice 
importante, și anume : 150 de 
ani de la moartea conducătoru
lui revoluției de la 1821. Tudor 
Vladimirescu și împlinirea a 100 
de ani de la instituirea Comunei 
din Paris.

Alte emisiuni vor marca „Anul 
de luptă contra rasismului și 
discriminării rasiale." „Reprodu
cerile de artă" vor fi completate 
de noi apariții.

I. ALEXANDRU

Comedie : OPINIA PUBLICA — 
ora 20 : Teatrul Mic : EMIGRAN
TUL DIN BRISBANE — ora 20 ; 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : CÎND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : O LUNA LA ȚARA — ora 
20 ; Teatrul Giuiești : TANGO LA 
NISA — or 19,30 ; Teatru) Evre
iesc de Stat : VRĂJITOAREA — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu." : FETELE DIDINEI — ora
19.30 : (La Sala Palatului) : RE- 

, VISTA LA VOLAN — ora 19.30 ;
Teatrul „Ion Creangă" : PRESTI
GIOASA LOREDANA — ora 16 ; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora
19.30 : (Cal. Victoriei) • LOGODNI. 
CELE . ATERIZEAZĂ LA PARIS 

« — ora. 19,30 ; Studioul I.A.T.C. :
CARAGIALE... DAR NU TEA
TRU — ora 20 : Circul Globus : 
ARENA TINEREȚII — ora 19,30.

JOI. 14 IANUARIE 1971

PROGRAMUL I
• 10,00—11,30 Emislunî-Iecție 

pentru lucrătorii din agricultură. 
Cultura cartofului (timpuriu — 
vară — toamnă) • 18,00 Deschide
rea emisiunii. Emisiune în limba 
maghiară • 18,30 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto * 
18,50 Mult e dulce șl frumoasă — 
emisiune de prof. dr. Sorin Statl
• 19,15 Publicitate • 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Ancheta TV. : „Cind actele 
nu corespund realității''. Realiza
tor: Ilie Nedelcu • 20,45 Itinerar 
plastic băcăuan • 21.00 Film se
rial ; Vidocq" (VI) a 21,30 Baschet 
masculin. Cupa Cupelor : Steaua 
— Spartak Leningrad (repriza a 
2-a) n 22,00 Teleglob. între Ale
xandria și Suez • 22,30 Noapte de 
ianuarie... Cintă Angela Moldovan 
și Nicolae Florei • 22,50 Telejur
nalul de noapte.

PROGRAMUL H

• 20,00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. Dirijor 
Thor Johnson (S.U.A.) • 20,45 U- 
nivers XX. Bâtrînețea — o boa
lă care poate fi tratată ? • 21,25 
Buletin de știri • 21,30 Istoria fil
mului. Emisiunea a V-a, dedicată 
școlii expresioniste germane. Pre
zintă D. I. Suchianu și Doina 
Boeriu.

acestei „sacre" formalități, chiar 
dacă n-am înțeles de ce e nevoie 
de aprobarea rectoratului pentru 
a putea sta de vorbă cu tineri 
care, la urma urmei, sînt majori, 
beneficiază de dreptul de vot și 
în general își exercită fără vreo 
dispensă drepturile cetățenești e- 
lementare !

Dar cu studenții suceveni noi 
am fi discutat oricum. Faptul că 
le-am făcut o vizită „acasă" se 
datorează și întîmplării (?!) de 
a nu-i fi întîlnit timp de cîteva 
zile în nici una din sălile institu
țiilor de cultură din Suceava 1 La 
Comitetul județean pentru cultu
ră și artă, tovarășul vicepreședin
te Marcel Mureșanu ne-a relatat 
despre „colaborarea" cu res
pectivul Institut lucruri „re
velatoare". Spre exemplu: In
stitutul sucevean cere Comi
tetului județean să-i facili
teze o întilnire a studențimii cu 
un specialist în istorie, un cerce
tător, prof. univ. Dan Smintînes- 
cu. Sosind acesta la data stabili
tă, în sala respectivă se aflau nu 
mai mult decît... 6 studenți! Ce 
putem înțelege din astfel de „în- 
tîmplări", ca și din declarațiile 
mai sus notate ale studenților ? 
Că „regulamentul" Institutului 
sucevean „acordă" studenților săi 
„drepturi" care... lipsesc, vorba 
aceea, cu desăvîrșire ? Ca să nu 
mai vorbim despre datorii, care 
în cazul nostru se referă chiar și 
la o instrucție specială a studen
tului cu probleme ale culturii de 
masă, probleme care ar avea cea 
mai strălucită „practică" tocmai 
prin participarea studenților la 
manifestările instituțiilor de 
cultură de la nivelul județului.
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PROIECTUL
DE STATUT

AL U.T. C

Adunarea activului de la
Intr-o recentă adunare a ac

tivului organizației U.T.C.
■ din Uzinele „23 August^ 

Sin Capitală, se sublinia cu 
pregnanță încă de , la începu
tul discuțiilor consacrate dezba
terii proiectului de Statut al 
U.T.C., o idee asupra căreia toți 
cei care au luat mai apoi cu- 
vîntul reveneau îmbogățind-o, 
adăugîndu-i elemente noi, din 
puncte proprii de vedere.

— Prin fiecare prevedere a sa, 
afirmase în acest sens printre cei 
dinții inginerul ION BRAGA, 
șeful comisiei profesional-sociale 
din cadrul comitetului pe uzină, 
noul proiect de Statut argumen
tează un adevăr: că în anii care 
au trecut de la ultimul congres 
și pînă la acesta pe care îl aș
teptăm acum și pentru care ne 
pregătim cu asiduitate, organi
zația noastră a dobîndit o înaltă 
maturitate politică.

Facem parte astăzi dintr-o or
ganizație revoluționară în sensul 
plenar al cuvîntului pentru că 
știe să-și stabilească cu deplină 
claritate în patrimoniul obiecti
velor fundamentale tot ceea ce 
reprezintă țeluri imediate și de 
perspectivă ale societății noastre. 
Unind în rîndurile sale mase 
largi de tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți, intelectuali, Uniu
nea Tineretului Comunist își sta
bilește ca sarcină a sa esențială 
conținută încă în primul capitol 
al noului proiect de Statut, edu
carea acestora în spiritul idealu
rilor nobile ale socialismului și 
comunismului, al mobilizării și 
participării lor prin mijloace spe
cifice, la înfăptuirea programului 
stabilit de partid, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Desigur că, pornind de 
la prevederile noului proiect de 
Statut, ar putea fi scoase în evi
dență numeroase preocupări care 
să sprijine afirmația pe care am 
făcut-o. Mi se pare, însă, că toa
te aceste preocupări poartă un 
nume comun, se întîlnesc într-o 
singură expresie. Aceea că pro
iectul de Statut, definind ariile 
largi de acțiune ale generației 
noastre, amplul cîmv de afirma
re pe care fiecare din- noi îl are 
la dispoziție, reprezintă o legă
tură firească între preocupările 
zilnice ale tinerilor și răspunsu
rile pe care energia lor, forța lor 

• de muncă, imaginația lor crea
toare le așteaptă din partea or
ganizației.

— Cred, adăuga în mod firesc 
secretarul organizației U.T.C. 
din serviciul de cercetări-proiec- 
tări al uzinei, inginerul VICTOR 
DIACONESCU, că sentimentul 
de aprobare cu care am citit tex
tul noului proiect de Statut, de 
totală adeziune la conținutul său, 
sc întemeiază, în același timp, pe 
favtul că în elaborarea prevede
rilor sale s-a ținut seama în chip 
evident de ansamblul măsurilor 
anterioare adoptate în scopul 
perfecționării continue a vieții 
noastre sociale, de îmbunătățire 
permanentă a organizării științi
fice în toate domeniile de activi
tate. Și, o dată cu aceasta, este 
exprimată cu mai multă precizie 
treapta evolutivă pe care se si
tuează astăzi tinerii ca urmare 
a îmbunătățirii condițiilor lor de 
viață, de studiu, a valorificării 
posibilităților largi create de 
orîhduirea socialistă pentru parti

ciparea activă a tineretului la

Eveniment apropiat, de o excepționala însemnătate 
pentru viața organizației noastre, Congresul al IX-lea al 
U.T.C. prilejuiește de pe acum în rîndul tinerilor statornici
rea unui climat de discuții fructuoase, de dezbateri aprinse 
ale problemelor specifice vieții organizației. întîlnindu-se 
frecvent cu delegații aleși să participe la lucrările acestuia,

cu tinerii propuși sâ candideze pentru organele conducă
toare ale organizației, uteciștii situează în perioada actu
ală printre preocupările lor dezbaterea largă a conținutu
lui noului proiect de Statut, relevarea amplelor sale 
legături cu viața tineretului, cu obiectivele social-politice și 
economice majore ale întregii noastre națiuni socialiste.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^a^aaa^^^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaa/

„Fiecare membru al U.T.C. este obligat să lupte 
neobosit pentru înfăptuirea politicii partidului, să 
contribuie activ la dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, la ridicarea bunăstării întregului popor.

(din proiectul de Statut al U.T.C.)

Un singur paragraf dacă am 
reține din proiectul de -Statut al 
U.T.C., supus dezbaterii întregii 
noastre organizații, n-am putea 
să nu remarcăm bogăția de 
idei și sensuri pe care o inclu
de în fiecare afirmație. în cele 
citeva rînduri, de pildă, pe care 
le-am reprodus mai sus, se 
propune o adevărată definiție a 
trăsăturilor ce-1 caracterizează 
pe tînărul epocii noastre, se 
conturează din citeva linii esen
țiale, un profil care aparține 
unei întregi generații. Și, într-a- 
devăr, privite dintr-un unghi de 
vedere mai intim, prevederile 
ca fiecare membru U.T.C. să 
lupte consecvent pentru înfăp
tuirea politicii partidului, să 
contribuie prin cele mai bune 
eforturi ale sale la ridicarea 
bunăstării poporului, mi se par 
nu niște simple articole de re
gulament, mai mult chiar decit 
niște datorii de prim ordin pen
tru perfecționarea fiecăruia din
tre noi ; sînt mai degrabă niș
te realități fundamentale, a oă- 
ror existență Statutul n-a făcut 
decît s-o înregistreze și s-o așe
ze la locul de frunte cuvenit 
între prevederile sale.

Pentru utecist. mai ales, ca 
și pentru cel ce se pregătește 
să devină, lucrurile sînt cit se 
poate de limpezi. Datoria sa de 
a-și însuși și a milita pentru 
politica partidului, presupune 
in primul rînd, o cunoaștere 
profundă a acesteia, o asimila
re care să ajungă pînă la con
fundarea totală cu idealurile 
sale. Ceea ce mi se pare că 
nu mai trebuie demonstrat : în
deplinirea oricărei sarcini im
pune mai întîi de toate, o cu
noaștere temeinică. Iar cunoaș
terea politicii partidului nostru 
este mult mai mult decît o sar
cină ; este condiția de existen
ță a fiecăruia dintre noi, izvo- 
rită din exigențele pe care ni 
le impunem noi înșine. De 
asemenea, cred că nu mai este 
un secret pentru nimeni că a 
contribui, după propriile tale

Uzinele „23 August*7 a subliniat o realitate pregnantă t |

MATURITATEA
ORGANIZAȚIEI

a responsabilităților personale în 
perfecționarea pregătirii profe
sionale, a însușirii științei și teh
nicii înaintate, în îndeplinirea 
neabătută a îndatoririlor cetățe
nești, a apărării cuceririlor -revo
luționare ale poporului și întăririi 
statului socialist. Ele își găsesc în 
noul proiect de Statut expresia 
sigură a unor prevederi practice 
gata oricînd să sugereze ce este 
de făcut și mai ales cum trebuie 
procedat, să ofere o gamă cuprin
zătoare 
mijloace specifice de 
Noul

întreaga viață social-politică a 
țării.

De altfel, completau ceilalți 
participant la dezbateri, COSTI- 
CĂ DORIN, inginerul MIHAI 
MANOLACHE, GHEORGHE 
CRISTEA, VASILE CRISTA- 
CHE, secretari ai organizațiilor

U.T.C. de la forje, serviciul me- 
canic-șef, locomotive-uzinaj, de 
la turnătoria de oțel, tocmai va
lorificarea pe mai departe a tu
turor acestor largi posibilități este 
urmărită prin angajarea profundă 
a tinerilor pe plan social, prin 
stimularea eforturilor individuale

de soluții adecvate, de 
acțiune. 

Noul proiect de Statut este,, în 
ansamblul său, un amplu îndemn 
la acțiune, un stimul permanent 
la îmbogățirea formelor educati
ve ale organizațiilor V.T.C., la 
diferențierea și diversificarea 
pîrghiilor de influență și de cu
prindere a tuturor tinerilor în ac
tivitățile organizației.

— Iată de ce discutăm despre 
proiectul Statutului, remarca în 
încheierea discuțiilor tehnicianul 
VASILE CRISTEA, locțiitor al 
secretarului comitetului coordo
nator V.T.C. pe uzină, ca despre 
un document care ne convinge 
ca și cum l-am fi întocmit noi 
înșine. Dar acesta și este adevă
rul, noi înșine, prin tot ceea ce 
am întreprins pînă acum, prin 
faptele noastre de muncă, prin 
întreaga noastră viață am contri
buit îndeaproape la elaborarea 
noului proiect de Statut. De a- 
ceea personalitatea sa exprimă 
direct propria noastră personali
tate, de aceea ne regăsim în fie
care din ideile pe care proiectul 
Statutului le cuprinde. In necesi
tatea de a cunoaște tezaurul cul
turii și artei naționale, a tot ce 
este valoros și progresist în cul
tura și arta universală, în promo
varea spiritului dreptății și echi
tății sociale, în formarea noastră 
multilaterală, în dezvoltarea tră
săturilor morale ale omului înain
tat, în respectarea neabătută a 
principiilor și obiectivelor parti
dului de solidaritate activă cu 
lupta forțelor revoluționare și 
progresiste din întreaga lume, pe 
baza deplinei egalități în drep
turi, a stimei și încrederii re
ciproce.

M. TACCIU

răspunderile tînărului vor fi 
mai mari odată cu dobindirea 
titlului de utecist și să-i de
monstreze prin propria ei atitu
dine importanța acestui înalt 
gest de angajare. Trebuie ca

tunci cînd are loc înmînarea 
carnetului de membru. Acum, 
cînd se hotărăște primirea lui, 
trebuie să se facă simțită, mai 
înainte de orice, atmosfera de 
lucru, analiza atentă și exigen-

puteri, la dezvoltarea economiei 
și bunăstarea poporului este e- 
gal cel puțin cu a studia perse
verent, fără întrerupere, 
întotdeauna la 
ce apare nou 
Este și aceasta o condiție fără 
de care nu ne 
astăzi profilul unui tînăr spe
cialist.. fie el cooperator sau om 
de știință. Aceste două dato
rii își au, așadar, punctul 
de plecare în însăși epoca în 
care trăim, în cerințele care de
curg din faptul că sîntem ce
tățeni ai unei țări socialiste, in 
propriile noastre angajamente 
de a fi întotdeauna la înălțimea 
comandamentelor epocii noastre.

Prevederea, existentă și ea 
în Statut, ca în organizația 
U.T.C. să fie primiți cei mai 
buni tineri, cei care se consti
tuie într-un demn exemplu pen
tru ceilalți,’precizează de la bun 
început că actul primirii in 
U.T.C. nu este un simplu pro
cedeu de creștere cantitativă, 
ci în primul rînd, unul de cali
tate, care presupune o selecție 
riguroasă, o orientare către cei 
ce și-au dovedit deja calitățile 
de luptători pentru împlinirea 
politicii partidului și de parti
cipant! entuziaști la cauza în
tregului popor. Insă organizația 
de bază U.T.C. este, în același 
timp, datoare să sublinieze încă 
din primele momente, incă din 
clipa cînd cererea tînărului este 
supusă adunării generale, că ac
tul acesta are in primul rind o 
semnificație politică majoră, că

curent cu 
în meseria

a fi 
ceea 

ta.

putem imagina

J

întreaga acțiune de pregătire a 
unui tînăr, ca și momentul pro- 
priu-zis de intrare în organiza
ția U.T.C., să aibă imprimat un 
puternic caracter politic, să de- 
gaje un suflu de angajare con
știentă la o organizație al că
rei statut precizează de Ia pri
mele sale rînduri. calitatea de 
„organizație revoluționară". Nu
anța festivă a acestui act, in
contestabilă și ea, nu trebuie 
să apară decît mai tîrziu, a-

tă a obligațiilor elementare ale 
tinărului, ca membru al unei 
societăți socialiste,

Aceeași modalitate de a privi 
lucrurile trebuie să caracteri
zeze activitatea organizației și 
mai tîrziu, cu fiecare acțiune, 

■cu fiecare dezbatere politică și 
profesională, cerc de informare 
sau întilnire, care se adaugă 
la procesul educării tinărului 
pentru muncă și viață. Și, poate, 
în mod deosebit, atunci cind în-

cepe pregătirea sa pentri 
fi recomandat organizației 
partid. Statutul nostru arată 
bună dreptate, că cea 
mare satisfacție pentru un 
cist este aceea de a de 
membru de partid. Titlul de 
munist implică insă mai 
decit datoria de a lupta ne 
sit pe frontul muncii poli 
mai mult decit contribuția 
opera de înălțare a socie 
— presupune dăruirea to 
cu abnegație și devotament, 
nerea întregii vieți în sl 
împlinirii acestor nobile i 
luri. O pregătire care să țin: 
timpul seama de aceste ce: 
este datoare să desfășoare 
ganizația U.T.C., prin ac 
care să fie special destinate 
bîndirii calității de comu 
printr-o activitate subord 
tă și orientată spre acest p 
de maximă intensitate.
in același timp, singurul 
în care poate fi înțeleasă 
vederea ca fiecare membri 
U.T.C. să fie un militant i 
pentru înfăptuirea politicii 
tidului.

ANDREI NEACȘU 
prim-secretar

al Comitetului municipa 
Ploiești al U.T.C.
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Sentimentul apartenenței
de MIHAI NEGULESCU

Ca ulecist, am avut prilejul să înțeleg înde
aproape relația mea cu colectivitatea la care 
aderasem. Uniunea Tineretului Comunist, orga
nizație revoluționară a tinerilor fii ai României 
de azi, a dezvoltat de-a lungul anilor însem
nate tradiții, dovedind maturitate politică, con
stituind o adevărată școală unde cei mai tineri 
comuniști și-au însușit întîile noțiuni profunde 
privind politica partidului, principiile teoretice 
și organizatorice marxist-leniniste. înscrise în li
teră de statut, drepturile și îndatoririle fiecărui 
utecist constituie tot atîtea relee de legătură 
între individ și organizația căreia îi aparține, 
tot atîtea impulsuri din exercitarea cărora se 
relevă și se împlinesc treptat destine civice și 
politice dintre cele mai concludente.

Un asemenea releu fundamental, și implicit 
o răspundere esențială — căreia proiectul nou
lui Statut îi conferă o expresie bine meritată — 
întîlnim în documentul respectiv la cap. 6. „Fie
care membru al U.T-C. — se menționează în 
proiect — are dreptul să ia parte la dezba
terea tuturor problemelor privind activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist, să-și exprime li
ber părerea în adunările organizației, în fața 
organelor U.T.C. și în presa de tineret ; să 
contribuie la elaborarea hotărîrilor și la stabi
lirea măsurilor pentru aplicarea lor în viață".

lată, concentrată în cîteva propoziții, o în
treagă dinamică intimă a organizației noastre, 
chezășia realizării în viața de zi cu zi a țelu
rilor complexei noastre activități. Conținutul a-

cesțor cuvinte își dezvăluie întreaga semnii 
cafie în viața fiecărei organizați! de bază, pr 
tutindeni unde trăiesc, activează și cresc tine 
comuniști. Participarea cu propriul tău punct c 
vedere, exprimat liber, la dezbaterile organiza 
fiei, ia problemele privind activitatea de a 
samblu a Uniunii și, nu mai puțin, la cele pr 
vind viața colectivului de tineri muncitori, ele 
sau ostași din care faci parte, iată una dint 
resursele vigoarei, finalității pe care trebuie s 
aibă viața de zi cu zi a organizației. Fieca 
membru al U.T.C. este în fond coautorul ist' 
riei acestei organizații, coautor al izbînzili 
sale. Fiecare membru al U.T.C., exprimîndu- 
deschis și fundamentat, punctul său de veder 
se întemeiază pe argumente vii, pe propr 
contribuție la înfăptuirea programului orgar 
zației sale revoluționare. Neînduplecat în cult 
varea cinstei și demnității, a relațiilor tovări 
șești între oameni, entuziast promotor al nouli 
neostenit în a se autoperfecționa, tînărului uh 
cist îi sînt străine lipsa de răspundere, cocol, 
șirea lipsurilor, rutina și autoliniștirea. El î 
susține opinia în adunările organizației, în faț 
organelor U.T.C- și în presă avînd ca reaze 
„acoperirea în aur" a faptelor, participare 
efectivă nu numai la elaborarea, dar și la trc 
ducerea în viață a hotărîrilor colective. Acest 
și este rolul mobilizator al opiniei deschise 
participarea constructivă la viața și dezbaterii 
organizației.
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PREVEDERI CARE REFLECTĂ 0 TRĂSĂTURĂ

A ÎNTREGII NOASTRE SOCIETĂȚI
'. -7

ADINCIREA Șl 
DEZVOLTAREA
DEMOCRAȚIEI

Conform proiectului de Statut, 
toate organele de conducere ale 
U.T.C. sînt alese, fiind obligate 
să răspundă în fața organizații
lor lor pentru activitatea de
pusă, pentru felul în care își în
deplinesc atribuțiile ce le-au 
fost încredințate. Mi se pare 
demn de reținut în această pre
vedere, faptul legăturii strînse 
stabilite între actul alegerii or
ganelor și direcția în care aces
tea sînt datoare să-și îndepli
nească mandatul. Evident, sco
pul acestei prevederi este acela 
de a asigura în viața organiza
țiilor posibilitatea unui ferm 
contact între organele alese și 
masa de uteciști, de a crea un 
climat de receptivitate optimă 
din partea acestora la necesită
țile realităților în care activează, 
în același timp, precizarea sta
tutară că organele U.T.C. tre
buie să fie alese, pe toate trep
tele structurii organizatorice, 
fără excepție, demonstrează 
existenta unui larg spirit demo
cratic, exprimat în chiar struc
tura intimă a organizației și o 
condiție inițială indisolubilă 
practicării lui intr-un climat de 
absolută consecvență. O dovadă 
în plus a atenției acordate întă
ririi democratismului activității 
este și aceea, că spre deosebire

de vechiul Statut, de această 
dată, alegerea de jos în sus a 
organelor este completată cu a- 
cordarea dreptului organizațiilor 
de a propune candidați pentru 
organul imediat superior. Aceas
tă prevedere creează o punte 
activă mai profundă între toate 
nivelele structurii organizatori
ce. în capitolul rezervat centra
lismului democratic, un remar
cabil accent este pus pe stilul 
de muncă al organelor alese, 
subliniindu-se cu maximum de 
claritate modalitățile concrete 
ale exercitării democratice și 
centralizate a activității. Astfel, 
în stabilirea componenței orga
nelor alese nu sînt limitate po
sibilitățile tinerilor de a face 
propuneri de candidați, ceea ce 
dă prilejul unei atente sondări 
a dorințelor acestora și o de
plină echitate în alegerea celor 
mai îndreptățite opțiuni asupra 
reprezentanților organizațiilor 
U.T.C. Dreptul fiecărui membru 
al organizației de a alege și a 
fi ales, precizarea că propune
rile de candidați, dezbaterea și 
votarea acestora, se face indi
vidual. înscriu pe o dimensiune 
mai amplă spiritul democratic 
ce caracterizează proiectul de 
Statut. într-adevăr. este evident 
că transpunerea în practică a

de-principiului centralismului 
mocratic potrivit prevederilor 
proiectului de Statut este orien
tată în adîncime, spre masa de 
uteciști, stimulîndu-i participa
rea constructivă la. rezolvarea 

' tuturor problemelor, creind ti
nerilor multiple canale de a fi 
prezenti în conducerea activită
ții. în conceperea programului 
de acțiune al organizației. De 
altfel, fiecare prevedere este 
prin ea însăși, o probă conclu
dentă verificînd autenticitatea 
acestui fapt. Ce alt sens are, de 
pildă, obligativitatea organelor 
alese de a prezenta periodic în 
fața organizațiilor dări de sea
mă în care să informeze asupra 
activității lor sau faptul că la 
baza activității se nune princi
piul muncii și conducerii colec
tive. care cere ca nici o hotărîre 
sau măsură să nu fie luată fără 
să fi fost în prealabil rodul 
consultării tinerilor, al exami
nării cu atenție a tuturor pă
rerilor și propunerilor expri
mate de ei. Iar menționarea că 
valabilitatea acestora este posi
bilă numai prin adoptare cu 
majoritate de voturi, asigură 
hotărîrilor un conținut bogat și 
complex, izvorît din efortul și 
gîndirea colectivă. Or. expe
riența acumulată deja le-au im-

pus întotdeauna ca singu 
in măsură să satisfacă acest 
perativ esențial. Și cred, că 
în ultimă instanță, trebuie 
ținută esența democratică 
disciplinei uteciste prevăzută 
proiectul de Statut. Ea nu 
cordă nimănui privilegii, fiint 
aceeași măsură o datorie per 
toți membrii organizației, ir 
ferent de funcțiile care le de 

Examinind prevederile cupi 
se Ia capitolul principiilor 
ganizării și activității, U.T.C. 
poate ușor desprinde sensul 
âdînc, ancorarea lor fermă 
realitățile organizației, priv 
antrenarea tuturor tinerilor 
îndeplinirea răspunderilor 
care organizația noastră este 
vestită. Sigur, majoritatea. ac 
tor prevederi se găsesc și 
actualul Statut. înscrise 
în noul proiect de Statut, ele ■ 
primă insă o realitate cu un p 
evident de dinamicitate și d 
voltare față de cea care a sei 
redactării vechiului statut, 
concretiza aceasta prin citi 
exemple din activitatea orga 
zației municipale Brăila 
U.T.C. în 1970 angajamentele 
sumate la colectarea metale 
vechi s-au realizat în proper 
de 240 la sută ; pentru acce 
perioadă am depășit cu ci 
milioane lei volumul lucrări 
nefinanțate al cărui anga. 
ment fusese doar de 15 milk 
ne lei. Acestor exemple li s- 
putea adăuga și altele mai gr 
de cuprins însă în cifre, dar 
fel de semnificative. Este ca: 
creșterii numărului de inițiali 
și propuneri ale tinerilor (rece 
tele adunări și conferințe de 
legeri s-au arătat o tribună f< 
tilă in această direcție), ca 
dăruirea si angajarea tot rr 
hotărită a lor la îndeplinir 
obiectivelor pe care ni le-s 
propus. Astfel se și pot expli 
bunele rezultate obținute. Le-a 
amintit însă și dintr-un alt m 
tiv. Pentru a-mi exprima co 
vingerea că adincirea și lărgir 
centralismului democratic, pr 
cum și respectarea lui intra 
sigentă în viața si activitatea o 
ganizațiilor U.T.C., potrivit pr 
vederilor noului proiect de St 
tut. este în măsură să fie sur: 
unor rezultate și mai bune, ca: 
să apropie nivelul activităf
noastre de ștacheta cerinței:
dezvoltării multilaterale a socii 
tății socialiste.

CONST. N. CONSTANȚI 
prim-secretar

al Comitetului municipal 
Brăila al U.T.C.
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dețul Hunedoara a avut, în 
iul timp, cîteva inițiative 
irale meritorii. Ele vizează 
asebi valorificarea folcloru- 
ocal, descoperirea și punerea 
ircuitul de valori a unor co- 

necunoscute ale artei noas- 
populare. Nu ni s-au stins 

impresiile lăsate de acel 
tival al călușarilor*' organizat 

trecut, care a constituit o 
ărată paradă a acestui stră- 
i joc popular și iată că ni 

■feră un nou prilej de reîn- 
e cu folclorul autentic, păs- 

nealterat din moș-strămoș. 
adrul sărbătorilor de iama a 

organizat un „Festival al 
ișilor", manifestare artistică 
iotul aparte prin originalita- 
si.
- Ideea organizării acestui 
val — ne declară Clemente 
stantin, președintele Comite- 
i județean pentru cultură și
— ne-a venit în timpul des- 

rării „Ștafetei folclorice" or- 
zată de către Comitetul iu- 
an al U.T.C. Alături de alte 
tații de amatori au participat 
ibașii. Cunoșteam pînă atunci

2—3 astfel de cete, dar 
r-o dată am descoperit peș
ti,
tori a cetelor de colindători 
duba se pierde în negura 

jurilor. Sînt tot atît de stră- 
li ca și poporal român. Cu 
bine de 300 de ani în urmă 

iții se revoltau că locuitorii 
tor pămînturi învață săptă- 
i la rînd „diavolestile și 
guitele lor cîntări". Veacuri 
ir dubașii își prezentau cîn- 
e doar în cadrai sărbătorilor 
iarnă. Abia în secolul nostru 
produs ruptura între mani- 

irea folclorică propriu-zisă și 
•eiul de care era legată. S-an 
;tituit formații artistice per- 
ente. care prezintă spectaco-
i în alte perioade ale anului, 
iii care au făcut acest pas 
ost cei din Almaș-Săliște. La

martie 1940, un ansamblu 
tic aparținînd acestei locali- 
vizionat în prealabil de fol- 

istul N. Oancea. este invitat 
bucurești pentru înregistrări 
■adio. în același an, „ceata" 
țintă un mare spectacol la 
trul Național din București, 
forga este fascinat de origi- 
tatea acestor necunoscută, in- 
idu-i la Institutul de istorie 
care-l conducea, pentru a le
ii cărți și a se întreține cu 
'ilustrul cărturar a ținut să se 
grafieze în mijlocul lor). De 
ici, dubașii din Almaș-Săliș- 
:înt nelipsiți de la toate ma- 
stările folclorice importante, 
•gînd numeroase premii. în 
tie anul trecut, cu ocazia în- 
ierii „Ștafetei folclorice" au

distinși de către Comitetul 
Stat pentru Cultură și Artă cu 
gna „Evidențiat în munca 
urală, de masă". De aseme- 
, se nucură de un imens in
's dir partea specialiștilor în 
igrafie și folclor. „Combina- 
cîn tecului antifonic cu ritmul 
at bătut de dube — spunea, 
demult, referindu-se la acest 

amblu, Frances Bloland, pro- 
>ară de dansuri la Universi- 
a din Berkeley — California 
a constituit pentru mine o 
ă experiență și mi-am putut

CARATELE
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BULANDRA"

Un leagăn roșu
FOLCLORULUI
AUTENTIC

da seama că aceste colinde re
prezintă o tradiție veche pe me
leagurile hunedorene". „Orația 
celor din Almaș-Săliște — decla
ra scriitorul Constantin Prisnea 
— are un caracter strict laic iar 
poezia ei este soră cu „Miorița". 
Festivalul recent, organizat la 
Almas-Săliște, a avut drept scop 
și sărbătorirea formației din loca
litate, care de 30 de ani desfă
șoară o activitate neîntreruptă. 
Au mai fost prezente ansambluri 
din Almășel, Gurasada,, Gotha- 
tea, Tătărăști, Săcămaș. Vărmaga 
adică din întreaga zonă geografi
că unde colindul 
mas un obicei la 
ca si odinioară.

Referindu-ne la 
priu-zis, trebuie 
faptul că formațiile s-au prezen
tat „în stare brută", fără a li se 
fi făcut în prealabil retușuri și 
prelucrări care — știm cu toții — 
de multe ori schimbă esența obi
ceiului. Nici nu aveau nevoie de 
instructori căci, datînd din ve
chime, ele sînt constituite după 
reguli bine stabilite, respectate 
cu sfințenie din generație în ge
nerație. Pentru a se evidenția și 
mai pregnant autenticitatea aces
tei manifestări, cu o zi înainte, 
la Deva, avusese loc o masă ro
tundă pe tema „Colindul cu 
duba în județul Hunedoara" la 
care au participat cercetători de 
la Institutul de etnografie și fol
clor din București precum și 
din alte orașe ale Transilvaniei, 
înfățișîndu-ne istoricul acestui 
obicei, trăsăturile sale definitorii, 
aria de răspîndire.

Trebuie relevat, apoi, bogatul 
repertoriu al formațiilor (peste 
60 de colinde fiecare) inedite în 
cea mai mare parte. Prezența 
generației tinere la desfășurarea 
Festivalului a fost pregnantă. în 
Almaș-Săliște, alături de septua
genarul Ion Bomemisa care 
conduce formația de 30 de ani 
neîntrerupt și de alți veterani la 
fel de entuziaști, se găsesc multi 
tineri care, pentru a participa la 
programele prezentate, străbat 
zeci de kilometri, venind din alte 
localități ale județului minați de 
acea comuniune inseparabilă cu 
oamenii, tradițiile și obiceiurile 
în mijlocul cărora au trăit.

Varietatea și frumusețea co
lindelor laice, ritmul antrenant al 
bătăii de dubă, pitorescul costu
mului și ținuta mîndră a colindă
torilor au făcut ca acești adevă- 
rați soli ai folclorului hunedorean 
să se bucure de o binemeritată 
apreciere din partea publicului.

B ■

țgjH - - w

cu duba a ră- 
fel de viguros

festivalul pro- 
să remarcăm

B. ALEXANDRU

I

CRONICA TEATRALĂ

LA TEATRUL

STURDZA
„ACEȘTI
NEBUNI

FĂȚARNICI^ de TEODOR MAZILU

RIALÂ

Intrat la ananghie — adică în 
paradis, loc aseptic, care-l cam 
depersonaliza — principalul ne
bun al piesei, cugetă „cartezian" : 
j>eu dacă nu sînt ipocrit, înseam
nă că nu exist". Și e adevărat, 
aceasta fiind condiția lui esenția
lă, ca și a lichelelor-confrați — 
nuri mult sau mai puțin nebuni, 
dar intr-adevăr total fățarnici. 
Fățarnici cu bună știință, și din 
aprig interes, într-un anume cli
mat spiritual creat, iubit și re
cunoscut chiar de ei, pe șleau : 
„mizeria e mama noastră" ! Așa
dar, încă o lucrare satirică sem
nată de Teodor Mazilu 
critica etică operează 
bișnuita sa ascuțime.

PRO ȘI CONTRA I
I

Măștile antipoeziei i

pe cer“, roman de sUtC5 andrAs

De vorbă cu

ROMULUS GUGA,
autorul traducerii

în românește

NOTA AUTORULUI învolburarea istoriei ? Acea-sfă alăturare

îndepărtarea cititorului de 
ioezie își are explicația — 
lincolo de resurecția in planul 
eceptării a cărții de aventuri, 
e ea de tip clasic „detectiv", 
ri aparținînd zonelor anticipa- 
iei — și în modul în care unii 
utori de versuri („făcători de 
-uvinte", cum plastic se ex- 
>rima cineva) încearcă să spo- 
ească „tainele" cunoașterii, 
ubitorul de artă — trăit în 
mitul marilor creatori de fru- 
nos — nu se va lăsa impresio- 
lat de facilitatea versificației 
au de sinceritatea debordantă 
-e frizează patologicul, dar-mi- 
e de falsificarea valorilor in- 
rinseci ale sensibilității.

Consecințele nefaste ale pse- 
ido talentului în literatură 
int incalculabile, deși regimul 
ilastic și de apreciere con- 
lescendentă-a „nulelor" în ma- 
erie de poezie creează impresia 
mei stări normale de faot. in 
are „pagubele" strînse la un 
oc alcătuiesc așa-zisul climat 
fervescent „indispensabil" — 

iesigur un eufemism folositor 
exclusiv celor direct interesați, 
mponderabile, efervescențe, in- 
«fabile ș.a.m.d. — actele poetice 
iu valoare în măsura în care 
îi semnificațiile purtate de cu- 
.•înt exprimă valori autentice 
ale cunoașterii.

Cfteva exemple — culese din 
mele din aparițiile lui ’70 — 
aracterizează această ipostază 
lezvăluită. Așezat sub semnul 
maginației vecine cu dicteul 
lutomat, unde picanteriile de- 
upate din legende sînt ames- 
ecate cu excrescențe ale gîn- 
iirii incifrate ostentativ pînă 
a pulverizarea ideilor, vo- 
umul „Entropia" de Daniel 
Turcea (Editura „Cartea româ
nească") oferă un model de 
.poezie 
la o
„Și așa cum 
Yemen / aerul 
trii“ cu moi, 
catifea, / sfere
măceluri unse cu mirt și aloe / 
lespezi / din catifea / cu 
de singe, eunuci / bălai, 
emiri sub iazuri colorate / der
viși șopîrle-n caravanserai / în 

seri mai feminin de mult 
aflate..." (Abdul sau elogiul lui 
Parmenide, I) „atît de pur ) 
incit nu e locuit. Obiecte de

făcută", 
spiritualitate 

deasupra 
visează

în cub havuz de 
de întîmplări

netangentă 
specifică : 

Tării 
geome-

nuci 
copii

gol, absență /. Ireal, dintr-o 
voință a punții dansind la ■
nesfîrșit" (Șansă inefabilă a |
Renașterii florentine). Epatant ■ 
și rebușist, siluind limba, poe- _ 
tul amintește undeva : „e-n I 
plexuri un fel de curara / un | 
sex de otravă îmbinindu-se-n 
sînge / frumoasă petrece în | 
clopote" (Dezastre, III), conți-1 
nuînd : „îmi sînteți invitații de-o 
seară / să bem de plăcerea sa- > 
teliților Li / Tai. Pe masă în I 
casă în din afuzalii / pe paturi ■ 
tăiate în portocală / vom face 
orgii cu ziua egală..." -j

Plină de agramatisme și plăti- | 
tudini, reflex al unei rudimen
tare „lucidități" în creație, car-1 
tea : „Din vînatul primarelor | 
terori" de Anca Bursan (Ed. 
„Litera") atrage luarea aminte- 
asupra felului în care hîrtia ■ 
suportă orice inepție. ..Sinceri- ■ 
tatea" autoarei e dezarmantă și 
refuză alte comentarii : „ce 
rugini m-au ruginit / și ce pa
ragini m-au smintit / de vorbele 
le-am încîlcit7 și fără rost le- 
am irosit ?“ (Doină) sau , 
m-ai alungat din preajma 
mîinilor tale?/De -* "
alungat din 1----- _
Primordiale ?“ (Și Adam spuse).

Cum. o categorie largă de 
poeme scrise de autori diferiți 
elogiază cu violență manifestări
le instinctuale, sentimentele 
erotice tonifiante degenerind I 
în senzualism primar, sexuali- ■ 
tate și pornografie : „Rupe - 
singele de pe trup, fiară ! / Și | 
murea frumos băiatul / Și dan
sa frumos femeia... Vin de la 
vînătoarea trupului trecut / Un 
cuțit rîde drăcesc In singe" (Fe- 
meia) ; „Prima dată iubim, pri- I 
ma dată, / Prima dată înflorim, “ 
prima dată / Gît de grea e că- g 
mașa de singe / Cînt la o orgă I 
din trupuri de femei..." (Prima 
dată, din volumul Pe o vîrstă | 
de băiat de Constantin Ștefu-1 
riuc, Ed. „Eminescu"). „Arde 
copacul cu numele tatălui / eu 
mă înăbuș de prea multă nuntă / 
și sfîșii cearceafurile / fără - 
sex și fără remușcare" (Arde g 
copacul, din volumul „Captivita
tea cercului" de Nora Iuga 
(Ed. „Cartea Românească") etc.

Și, desigur, se pot transcrie și 
alte exemple.

VICTOR BIBICIOIU
I

— înainte de a-ți adresa în
trebări, fac introducerea de ri
goare pentru cititori, spunîn- 
du-le că Romulus Guga nu este 
de meserie traducător, ci poet 
(lolumele de versuri „Bărci 
părăsite" și „Totem") și proza
tor mai ales (prin recenta apa
riție a romanului „Nebunul și 
floarea". Romanul lui Siito An
dras, „ANYAM KONNYU AL- 
MOT IGER“, care se bucură de 
un deosebit succes de public în 
rindurile cititorilor maghiari, 
este așteptat cu vădit interes de 
către cititorii români. Unde te 
afli cu traducerea cărții ?

— Am terminat-o și o predau 
editurii „Kriterion", unde va a- 
pare sub titlul „Un leagăn roșu 
pe cer", în noua colecție de li
teratură a naționalităților con
locuitoare tradusă în limba ro
mână.

— De ce „Un leagăn roșu pe 
cer" cînd „An.vam konnyii al- 
mot iger" înseamnă „Mama îmi 
promite somn ușor" ?

— Scriitorul spune undeva că 
a scris cartea la îndemnul ma
mei sale, care i-a sugerat că 
doar atunci își va găsi liniștea 
și împlinirea, deci somnul îi va 
fi dulce și ușor, cînd va scrie 
o carte despre izvorul său. Cred., 
că titlul pe care l-am dat tra
ducerii românești — de comun 
acord cu scriitorul — este mai' 
sugestiv pentru conținutul căr
ții.

— Ce părere ai despre roma
nul pe care l-ai citit nu numai 
o dată ?

— Cartea ni-I recomandă pe 
Siito Andrâs într-o ipostază i- 
nedită. Amprenta deceniului pe 
care îl încheiem și care, după 
memorabilul Congres al IX-lea 
al P.C.R., a însemnat o formi
dabilă perioadă de afirmare a 
personalității scriitoricești, e 
vădită și în cartea lui Siito An
dras, situîndu-1 într-o pleiadă 
de mari personalități ale lite
raturii din România, literatura 
maghiară fiind o parte intrin- 

t: —It'^.il noastre. Limba 
naționalitatea nu constituie 
impediment. Problematica 

care Siito Andrâs o ridică 
să o completeze 
pe aceea a lite- 
de azi...
din mediu] ță-

dacă în roman 
un sat, în speță

Satul, despre al cărui trecut și prezent am 
scris această carte, este căminul comun și 
străvechi al românilor și maghiarilor. Nu în 
sens metaforic, ci în înțelesul real al cuvîn- 
tului. Mi-I închipui uneori ca pe un pîlc din 
acele vechi colibe țărănești asemănătoare 
unor jucării. Un acoperiș fără horn — pe 
care berzele nu-și fac cuib — o fereastră 
cît o batistică, o ușă joasă care te obligă 
să te supui pleeîndu-ț» capul, o clanță de 
lemn, lut pe jos, o vatră deschisă... La căl
dura ei ne-am ghemuit unii lîngă alții de-a 
lungul secolelor, români, maghiari, iscodind 
viitorul : oare cum ni se vo înfățișă soartă

în __________ „____ ____ ■ - - - .
de imagini s-a strămutat statornic și defini
tiv în memoria mea. In tonul unei bunătăți 
de om care-și împarte coltucul de pline și 
de omenie s-a constituit relația mea cu acest 
popor, cu locuitorii de ieri și de azi ai aces
tui fost sat de iobagi ; cu mica comunitate 
care m-a crescut și mi-a purtat de grijă, în- 
grijorindu-seipentru mine, comunitate pe care 
o denumim obișnuit sat natal și care nu-și 
uită niciodată fiii. De aceea, pentru că îi 
sînt credincioși. Dacă îi sînt necredincioși, 
tocmai de qceea, îi urmărește cu seînteile 
negre ale disprețului.

Am scrie în această carte, după puterile 
mele, toafte acele lucruri pe care nu le poți 
uita fără 'a rămîne nepedepsit.

în memoria mea. în tonul unei bunătăți

secă a culturii 
Și 
un
pe 
în 
în

gurarea medicală de azi, de 
ravagiile alcoolului și pînă 
descoperirea școlii și a binefa
cerilor culturii, pe planul de ca
re pomeneam tot acest materi
al este folosit pentru meditații, 
despre viață și moarte, despre 
îmnlinirea rosturilor umane, 
despre puritate și absolut. To-

la 
la

tul intr-un spațiu aparent în
chis, dar care trebuie judecat 
în contextul general al existen
ței întregului popor. Matca 
scriitorului este o părticică 
dintr-un tot.

— Eroii cărții ?
— Aș răspunde că eroii aces

tei cărți sînt tristețea, speran-

ța, bucuria, nerealizarea și îm
plinirea, așa) cum și-au găsit 
expresia în unchi și mătuși, 
mame și tați, copii și nepoți ai 
„tribului" în mijlocul căruia 
stă „ca o buturugă de pădure, 
bunicul".

CORNEL POGĂCEANU

0 convorbire înainte

cu 
oa-

pu-

ni-

de somn

pe care le cred spectaculoase, în 
stare să-i facă relevanți, sau in 
orice caz, la păcate convenabile. 
Fiindcă, nebuni — nebuni, dar ei 
tot fățarnici rămîn. Tipurile ma- 
ziliene recunosc una, ca să li se 
ierte sau uite alta. Nici unul nu-i 
iertat de autor, după cum nici 
unul nu e convertibil. Mazilu e 
circums/iect, față de orice senti
ment afișat de pramatii ji ne 
lasă să-i recunoaștem și să-i dis
prețuim rîzînd neîngăduitori. 
Ar fi însă necesar ca autorul, 
ca orice etician, unanim pre
țuit ca scriitor și filozof, să o- 
fere celor atenți la valorile pe 
care vrea să le releveze și re
versul răului, atît de bine de
limitat. Literatura — forță sau 
consolare, dilema de altă dată a 
multor scriitori, a fost acum re
zolvată. Literatura este o forță, 
dar ca să răzbească valorile pro
puse nu pot viza decît întregul. 
Mazilu lasă cititorul sau spec
tatorul să descifreze exclusiv 
prin conturarea desăvîrșită a 
răului, limpezimea reversului, 
prețuirea acestuia numai prin 
oponență. Ultima piesă nu con
stituie o excepție, iar spectacolul 
nu face decît să-i sublinieze in
tențiile. Regia — Emil Mandrio 
— renunță însă la aura metafo
rică a personajelor, adevărat, u- 
neori superfluă prin precaritatea 
obiectivelor acestei pletore de 
mărunți combinatori, punîndu-le 
sub o lumină crudă care le dez
văluie pur și simplu ticăloșia. 
Satirizarea ticăloșiei — orice pre
tenții ar ridica ea — devine ast
fel mai directă ; ironia autorului 
nefiind în acest fel trădată, 
iar umorul, prin interpretare, 
pus în prima evidență. ~ 
vian Cotescu, unul dintre 
torii care iubesc și înțeleg 
trul lui Mazilu, descifrează fie
care reacție, așteptată sau ne
așteptată, a nebunului fățar
nic de bază, ‘lordache. Cu o 
vervă de zile mari, Cotescu 

: parcurge o gamă infinită de stări 
reale și ipocrite ale eroului prin
cipal, comicul său fiind irezistibil 
față de fiecare replică. Rodiră 
Tapalagă se integrează, inteli
gent și extrem de spiritual, rolu
lui de cinică de profesie, în timp 
ce Gina Patrichi realizează din 
nou o consemnabilă creație în 
vestala falsei tandreți, singura 
scăpare a profesionistei cu nurii 
pe ducă. In roluri de mai mică 
întindere, Paul Sava utilizează 
desăvârșit mijloace artistice sigu
re, iar Aurel Cioranu se descurcă 
fără cusur în surprinzătoarea sa 
partitură. Restul interpretelor, 1. 
Ressoiu, George Stilu, Dan Da
mian încearcă, reușind doar par
țial. să alcătuiască fauna amorală 
propusă de autor. Regizorul ar fi 
putut avea întrutotul mai multă 
grijă față de structura globală și 
mai ales echilibrul spectacolului, 
pentru ca ritmul să nu scadă așa 
cum se întîmplă uneori, ca inte
resul spectatorului să nu fie trezit 
cîteodată doar la apelul replicii 
vii și spirituale a dramaturgului.

VIORICA TANASESCU

unde 
cu o- 
Iorda- 

che, nebunul fățarnic, se preface 
că e în „căutarea absolutului", 
mimează deziderate intelectuale 
moderne și vrea acum, cum zice 
el, „și nebunia iubirii, dar și 
confort modern". Fondul e ace
lași, dacă nu prostia, totuși me
diocritatea, vidul interior abisal, 
în fapt ticăloșia ; ticăloșie prin 
care lordache și-a cîștigat, 
mințind și distrugînd pe alții, un 
scaun — amărît, cu șapte sub
alterni, dar un scaun. Și un 
ideal: să petreacă, adică să bea 
la „Doi cocoși" fondul de rul
ment și să moară în somn. Lui 
lordache i se pare însă că la 
aceste „deziderate" 
adauge neapărat 
niști intelectuale, 
Camelia, „fecioara 
cum își zice, nu recunoaște 
că-și vinde farmecele, ci că e 
menită să provoace extazuri me
tafizice bărbaților. Chiar Silvia, 
de fapt cam jalnică (aceeași pro
fesie), joacă perseverent cartea 
duioșiei, virtute care i se pare la 
modă, deci cu mare căutare 
pe piața internă și externă. Dar 
cu toate pretențiile, personaje
le feminine, departe chiar de me
diocritate nu sînt decît niște 
proaste, capabile doar să lu
creze în „bandă, poetic și șiș- 
tematic", în interese strict pro-' 
fitoare. Caricaturizarea persoha- 
jelor, mult mai complexă aici 
decît în tripticul recent prezentat 
la Teatrul Mic, conduce piesa 
către farsă. De fapt lucrarea lui 
Mazilu seamănă prin intențiile 
moralizatoare, argumentate subli
niat. umoristic, cu acele Fast- 
nachtspiele, farse medievale ju
cate de cortegii mascate, în cen
trul cărora „farsorul" principal 
punea chipul Venerei, pretext al 
întregului dialog. In farsa nebu
nilor fățarnici, însă, măștile nu se 
pun, ci se scot. Toate personajele 
lui Mazilu se demască, lamentîn- 
du-se pentru a-și păstra iluzia 
putinței de a resimți sentimente 
umane. Ticăloșii par că recunosc 
racilele care-i rod și le condam
nă, că-i devoră o lucidă și con
tinuă dorință de autoinvestigare. 
Autorul îi pune, intr-adevăr, să 
se macereze între ei și pe fiecare 
în parte, — uneori ai impresia că 
nici nu duc o viață prea ușoară 
— dar în fapt mărturisirile se 
fac doar la mare strâmtoare, auto
flagelarea se rezumă la păcate

trebuie să 
și neli- 

de elevație, 
păgînă",

VUM U,
Octa-

ac- 
tea-

da

cum

e cu

albe s-au sleit de nu mai 
slut. Așa ne-a spus unul cu 
comerțul, șmecheros nevoie 
mare. Și vezi dumneata, așa 
sintem noi într-o goană gro
zavă, tot mereu să adunăm 
de pe o sută kilometri ceea 
ce instalatorii trebuiau să ne 
aducă pe banii noștri.

— Cîrtitorii ăștia, bucură-te 
că o fi și-așa.

— Dă-i la ziar.
— Na-ți-o frîntă că ți-am 

dres-o 1
— Mai bine chestia aialal- 

tă, spune-mi ce-i ăla profil?
— Privire dintr-o parte.
— Ei, deci asta căutăm 1
— Cine caută ?
— Ei, noi, la gospodărie, 

că vezi pînă acum creșteam 
oi, și-aveam în chestia asta 
experiență de o mie de ani, 
pe urmă a venit din Cluj un 
șef și-a dat ordin președinte
lui să schimbăm noi șeptelul

ORAȘUL

— Frate-tău ăsta, cine știe 
unde hoinărește iar..

— Umblă după fete.
— Aș, nu umblă ăla, or

ganizează. Unde e o ședin
ță, hop și el, că trebuie cine
va să organizeze. Mai nou la 
căminul cultural s-a făcut 
responsabil de sală. Cum e 
gălăgia mai mare, el e 
sarcina să strige. liniște 
meni buni, ce dracu!

— Nu-i strică nici lui 
țină distracție.

— Dar n-o să mai fie
ciodată brevetată invenția 
mea ?

— Ar fi bine să-ți dea 
ceva...

— Da’ iar nu mai avem cu 
ce face focul.

— Se zice că la centrul 
de achiziție din Sărmașu-Mic 
se distribuie coceni uscați de, 
porumb. Bine-nțeles cu pile. 
Cine oare o fi acolo respon
sabil ?

— A fost acum o iarnă pe 
aici vînătorul acela, din Tir- 
gu-Mureș.

— Andrâs Jani ?
— Deci mi-e tiz, ar putea 

să ne repartizeze pe chestia 
asta cîțiva saci cu coceni.

—- Da’ mîine ar trebui să 
coacem. Ce-ar fi să aduci o 
spinare de fin de la arie ?

— Păi, pînă-l găsesc pe 
președinte, mi se scorojește 
spinarea fără fin.

— Trebuie cumpărați și 
niște ochelari, uite-i pe ăștia 
de-i port, cel puțin în șase 
locuri sînt înnădiți cu sîrmă.

— Ce să-i faci, dacă-i 
spargi. Parcă tu ai fi motoci- 
clistul ăla. Cred că știi 
tîmplarea ?

— Nu, n-o știu.
— Păi uite, să-ți spun 

La Sâmbătă era nuntă. Flă
căii, după obicei, vroiau să 
țină calea miresei. Și au în
tins o sîrmă peste șosea, șo
sea asfaltată, circulație mare... 
Un motociclist a intrat în 
sîrmă, și drăcovenia aia i-a 
tăiat beregata. Mare porcă
rie. Nu știu cum de-i rabdă 
pămîntul pe iresponsabilii 
ăștia.

— Sigur că afacerii nu i 
s-a găsit stăpîn...

— Iar scoate fum lampa 
asta.

— Pînă-n decembrie o să 
fie și lumină electrică.

— Păi, a fost omul între
prinderii și ne-a pus să scriem 
tot ce trebuie cumpărat. La 
Sărmaș se găsește cablu, dar 
nu și comutator, la Cluj este 
comutator, dar nu e rezisten
ță, la Tîrgu-Mureș din toa
te cele scrise nu mai găsești 
nimic, pînă și globurile alea

roman vine 
mod fericit 

raturii noastre 
— ...inspirată 

rănesc ?
— Nu, chiar

se vorbește de . .......................
CAMARAS, din cîmpia Mureș- 
tului, un sat — după cum spune 
scriitorul — pe trei sferturi lo
cuit de români și un sfert lo
cuit de maghiari. Am citit co
mentarii complet greșite despre 
această carte. Cartea nu își 
propune să fie istoria unei co
munități minoritare, a unei lo
calități, nu e scrisă numai pen
tru ea, ci semnifică modul în 

Icare se îndeplinește acea condi
ție a desființării diferențelor 
între sat și oraș, a industriali
zării unei țări pînă mai ieri emi
namente agricolă, fenomen ine
vitabil într-o societate pornită 
cu toate resursele sale să-și de
pășească condiția de inferiori
tate.

— Dispar datini, există nos
talgia pentru lumea copilăriei?

— Nu este vorba de o dispa
riție, ci de o reașezare. Aseme
ni oricărui sat din România și 
în satul de origine al scriitoru
lui lumea nouă, socialistă, a 
pătruns cu hotărîre. Sigur că 
există nostalgie. Siito Andrâs, 
utilizînd mijloacele însemnări
lor crude de jurnal, a medita
țiilor pe marginea unor întîm- 
plan reale, a reportajului scris 
cu dezinvoltură, reface de fapt 
y.? 4rum al descoperirii sale ca 
lunță umană din conglomeratul 
unei memorii istorice și afective.
,n . utilizează cercetarea soci

ologică brută, el demonstrează 
progresul nu dispariția. Sigur, 
exista un alt plan al cărții sa
le despre care aș vrea să spun 
cîteva cuvinte, un plan filozofic, 
existențial. Dacă ținem cont de 
faptul că raza de acțiune a cer
cetării sale începe de la efecte
le reformei agrare de după pri
mul război mondial, de la mor
talitatea infantilă pînă la asi-

I
ost le-■ 
„De ce I 
irpaimq ® 

? / De ce m-ai 
preajma Suflării I 
(Si Adam spuse).!

i

I

I
I

în-

eu.

FRAGMENT
din roman

de oi, pe porci, ce te miri de 
ce ? Pentru că a zis șeful, de- 
acum înainte ăsta o să vă fie 
profilul. Si uite așa avem 
opt sute de porci pe cap, fără 
coteț, de doamne-ajută, fără 
porumb și profilul ăsta ne 
mănîncă zilele.

■— Are să se aranjeze.
— Cine ? Privirea noastră 

dintr-o parte.
— Și aia.
— Dacă zici, dar de 

ne-am înființat, tot asta 
tăm, că vezi, ba am 
profil de cereale, ba 
crescătorie de vite, ba 
păsări, că-ntr-o vreme 
apucat ?i viticultura. 1 
treaba aia cu viile așa bine 
a ieșit că ne-au spus că nu-i 
de noi. Și via cit a fost, s-a 
împărțit în loturi individuale. 
Dar, pentru că lui T. Feri
i-au rămas șaizeci de vedre 
de vin s-au gîndit că totuși 
nu-i bine socoteala și-au luat 
loturile înapoi. Așa că cît 
ne-am tot căutat privirea 
dintr-o parte eu susțin c-am 
avut-o.

— E, tot căutînd o să a- 
jungeți voi și la liman.

cînd
i cău- 

avut 
de 
de

ne-a 
După

— De ajuns o să ajungem 
atunci cînd om alege o nouă 
conducere. Umblă zvonul că 
în locul președintelui de a- 
cum să-l punem pe Gorila 
Pop. Om cinstit. Așa e de 
cînd lumea, că o democrație 
cinstită n-o ții în picioare, 
decît cu oameni cinstiți.

— Asta așa e.
— Dar ce se anunță prin 

Ziare, ai citit ?
— Citit. De toate.
— Auzeam că teatrul din 

Cluj cumpără pe bani buni 
mobilă veche Biedermayer. 
La ce le trebuie ?

— La vreo piesă.
— Ce crezi, e-n pod scri

nul ăla vechi, nu l-ar cum
păra ?

— De vechi, e vechi, 
nu e Biedermai/er.

— Biedermayerul ăsta 
e de obicei ?

— Cu lucrături.
— Al nostru e drept,

muchii. Dar că veni vorba, îl 
mai ții tu minte pe domnul 
Meyer ?

— Meyer ?
— Ala cu plozi mulți și 

murdari.
— Murdari ?
— Ăla, slab, cit un băț.
— A, mi-aduc aminte. Și 

ce e f
— Ce să fie ? A murit.
— Ei, necazu așa e printre 

oameni.
— Tristă treabă. Ar trebui 

să ne fotografiem.
Tatăl a făcut un salt cam 

mare cu gîndul, de la moar
tea domnului Meyer la mult 
rivnita noastră fotografie de 
familie ; la rama neagră — 
măcar pentru durata unei cli
pe să cuprindă în răspîndirea 
ei întregul trib. Copiii, gineri, 
nurori, nepoți, cumnați, cum
nate și proaspăt ras, în mijlo
cul lor bunicul, alături buni
cuța, pe cap cu năframa ei 
neagră, și toți, o clipă preo
cupați, o clipă doar asigurîn- 
du-se că trăsăturile fețelor 
sînt bune pentru a fi arătate 
în viitor, o clipă doar supor
tând cu încăpătînare privirea 
lentilei, siguranța că sub for
mă de fotografie mărită, a- 
gățată pe perete, noi toți, o 
clipă doar, vom putea con
tinua conversația chiar și 
după ce va fi să-mpărtășim 
soarta domnului Meyer.

Mama suflă în lampă.
Pe-ntuneric, mult timp, 

mai ascult cîntecul amar al 
greierilor.

(Urmare din pag. I)

perspectiva acelui viitor care în foarte multe și esențiale 
domenii nu vo semăna cu nimic de altădată. Mă tem că 
privim mai mult în trecut și prezent decît în viitor. Un oraș, 
cu tot ceea ce îl caracterizează, nu se construiește sau sis
tematizează pentru treizeci, patruzeci de ani, ci pentru se
cole. Și mai ales, să oferim încă de pe acum acelor veacuri 
care vin, flexibilitatea necesară pentru a dezvolta și în
frumuseța orașul conform cu nevoile și cerințele de atunci.

în București și pretutindeni în țara noastră, construim 
foarte mult, în raport cu ceea ce a fost în trecut și în ra
port cu ritmul de construcții din alte sta*e. Sîntem minați 
de marea solicitare a omului modern, pentru care locuința 
nu este un simplu adăpost de intemperiile naturii. Sintem 
minați de cerințele firești ale celor ce astăzi sint stăpinii și 
constructorii societății socialiste care au dreptul să pără
sească insalubritatea de ieri pentru confortul modern de 
astăzi. Nu știu, însă, dacă graba aceasta nu ne împinge 
uneori să ridicăm și clădiri urîte și mai ales făcute de 
mîntuială, care nici nu au început să fie locuite, că se și 
deteriorează. Pe o ușă iese constructorul și pe cealaltă 
intră reparatorul. O casă nu se face pentru a o dărima 
peste cîțiva ani și a o reconstrui mai bună, mai frumoasă. 
Ea trebuie să dureze mult-

Citesc cu multă plăcere în ziare și reviste, ascult la radio, 
aud și văd la televiziune discuții teoretice despre construc
ții și urbanism. Nu sînt d«loc priceout în acele teorii, 
dar mă interesează, sperînd mereu că de pe urma lor ne 
vom alege cu case mai bune, mai frumoase, cu orașe care 
să reprezinte gradul de civilizație la care a ajuns astăzi 
omenirea și societatea noastră românească.

Știu că nu este un lucru ușor, știu că nimic nu se face 
bătînd clin palme. De aceea, pînă la marile lucrări de sis
tematizare, aș voi să-mi îndemn concetățenii, pe cei ce iu
besc acest oraș al nostru, să-i apărăm frumusețile existente, 
să respectăm și să îngrijim ceea ce ni se dă nou în fie
care zi și să contribuim, uneori cu miiloace simple dar in
genioase, la modernizarea continuă a Bucureștilor.

Și mă gîndesc că tinerii au aici un cuvînt greu. Adică, 
pot să facă multe.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul IOn'ghEORGHE MAURER, președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
Excelenței Sale, TUN ABDUL RAZAK, primul ministru al 
Malaveziei, o telegramă în care se spune :

Profund întristat de vestea gravelor inundații care au pro
vocat țării dv. pierderi die vieți omenești și pagube materiale, 
în numele guvernului și poporului român exprim Excelenței 
Voastre și familiilor îndurerate sincera noastră compasiune.

Noutăți despre pasajele 
pentru pietoni

Miercuri dimineața au în
ceput probele mecanice ale 
scărilor rulante de la pasa
jul subteran din Piața Băl- 
cescu. Lucrările interioare 
de construcție ale acestui 
important punct de trecere 
pietonal din centrul Capita-

Consfătuire a . 
tinerilor avicultori
Ieri, în sălile hotelului ,,Nep- 

tun“ din Mangalia a început 
consfătuirea pe țară a tinerilor a- 
vicultori, în organizarea Comi
tetului Central al U.T.C. și Mi
nisterului Agriculturii și Silvicul
turii. 170 de tineri crescători de 
păsări din 21 de județe ale țării 
au audiat un mare număr de re
ferate științifice, au participat la 
vizitarea fermelor Mangalia și A- 
gigea din cadrul I.A.S. „AVICO
LA" Constanța, au vizionat un 
număr de filme și diapozitive de 
profil. Astăzi are loc concursul 
„Cea mai bună crescătoare de 
păsări", care va desemna cîștigă- 
toarea pe țară a concursului ce 
a cuprins în fazele sale de masă 
peste 800 de crescători de păsări 
din fermele cu profil industrial 
din sectorul I.A.S.

GH. FECIORU

lei sînt în stadiul final. Tot
odată, aici se amenajează și 
un bufet-bar, magazine de 
diverse specialități, o libră
rie, lustragerie. tutungerii, 
chioșc de răcoritoare etc.

Pasajul, care prin dimen
siunile sale se situează prin
tre cele mai ample construc
ții de acest gen de pe conti
nent, va permite trecerea a 
8 000—10 000 de pietoni pe 
oră. Un asemenea flux a 
impus dotarea cu instalații 
speciale de condiționare a 
aerului, capabile să asigure 
8—10 mișcări ale undei de 
aer pe oră. De asemenea, 
benzile rulante au fost pre
văzute cu o viteză de tran
sport de 0,50 m pe secundă. 
Potrivit aprecierilor specia
liștilor, construcția va fi 
complet terminată in cursul 
lunii aprilie.

Edilii Capitalei au prevăzut 
construirea și a pltor pasa
je pietonale în intersecțiile 
de mare aglomerație cum 
sînt : B-dul Magheru—Str. 
C. A. Rosetti, Bd. Magheru— 
Str. Cosmonauților, Calea 
Victoriei—Str. Lipscani ș! în 
Piața Gării de Nord. Se pro
iectează, de asemenea, pen
tru următorii ani și construi
rea unor pasaje rutiere în 
Piața Victoriei, Piața Unirii 
și Podul Basarab.

(Agerpres)

□

Vizita ministrului afacerilor
externe al Italiei

Miercuri, Ia Ministerul Aface
rilor Externe, au avut loc con
vorbiri oficiale între Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Aldo Moro, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Italia.

La convorbiri au participat din 
partea română : Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Pretor Popa, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Iacob Ionașcu, ambasadorul Ro
mâniei în Italia, precum și 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Minis
terul Comerțului Exterior.

Din partea italiană au parti
cipat : Niccolo Moscato, ambasa
dorul Italiei la București, Rober
to Ducci, ambasador, director ge
neral al afacerilor politice, Cesi- 
dio Guazzaroni, ministru pleni
potențiar, director adjunct al afa
cerilor economice, și alte persoa
ne oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul afacerilor externe al 
Italiei.

în cadrul convorbirilor, oare 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de înțelegere reciprocă, 
au fost abordate aspecte ale dez
voltării, în oontinuare, a relații
lor bilaterale, precum și proble
me internaționale care interesea
ză cele două țări.★

Tn cursul zilei de miercuri, 
ministrul afacerilor externe al 
Italiei, Aldo Moro, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc, au făcut 
o vizită prin Capitală.

Oaspeții au vizitat Expoziția 
internațională de sculptură în 
sticlă — Italia, deschisă la Ate
neul Român, Institutul italian 
de comerț exterior și s-au oprit 
la Biblioteca italiană.

A fost 
cartierul 
Taberri.

vizitat, de asemenea, 
de locuințe Drumul

★
Ministrul afacerilor externe al

Italiei, Aldo Moro, a depus,

PRIMA ȘARJĂ
A CONȘTIINȚEI

Hu- 
ce ?“ 
știa, 
vreo

(Urmare din pag. I)

Hunedoara". „Neapărat la 
nedoara ?“ „Neapărat". „De 
„Nu știu". Și chiar că nu 
Poate-i rămăsese în minte
poză colorată din abecedar... 
Fapt este că această „dra
goste dinții" nu s-a spulberat — 
cum se-ntîmplă cel mai ades — 
odată cu trecerea anilor. Și 
iată-1 astfel, pe băiatul George 
Nistor tăind țara de-a curmezi
șul ca să dea examen la Școala 
profesională a oțelarilor din — 
bineînțeles — Hunedoara. Intîl- 
nirea cu locurile atît de mult 
visate a fost un moment de mare 
și neuitată emoție. Reușita cu 
brio la examen — un prim pas 
către împlinirea visului de-o 
viață. (Nu trebuie să ne ferim, 
aici, de „vorbele mari", pentru 
că, cum altfel decît ideal pu
tem numi dorința fierbinte, în
căpățînată de a te dedica unei 
meserii anume, nu din alte coh- 
siderente, ci numai din dragoste 
pentru frumusețea ei ?). ...Au
urmat ceilalți pași : anii de 
școală absolviți în mod strălucit. 
In sfîrșit, ziua cînd a pătruns 
pentru prima oară pe poarta 
Combinatului, de data aceasta ca 
oțelar calificat și nu ca simplu 
învățăcel, George Nistor a soco
tit-o ca pe încheierea fericită a 
unui prim capitol al vieții sale... 
Era cetățean al Hunedoarei — 
prin profesie, un „cetățean spe
cific".

Numai că. marea armată a si
derurgiei are de dat bătălii nu 
doar pe frontul Hunedoarei. Mai 
sînt în țară și alte cetăți ale 
oțelului care au nevoie de forțe 
proaspete, bine înarmate cu 
cunoștințe tehnice. De pildă 
Galații...

Așa se face că, într-o bună zi, 
proaspătul „hunedorean cu drep
turi depline" s-a trezit pe lista 
celor trimiși să întărească rîn- 
durile noii cetăți a oțelului. Ni
meni n-a știut ce s-a petrecut 
în zilele acelea în sufletul lui 
George Nistor. Din copilărie to
tul îi mersese perfect, destinul 
lui se desenase exact așa cum 
și-1 gîndise. Și, dintr-o dată, a- 
părea o deviere, o cotitură ne
prevăzută... Cum trebuia să re
acționeze ? Pînă la urmă, George 
Nistor a ajuns la concluzia că 
respectiva schimbare poate re
prezenta o „dramă" numai pen
tru firile prea sentimentale. Or, 
el nu era o asemenea fire. Dim
potrivă. Și-a făcut așadar baga
jele și a mai tăiat o dată țara 
de-a curmezișul, de la Cerna, 
tocmai jos, la Dunăre.

A fost primit bine la Galați, 
ca unul oare venea dintr-o ce
tate siderurgică cu veche tradi
ție. Chiar PREA BINE a fost 
Srimit. Or, tdcmai acest prea 

ine a avut darul să-I pună pe 
gînduri. Căci iată ce s-a întîm- 
plat : în locul cuptorului lîngă 
care se aștepta să fie repartizat 
să muncească — și neapărat sub 
îndrumarea unor muncitori cu 
experiență și pricepere (calități 
pe care el nu le avea încă — 
și era, în mod cinstit față de 
sine și de profesie, conștient de 
lucrul acesta) a fost investit, 
dintr-o dată, cu răspunderea de 
a fi dispecer... Comentînd acest 
fapt, nu este desigur cazul să 
fim nici noi sentimentaliști, dar 
este cazul să punem față-n față 
alternativele deschise dintr-o 
dată în fața lui George Nistor : 
de-o parte hala încinsă, cu ae
rul dens de particulele specifice 
siderurgiei, de cealaltă birouașul 
destul de liniștit ; într-un loc — 
efortul greu lîngă cuptoarele do
goritoare, în celălalt — mane-

vrarea hîrtiilor cu evidențe. O 
îndeletnicire grea în cel mai pro
priu înțeles al cuvîntului față-n 
față cu alta — nu ușoară nici 
ea, desigur, dar, oricum, „cură- 
țică". Și, dacă mai stăm să ne 
gîndim, pentru cîți tineri însuși 
numele de dispecer nu sună mai 
tentant, mai „de fală" decît ace
la de muncitor, fie el și oțe
lar !... Dar acestea — nu-i așa ? 
— sînt considerații sentimentale. 
Să nu le uităm pe celelalte, mai 
concrete, adică „frumoasa pers
pectivă" a unei rapide evoluții pe 
schemă și, bineînțeles, avan
tajele materiale decurgînd de 
aici.

Și totuși, George Nistor n-a 
ezitat nici o clipă să refuze a- 
ceastă situație. „Oțelar sînt, oțe- 
lărie vreau să fac. Eu nici pe 
asta n-o cunosc cum trebuie iar 
voi..." Mulți s-au mirat, mulți 
au zis că face pe grozavul, mulți 
l-au socotit un june naiv. Dar, 
dimpotrivă, tocmai seriozitatea 
stătea la baza refuzului lui Geor
ge Nistor. El a-nțeles perfect 
toate argumentele „părții ad
verse" : a priceput că noul com
binat duce lipsă de oameni pre
gătiți și că, pentru Galați, ,,a 
veni de la Hunedoara" consti
tuie o garanție a bunei califi
cări. A-nțeles, de asemenea, că 
aicj trebuie depuse eforturi deo
sebite. A-nțeles chiar și faptul 
că munca de dispecer nu repre
zintă un „funcționărat" oarecare, 
ci o treabă de mare răspundere, 
care presupune, pe lîngă o bună 
manevrare a' formularelor sta
tistice și de control, a cifrelor, 
și un bogat bagaj de cunoștințe 
tehnice, adesea cu mult supe
rioare celor pe care le primise 
el pînă atunci.

Or, tocmai din pricină că a-n
țeles lucrul acesta în profunzi
me, matur, George Nistor s-a 
încăpățînat să stăruie în refuzul 
său. „Nu-mi pot asuma o răspun
dere de care nu mă simt capa
bil, a spus el, știu, asta mi-ar 
aduce destule avantaje mate
riale, dar aici nu este vorba de 
mine, ci de bunul mers al între
gii secții. Și, în afară de asta, 
ce mulțumire aș avea eu știin- 
du-mă că iau banii cam de po
mană, că mi se spune dispecer 
fără ca eu să fiu cu adevărat 
așa ceva. Eu și ca oțelar mă re
comand, încă, numai' cu jumă
tate de gură... încă năzuiesc să 
devin oțelar. Un oțelar bun... 
Aveți aici o tehnică modernă, 
alta decît ta Hunedoara, dați-mă 
să lucrez pe lîngă oameni pri- 
cepuți și mă voi strădui să nu 
vă înșel așteptările, să mă trans
form cît mai repede dintr-un 
oțelar începător, venit de Ia 
Hunedoara, într-un oțelar în 
toată puterea cuvîntului, al Ga
laților".

...Toate acestea le-am aflat de 
la George Nistor undeva lîngă 
flăcările unui cuptor al Hune
doarei, unde oțelarul acesta cu 
aer de băîețandru a făcut totul 
ca să se-ntoarcă...

Știm : pentru propovăduitorii 
umblatului „după mai bine", a- 
titudinea lui George Nistor pare, 
desigur, inconformă cu princi
piul „cațără-te cît noți, nu pierde 
ocazia !“ Pentru George Nistor, 
însă ,totul pare foarte firesc. 
De aceea ne și întreba, mirat : 
„Nu era oare în primul rînd 
interesul meu să am o evoluție 
normală în meserie ? Credeți că 
sînt modest ? Vă-nșelați. Ca ori
ce muncitor care se respectă, aș 
vrea să învăț totul, vreau din 
toată inima să ajung cel mai 
bun. Dar asta nu se face cît ai 
bate din palme... Iar a fi dis
pecer nu mi se pare, cum au 
crezut unii, o treabă de lepădat.

Dimpotrivă. Și. în definitiv, cine 
vă spune că, pînă la urmă n-am 
s-ajung dispecer ? Poate aici. 
Poate la Reșița. Poate la Su
ceava. Poate chiar la Galați... 
Dar nu acum. Acum trebuie să 
mal învăț, să mai cresc, cum zice 
meșterul meu...".

Se pregătea acolo, în hală, o 
nouă șarjă de oțel. George Nis- 
tor și-a luat repede locul în rîn- 
dul echipei și la un moment dat 
nu l-am mai distins între cei
lalți. Știam însă că acolo, între 
bărbații zdraveni, se află un tî
năr mărunțel care a dat, nu de 
multă vreme, prima șarjă a con
științei mature. Și chiar dacă 
nu-1 știam o fire sentimentală, 
ne puteam totuși imagina că, 
în acele clipe, flăcările venind 
pe stic îi apăreau la fel de fee
rice ca acelea pe care le privise 
îndelung, în copilărie, în fila de 
abecedar.

I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)

spiritul indicațiilor primite pen
tru folosirea mult mai rațională, 
la întreaga capacitate, a unită
ților de producție existente, ur- 
mînd ca în paralel să se con
struiască și întreprinderi noi, 
respectiv Fabrica de mașini-u
nelte Bacău, cu profil de mașini- 
unelte mijlocii ; Fabrica de 
strunguri automate Tîrgoviște, 
Fabrica de mașini de rectificat 
Cluj; Fabrica de accesorii și 
dispozitive. Vor fi dezvoltate 
capacitățile din cadrul între
prinderii mecanice Roman, U- 
zinei „înfrățirea" Oradea, U- 
zinei „Balanța" Sibiu unde va 
lua ființă o secție pentru fabri
cația elementelor hidropneuma- 
tice necesare mașinilor-unelte.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Referindu-se la secto
rul de fabricație a tnașini- 
lor-unelte, la recenta ședin
ță comună a Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. și 
Consiliului de Miniștri, to-, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
trasa ca sarcină reanalizarea 
prevederilor stabilite și am
plificarea sarcinilor în acest 
domeniu. Ce întreprinde 
conducerea ministerului în 
vederea materializării aces
tei indicații ?

S-a reanalizat și restructurat 
programul de fabricație canti
tativ și în sortimente, luîndu-s« 
în considerare posibilitatea tran
sferării unor produse de mică 
complexitate tehnică în alte 
sectoare de fabricație, chiar în 
afara M.I.G.M., preconizîndn-se 
introducerea în programul de 
fabricație al unor unități indus
triale din cadrul M.I.C.M. a u- 
nor mașini-unelte speciale și dez- 
voltîndu-se cu insistență produc
ția de mașini-unelte în cadrul 
uzinelor ministerului pe seama 
autoutilării.

Se acționează în vederea lăr
girii gamei de produse la ex
port — cu o serie de sortimen
te noi și de complexitate mai 
ridicată: mașinile cu comandă 
program, mașini de scuiărie, ce
le de rectificat etc.

Pentru diversificarea produc
ției s-a preconizat introducerea 
în fabricație a 50 de noi sorti
mente de mașini-unelte, ajun- 
gînd astfel ca numărul de sor
timente ce se vor fabrica în pe
rioada 1971—1975 să fie cu 23 
la sută mai mare decît prevede
rile inițiale din planul cincinal. 
In același mod. prin amplifica
rea sarcinilor în acest domeniu 
pentru perioada 1971—1975 se 
va asigura diminuarea importu
lui de mașini-unelte pe seama

miercuri dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

In aceeași dimineață, ministrul 
italian a depus o coroană de 
flori la Cimitirul —
de la Ghencea.

La solemnități
Niccolo Moscato, 
Italiei la București, și persoane 
oficiale care îl însoțesc pe oas
pete.

OȚELEA IUBEȘTE FOTOGRA
militar italian

au luat parte 
ambasadorul

★
După vizita prin Capitală, 

oaspetele, împreună cu persoane
le oficiale care îl însoțesc, a ple
cat într-o călătorie pe Valea Pra
hovei, spre Brașov.

La sosirea în oraș, ministrul 
italian a fost întîmpinat de pri
marul municipiului, Constantin 
Șuțu.

în onoarea ministrului aface-' 
rilor externe al Italiei, Aldo 
Moro, primarul municipiului a 
oferit un dineu.

Au luat parte Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Gliga, adjunct al mi- 
nistrului afacerilor externe, pre
cum și ambasadorul României în 
Italia și reprezentanți ai organe
lor locale de stat.

Au participat ambasadorul Ita
liei Ia București și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
oaspete.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prima
rul municipiului Brașov, Con
stantin Șuțu, și ministrul afaceri
lor externe al Italiei, Aldo Moro, 
au rostit toasturi.

FIILE
Lucru greu, mai ales săptămî- 

na trecută, să-l prinzi o clipă li
ber pe Cornel Oțelea, antreno
rul handbaliștilor de la Steaua. 
Chiar și la Floreasca, acolo unde 
trei zile la rînd s-a jucat numai 
handbal, în cadrul turneului de 
sală al „divizionarelor". Pentru 
că echipa lui Gruia se prezenta la 
ora stabilită, cîștiga (ca un fă
cut...) și pleca fără să mai urmă
rească celelalte partide care ur
mau. Programul apropiatelor me
ciuri din Cupa campionilor euro
peni impunea aceste atît de mă
surate apariții ; și tot acelaș pro
gram, impunea chiar și exclude
rea posibilităților de înfrîngere 
în meciurile oficiale interne — 
aveam să aflăm de la antrenor 
cînd, în sfîrșit, l-am prins.

— Așadar, vineri 22 ianuarie, 
începeți bătălia sferturilor de fi
nală în C.C.E. ?

— Da, cu campioana Suediei, 
Hellas Stockholm. Joi plecăm în 
Suedia, vineri jucăm.

— Și... cînd cîștigați ? !
— După calculele noastre, 

vineri!...
— Ca jucător, ați fost — 

echipa României — de trei
campion al lumii; Ca și Pele în 
fotbal. Tînăr încă și cu un loc 
în echipa națională, v-ați retras 
totuși. Pele de ce n-o face ?

— Cum să vă spun, e treaba 
lui! Eu n-aș fi suportat să ajung

tot

cu 
ori
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autoutilării și creșterea ca ur
mare a amplificării și diversifi
cării producției.

Ceea ce aș ține să amintesc 
în încheierea acestei chestiuni 
este faptul că un aport deosebit 
în sprijinul obiectivelor amin
tite va trebui să fie adus de in
dustria electrotehnică, colabora
tor principal al fabricației de 
mașini-unelte. Prin această pris
mă acest sector și-a propus să 
coreleze planul de asimilări și 
de 
de 
Și 
se

producție pentru elementele 
completare, realizind în țară 
acele poziții care în prezent 
procură din import.

— Ne aflăm, tovarășe mi
nistru, într-un moment în 
care fabricația de mașini-u
nelte, pe plan mondial, tra
versează o perioadă accele
rată de modernizare. Este o 
mare cerere de asemenea 
mașini și competitivitatea o-

Craiova

a mașinilor- 
în ce mai 

> unelte 
vor fi dotate cu dispoziti
ve moderne așa cum sînt dis
pozitivele hidraulice de copie
re, strîngere, prindere automa- 

" a materialului, de alimenta
re automată ; dispozitive tipiza- 

de mecanizare și automatiza
re necesare așezării, reglării și 
fixării sculelor; dispozitive de 

a 
în

de complexitate 
unelte. Din ce 
mult mașinile noastre

tă

te

mecanizare și automatizare 
controlului dimensiunilor 
procesul prelucrării pieselor, 
sau introducerea dispozitivelor 
pentru acționarea mașinilor- 
unelte în ciclul automat.

De asemenea, dotarea mașini- 
lor-unelte cu comandă după 
program constituie elementul de 
bază al automatizării complexe. 
Prin aceasta crește gradul de 
prelucrare a ponderii mecanice 
și a preciziei în volumul total al

FĂRĂ LEGENDĂ
cîndva, inevitabil, o umbră de 
triplu campion mondial. Și nici 
să mă pomenesc cu un eventual 
al patrulea titlu, muncit mai mult 
de alții... Bineînțeles, cu Pele nu 
se pune problema chiar așa, dar...

— Coechipierii de acum cîteva 
luili. vă sînt acum elevi. Vă as
cultă ?

— Mă ascultă!
— Vă spun pe nume ?
— Sigur că da 1 Doar nu vă 

veți fi așteptînd să mi se adrese
ze cu, ^tovarășe antrenor 
Oțelea"...

— Și dacă, să spunem, unul 
nu v-ascultă ?

— Capătă sancțiune I Asta-i 
sigur.

— Cine v-a predat „lecțiile de 
exigență" ?

— Profesorul Kunst-Ghermă- 
nescu, fostul meu mare antrenor.

— Știu că dumnealui vă pă
zea somnul, uneori, cu ani în 
urmă, plimbîndu-se pe culoare
le hotelului Cișmigiu, în ajun de 
turnee grele. Faceți la fel ?

— Nu, dar dacă „jucătorul" 
din mine îmi va spune să o fac, 
o voi face. Deocamdată nu-mi 
spune.

— Cum e noaptea dinaintea 
unui joc cu miză mare ?

— Lungă, pentru jucător; al
bă, pentru antrenor.

— Ce ați mai preluat de la 
profesorul Kunst ?

(Urmare din pag. 7)

„Pentru anul 1971, ne spunea 
tovarășul inginer Grigore MA- 
ZILU, director adjunct al Di
recției agricole județene, supra
fața cultivată de cooperativele 
agricole de producție cu legume 
în ogor propriu rămîne aceeași. 
Producțiile care vor trebui ob
ținute sînt, însă, cu 70 la sută 
mai mari decît cele realizate a- 
nul trecut. Pentru aceasta, în 
fiecare unitate s-a revizuit am
plasarea grădinilor de legume ț 
prin schițele de amplasare a 
culturilor fiind repartizate sec
toarelor legumicole cele mai 
bune terenuri, ferite de vînturi 
și cu surse sigure de apă. Ea 
nivelul județului, planul de con
tractări și eșalonarea lunară a 
livrărilor către întreprinderea 
de valorificare a legumelor și 
fructelor au fost asigurate în 
proporție de 112 la sută, iar cu 
Ministerul Industriei Alimenta
re, în proporție de 90 la sută. 
Urmează ca în scurt timp să ia 
ființă 7 centre pentru produce
rea și valorificarea legumelor, 
în cadrul fiecărui centru vor 
funcționa una sau chiar două 
ferme model. Aceste centre, prin 
relațiile de asociere și cooperare 
stabilițe, vor oferi un cadru 
prielnic dezvoltării legumicultu- 
rii“.

Dacă în cursul lunii decembrie 
a anului trecut lucrările de con
solidare ale solarului intercoo- 
peratist de la Maglavit abia în
cepuseră și în primele zile ale 
anului ele stagnau din cauza 
lipsei stîlpilor din lemn ce tre
buiau inșțalați între cei din beton 
existenți, în ziua raidului nos
tru lucrarea era practic înche
iată. Activitatea intensă urma 
să continue cu baterea riglelor 
care tocmai fuseseră aduse. Con
comitent, erau transportate 
mele cantități de mraniță. 
tîrzierile se datorau, așa

pri-
In- 

cum

ră la completarea schimburilor 
de lucru în uzine — se impune 
imperios existența a trei schim
buri, atît pentru reducerea locu
rilor înguste, cît și pentru folo
sirea deplină a mașinilor supuse 
unei super uzuri morale. Deci 
nu văd extinderea spațiilor și a 
mașinilor ci folosirea intensă a 
acestora. Pentru a crește pro
ductivitatea operațiilor de uzinaj 
se va proceda la folosirea unor 
agregate sau mașini speciale 
executate prin autoutilare.

Vom insista asupra îmbună
tățirii tehnologiei de fabricație, 
condiție indispensabilă a dezide
ratului amintit prin perfecțio
narea unora privind realizarea 
roților dințate, a axelor și a 
pieselor turnate, concomitent cu 
completarea și dotarea fluxu
lui de fabricație cu aparate de 
măsură și control. Pe de altă 
parte au fost luate măsuri pen-

CREȘTEREA PUTERNICA
A PRODUCȚIEI

bligâ la asimilarea unor ti
puri cumulînd cît maț mul
te din cuceririle tehnicii de 
ultimă oră. Creșterea gradu
lui de prelucrare, a ponderii 
mecanicii fine în volumul to
tal al mașinilor are o deo
sebită importanță. Liniile 
tehnologice ale viitorului 
presupun mașini specializa
te. Sistemul de comandă al 
mașinilor-unelte constituie 
de asemenea un obiect per
manent de studiu. în ce mă
sură vom reuși să ne plasăm 
pe o orbită a modernizării 
capabilă să înfrunte pe de o 
parte concurența externă ac
tuală, pe de altă parte ofen
siva timpului ?

— Problema, mult mai com
plexă decît ar părea la prima 
vedere, mi se pare extrem de 
importantă și îi acordăm în uni
versul activității noastre un loo 
cu totul deosebit.

Paralel cu însușirea unei ga
me tot mai largi de produse, 
principala oreocuoare a cons
tructorilor de mașini-unelte ește 
axată și pe creșterea gradului

mașinii-unelte datorită, în pri
mul rînd, executării superioare 
a pieselor, elementelor de me
canică fină proprii construcției 
acestor mașini, sistemelor de ac
ționare mult mai pretențioase și 
respectiv echipamentelor de co
mandă constituind de fapt mici 
instalații de calcul specializate.

tru reanalizarea capacităților de 
producție industrială în unită
țile constructoare de mașini u- 
nelte în condițiile folosirii de
pline — intensiv și extensiv — 
a fondurilor fixe productive.

— Am vrea să revenim pu
țin la o afirmație anterioară. 
Ne vorbeați de importanța 
expresă ce va fi acordată în 
viitor folosirii raționale a 
capacităților de producție e- 
xistente în uzinele construc
toare de mașini-unelte și a- 
gregate. Vă rugăm să vă 
referiți mai pe larg la prin
cipalele măsuri stabilite.

— Ce ne puteți spune, in 
încheiere, despre formarea și 
perfecționarea cadrelor pen
tru construcțiile de mașini-u- 
nelte ?

— Sînt aici mai multe lucruri 
care se cer analizate și discuta
te pe rînd. Cu privire la măsu
rile ce se întreprind pentru a 
asigura folosirea mai rațională 
a capacităților de producție în 
unitățile constructoare de ma
șini unelte țin să arăt că o mă
sură foarte importantă se refe-

— Este un adevăr incontes
tabil că propunîndu-ne să exe
cutăm produse diversificate și 
de complexitate mărită trebuie 
să avem în vedere pregătirea u- 
nui lucrător cu un înalt grad 
de calificare, cu un nivel su
perior de cunoștințe, mai ales, 
cînd ne referim la cei ce lu
crează în industria constructoa
re de mașini-unelte și, în spe
cial, în secțiile de montaj, la e- 
xecuțja elementelor hidropneu- 
matice și 
nică fină 
mașinile

Faptul 
toare de

a aparaturii de meca- 
cu care sînt dotate 

unelte.
că industria construc- 
mașini și alte ramuri

O imagine oare merită, totuși, 

o explicație i Căpitanul „Ste

lei" purtînd mult rivnitul 

trofeu.

— Felul în care oprea 
cul-școală, ca un regizor în mo
mentele cheie, corectînd greșe
lile. Ca într-un fel de „stop 
cadru". Și mai iubesc observa
țiile acelea, de neuitat! „Măi O- 
țelea dragă, cînd ești angajat pe 
culuarul ăla, tu dai gol Oțelea 
dragă, chiar și cu apărătorul 
mort de gîtul tău, Oțelea 
dragă

— Poza alăturată v-am făcut-o 
în primăvara lui 1968. Vă în- 
torceați, atunci, la București, cu 
trofeul Campionilor europeni. La 
Bănoasa, lume multă. Căpitanul 
„Stelei", Cornel Oțelea, prezenta 
publicului Cupa. Dacă, să zicem, 
anul acesta, căpitanul „Stelei", 
Gruia, vă va imita, care din 
două fotografii v-ar fi 
dragă ?

— Ambele, alături, și 
nici o explicație dedesubt!

Interviu realizat 
VIOREL KABA

joi ultima zi la
LOTO

declara Nicolae EPANGEAC, 
economistul unității, lipsei de 
sprijin din partea consiliilor de 
conducere a celor trei coopera
tive asociate care, uneori, consi
deră solarul ca un fel de „între
prindere particulară". Era vorba 
de asigurarea de către cele trei 
unități cu atelaje și cu mijloa
cele de transport atît de nece
sare în aceste zile. Ea Direcția 
agricolă ni s-a spus că lucră
rile de consolidare, de pregătirea 
solului și de aooperirea solaru
lui vor fi terminate la timp. 
Cert e că sarcina de producere 
a peste 3,6 milioane fire de răsad

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»
ție din Goicea Mare, inginera 
Agripina ALEXANDRU, tînăra 
șefă a fermei legumicole, ne pre
zenta situația din sectorul pe care 
îl conduce : „Intenționăm ca în 
acest an să depășim cu 20 la sută 
producțiile de legume planifi
cate, iar veniturile din legumi
cultura, sperăm să întrea
că 4 milioane lei. In acest scop, 
încă de pe acum acordăm toată 
atenția lucrărilor din grădină. 
Arăturile, fertilizarea și discui
tul le-am terminat, acum se e- 
xecută modelarea solului. Schița 
de amplasare a culturilor în 
1971 o avem gata, așa că lucră-

Piața 
de legume

■

'l

pentru nevoile proprii ale sola
rului și pentru cooperativele în
vecinate impune un ritm de lu
cru a cărui intensitate trebuie 
permanent menținută la un nivel 
de primă urgență. In ziua rai
dului nostru, lucrările de conso
lidare a solarului intercoopera- 
tist de tip I.C.P.E.F. din Os- 
troveni în suprafață de 10 hec
tare, pe cele 10,4 hectare ale 
asociației intercooperatiste din 
Eipov, ca și pe întreaga suprafa
ță a solarului din Castranova 
erau terminate. Pe terenurile 
celor 11 solarii intercooperatiste 
din județ, dacă arăturile și fer
tilizările erau terminate integral, 
discuirea se realizase pe numai 
70 la sută din suprafață, iar mo
delarea solului abia începuse. Ea 
cooperativa agricolă de produc-

vor fi dotate cu mașini de com
plexitate, cu comandă program 
și de înaltă precizie, necesită și 
asigurarea cu cadre bine cali
ficate care să le mînuiască în 
procesul de producție. Deci, pro
blema se pune de a forma un 
număr de cadre sporit chiar fa
ță de nevoile întreprinderilor 
constructoare de mașini unelte, 
conform noilor sortimente ce le 
va produce, ceea ce reclamă a- 
sigurarea cu muncitori de înal
tă oaiificare a acestei subramuri 
industriale. In acest sens se cre
ează pentru perioada 1971—1975 
un necesar de cadre muncito
rești calificate, în medie cu 
aproape 52 la sută mai ridicat 
față de nivelul anului 1970. 
Vreau să precizez că asigura
rea cadrelor muncitorești se va 
face în proporție de 80 la sută 
prin școli profesionale. Pregăti
rea tinerilor muncitori la șco
lile profesionale este corelată 
ou posibilitățile actuale de șco
larizare ale uzinelor producă
toare de mașini unelte în care 
scop se prevede și dezvoltarea 
actualelor capacități de școlari
zare de la școlile profesionale 
existente cum sînt cele de Ia Uz. 
înfrățirea Oradea, întreprinde
rea mecanică Roman și Fabri
ca de scule Rîșnov.

De asemenea, se prevede con
form unui plan pentru forma
rea C , * ’ ’ ’
întocmit 
cum vor fi asigurate și repar
tizate cadrele necesare unită
ților noi. Pe lîngă F.M.U.A.l 
va construi un liceu industrial 
destinat formării în noul cinci
nal a unor < 
necesare sectorului de mașini- 
unelte. Eegat de această chestiu
ne țin să-mi exprim speranța că 
și în viitorii ani vom asista ia 
o mai largă extindere a liceelor 
industriale serale, in tot mai 
mare măsură justificînd substi
tuirea unui număr însemnat de 
licee serale de cultură generală.

în mod firesc, o preocupare 
deosebită va exista în continua
re la uzinele constructoare de 
mașini unelte, pentru formarea 
de muncitori prin ucenicie la lo
cul de muncă și cursuri de 
scurtă durată.

In perioada 1971—1975 o a- 
tenție deosebită se va acorda și j 
specializării cadrelor în proiec
tare, ------ 1'
mașinilor 
program, 
precum și 
privire la 
comandă program este cuprin
să într-un studiu, în curs de 
finalizare la M.I.C.M., elaborat 
de altfel în colaborare cu 
C.N.C.S.

I
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i unui pian pcilLI U LUI 1110- g 
și perfecționarea cadrelor, I 
:mit în acest scop, modul I

nită- I 
B. se I

marii in noul cinci- ■ 
cadre medii tehnice I 
ctorului de mașini- ■

execuția șl exploatarea 
unelte cu comandă 
Formarea cadrelor, 
întreaga acțiune cu 
mașinile unelte cu
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rile decurg în flux. Tehnologia 
de producere a răsadului preve
de la noi folosirea la repicat a 
unor ghivece nutritive din folii 
de polietilenă, fapt care ne va 
permite obținerea unui răsad vi
guros". „Din producția de le
gume timpurii (roșii și ardei 
gras) preciza președintele uni
tății, Dumitru DINIȘOR, 80 la 
sută e destinată exportului. A- 
ceasta ne obligă la obținerea 
unor legume de cea mai bună 
calitate. Noi- am înlocuit soiul de 
roșii timpurii cultivate în solar 
10 X Bizon, cu hibridul Export-2 
care, într-o densitate mare 
34 000—35 000 fire la hectar, a dat 
în 1970 o producție record : de 
87 tone la hectar".

In sectorul legumicol se lucra 
intens. La tîmplărie erau repa- 

. rate ultimele tocuri de răsadnițe 
| ori se confecționau altele noi, 

ramele de acoperire se verifi- 
cau atent și fierăstruicile lipsă 
sau sparte erau înlocuite. Pă- 
mîntul pentru răsadnițe era cer- 

I nut, omogenizat și se realiza 
amestecul nutritiv. Peste tot am 
întîlnit mulți tineri, lucru de 
înțeles pentru că 70 la sută din 
cooperatorii ce lucrează in le- I gumicultură sînt tineri.

Pe inginerul Sandu BOGDAN.
- șeful fermei legumicole a 

C.A.P. „Drumul lui Eenin" din 
Birca, l-am întîlnit la sediul 
unității unde tocmai termina în
tocmirea planului de producție 
pe 1971. Mărturisindu-ne împre
ună cu președintele cooperativei 
inginerul Vasile FLOREA UR- 
ZICEANU, că planul de produc
ție pe acest an prevede recolte 
medii mai mari cu cîte două 
tone la roșii șl ardei la hectar 
față de planul anului trecut și 
că se scontează pe o depășire 
de cel puțin 5 la sută a acestor 
prevederi, l-am întrebat cum se 
vor obține aceste rezultate ? 
,,Mă_ bazez mult pe mecanizarea 
lucrărilor pentru că ferma le- 
gumicolă, cu o suprafață de 170 
hectare, posedă trei tractoare 
Fiat și un tractor R.S.-09, pe er- 
bicidarea a mai bine de jumă
tate din suprafață, pe noile for
me de cointeresare — vom in
troduce plata în acord global a 
echipelor specializate din fermă. 
Muncitorii permanenți au fost 
inștruiți în cursul lunii noiem
brie, cînd am prezentat în fața 
lor și un ciclu de filme despre 
legumicultură".★

Se spune ,că în legumicultură 
activitatea începe în fiecare an 
la 1 ianuarie și sq termină la 
31 decembrie. Desigur, fără o 
prezență permanentă și o mare 
tehnicitate nu e de conceput ob
ținerea unei producții sporite de 
legume. Cooperatorii, specialiș
tii din județul Dolj, care au în
țeles acest lucru și cu care am 
discutat, sînt convinși că sarci
nile sporite ce stau în fața lor 
pentru anul 1971 vor putea fi 
îndeplinite și depășite numai 
prin menținerea activității diur
ne Ja cotele înalte ale hărniciei 
și priceperii. în privința solarii- 
lor intercooperatiste se impune 
accelerarea ritmului de muncă 
printr-o conlucrare sistematică, 
permanentă între conducerile a- 
cestora și consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole aso
ciate. Coordonarea permanentă 
și îndrumarea eficientă din par
tea Direcției agricole și a Uniu
nii județene a C.A.P. vor fi de 
natură >6 transforme aceste so
larii în puternice centre de pro
ducere rentabilă a legumelor.
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ViNĂTORII
DE CAPETE

fotografie-document de|p
Evoluția convorbirilor>

privind Orientul Apropiat
RIREA SECURITĂȚII

• întrevederile lui
Gunnar Jarring

Continuîndu-și întrevederile 
sale cu părțile interesate, media
torul O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, a conferit marți 
seara cu ambasadorii Iordaniei 
și Israelului la Națiunile Unite. 
Nu au fost furnizate detalii în 
legătură cu conținutul convorbi
rilor purtate. S-a 
că-Jarring își va 
tăzi întrevederile.

asemenea. membri ai Comitetu
lui Superior Arab însărcinat cu 
supravegherea aplicării acordu
rilor de la Cairo și Amman, au 
fcst examinate măsurile concre
te ce urmează să fie adoptate in 
vederea normalizării situației in 
Iordania.

Cuvîntarea

președintelui

Austriei

• Reuniune

precizat' doar 
continua as-

• Declarația 
președintelui 
R. A. U.

in
capitala Iordaniei

AMMAN — Calmul a reve
nit marți seara la Amman, 
transmite agenția France 
Presse. Pe străzile pustii 
nu sc mai aud împușcături.

--- ------------- fieCirculația continuă să 
interzisă.

FOTOGRAFIA ACEASTA MACABRĂ A FOST FĂCUTA LA 
MIEN, TN CAMBODG1A, DE ZIARISTUL DIETER LUDWIG. 
SOLDAȚI DIN UNITĂȚILE GENERALULUI LON NOL ZIM- 
BESC, PURTÎND CU El, SINISTRU TROFEU, CAPETELE UNOR 
PATRIOȚI CAMBODGIENI ASASINAȚI.

COPILANDRI ÎN HAINE MILITARE TRANSFORMAȚI ÎN 
BESTII — „VÎNÂTORI DE CAPETE". ȚARA, ALTADATĂ PAȘ
NICĂ Șl LINIȘTITĂ, DEVENITA UN VERITABIL ABATOR. 
NU AVEM ÎN FAȚA OCHILOR UN SIMPLU INSTANTANEU. 
AVEM ESENȚA, SINTEZA, SIMBOLUL ÎNFRICOȘĂTOR, 
ZGUDUITOR, A CEEA CE A ADUS CAMBODGIEI ACTUA
LUL REGIM DE LA PNOM PENH.

La Amman a avut 
miercuri o reuniune la care 
luat parte premierul Wasfi Tall 
și alți membri ai guvernului ior
danian, precum și o delegație a 
organizațiilor palestiniene de pe 
teritoriul acestei țări. în cursul 
întrunirii, la care au asistat, de

Ioc 
au

Președintele Republicii Arabe 
Unite, Anwar Sadat, a făcut 
cunoscut că „guvernul egiptean 
va depune toate eforturile pen
tru a evita vărsarea de sînge 
după expirarea acordului de în
cetare a focului în zona Canalu
lui de Suez, la 5 februarie a.c.“, 
anunță agenția M.E.N. în decla
rația făcută cadrelor de condu
cere din Ministerul Justiției, șe
ful statului egiptean a subliniat 
că R.A.U. nu va permite nimă
nui să-i impună condiții. Ac
tualul acord temporar de înce
tare a focului, a spus președin
tele R.A.U., nu va fi prelungit 
dacă misiunea reprezentantului 
special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, nu va da rezul
tate serioase.

Miting al prieteniei

bulgaro ■ cehoslovace

Arestări la Madrid
Poliția spaniolă a arestat 30 de 

studenți, în urma unui raid e- 
fectuat în cetatea universitară 
madrilenă. Totodată, autoritățile 
franchiste au efectuat percheziții 
la domiciliul unor persoane con
siderate „periculoase pentru or
dinea publică".

Pe de altă parte, la Madrid 
s-a confirmat că profesorul Luis 
Garda Arias, decanul Facultății 
de drept, și-a prezentat demisia. 
După cum informează agențiile 
de presă, Arias a fost determinat 
să ia această hotărîre, ca urma
re a protestului unanim al stu
denților. Aceștia erau nemulțu
miți de hotărîrea lui Arias de a 
interzice orice adunare studen
țească pentru abolirea pedepsei 
capitale în Spania.

• PREȘEDINTELE Indiei, Ven
kata Giri, a semnat un decret 
prin care este dizolvată Adunarea 
legislativă din statul Orissa, iar 
administrarea acestui stat trece 
sub controlul președintelui repu
blicii. După cum transmite agen
ția Trust Press of India, această 
măsură a fost luată în baza ho- 
tărîrilor guvernului central de la 
Delhi și a recomandării făcute în 
acest sens de guvernatorul statu
lui Orissa. Guvernatorul propiune 
studierea posibilității „formării 
unui guvern de alternativă" în 
locul cabinetului condus de Singh 
Deo, care a demisionat. Acest ca- 
blent, format dlntr-o coaliție a 
partidelor de dreapta, în frunte 
cu „Swatantra", a promovat o po
litică dezaprobată de majoritatea 
populației.

SOFIA 13 (Agerpres). — Du
pă cum s-a mai anunțat, la So
fia a avut loc un miting consa
crat prieteniei bulgaro-ceho- 
slovace. Luind cuvîntul, Gus
tav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
relevat dezvoltarea relațiilor 
dintre R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Bulgaria în toate domeniile.

Referindu-se la unele proble
me internaționale dezbătute în 
cursul convorbirilor, vorbitorul 
a subliniat că trăsătura carac
teristică a situației actuale din 
Europa constă în aceea că îrj 
relațiile dintre statele euro
pene își croiește drum, tot 
mai mult în ultimul timp, 
tendința spre, reducerea în

spre dezvoltarea 
pe baze -—'------
în felul 

cadrul

cordării și 
colaborării 
avantajoase, 
creează în

reciproc 
acesta, se 

unei evo-

Iuții generale pozitive^ premi
sele pentru soluționarea multor 
probleme internaționale în a- 
ceastă parte a lumii. In ceea ce 
privește R.F.G., a arătat vorbi
torul, sîntem interesați în re
lații bune de vecinătate și în li
chidarea piedicilor care nu din 
vina noastră s-au adunat de 
mulți ani în relațiile noastre re
ciproce. După cum se știe, R.S. 
Cehoslovacă este gata și de a- 
cord să poarte convorbiri cu 
R.F.G. în problemele referitoa
re la relațiile mutuale. Sperăm, 
a menționat vorbitorul, că în 
timpul convorbirilor Ceho
slovaciei cu R.F.G. va fi recu
noscut drept nul și neavenit a- 
cordul de la Miinchen, 
și toate consecințele ce 
curs din el.

La rindul său, Todor 
prim-secretar al C.C.

Intr-o cuvîntare rostită cu pri
lejul unei întîlniri cu reprezen
tanți ai corpului diplomatic, pre
ședintele Austriei, Franz Jonas, a 
subliniat, printre altele, că efica
citatea Organizației Națiunilor 
Unite ar crește dacă în cadrul ei 
s-ar aplica principiile universali
tății.

Arătînd că omenirea așteaptă 
rezultate concrete de la negocie
rile pentru dezarmare, el a atras 
în același timp, atenția asupra 
faptului că cheltuielile de înar
mare în lume sporesc în mod 
continuu, ceea ce reprezintă o 
povară insuportabilă pehtru toa
te popoarele. Președintele Jonas 
și-a exprimat satisfacția pentru 
faptul că delegațiile Uniunii So
vietice și Statelor Unite la con
vorbirile pentru limitarea cursei 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.) 
s-au întîlnit în cursul anului tre
cut la Viena și că la 15 martie 
vor începe aici o nouă rundă a 
negocierilor SALT.

Relevînd apoi interesul mani
festat pe continent în vederea 
convocării unei conferințe gene- 
ral-europene pentru securitate, 
Franz Jonas a declarat că Aus
tria a primit pozitiv de la înce
put propunerea convocării ei. în 
interesul securității propriei noas
tre țări, a spus el, salutăm și 
sprijinim orice inițiative favora
bile întăririi securității și colabo
rării îri Europa.

VARȘOVIA 13. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : La invitația 

externe 
Ștefan Jedry- 
—! - sosit la

oficială 
ăl

ministrului afacerilor 
al R.P. Polone, Ț 
chowski, miercuri a 
Varșovia într-o vizită 
ministrul afacerilor externe 
Austriei, Rudolf Kirchschlaegcr. 
în după-amiaza aceleiași 
cei doi miniștri au început 
vorbirile oficiale.

zile, 
con-

precum 
au do-

Situația lui G. Bucher rămine incertă

Guvernul brazilian a suspendat
zborul avionului...

Autoritățile braziliene au suspendat miercuri, fără nici o expli
cație, plecarea avionului care urma să-i transporte în Chile pe cei 
70 de deținuți politici în schimbul punerii în libertate a ambasa
dorului elvețian, Giovanni Bucher, răpit Ia 7 decembrie anul tre
cut. Această măsură a provocat surprindere în rîndurile ziariștilor 
și a cercurilor diplomatice din Rio de Janeiro, întrucît ea survine 
la numai cîteva ore după ce autorii răpirii au răspuns pozitiv la 
condiția de ultim moment pusă de autorități de a elibera pe cel 
răpit imediat ce avionul cu cei 70 de deținuți va ^sosi la Santiago 
de Chile.

UNIUNEA EUROPEI 
OCCIDENTALE

La Luxemburg 
s-au încheiat lu
crările reuniu
nii Consiliului 
Ministerial al 

Uniunea 
Occi-

U.E.O.
Europei 
dentale 
creată 
noiembrie 

ca un organism consultativ 
al unui număr de 7 țări veșt- 
europene : Franța, Italia.

Germaniei, Anglia, 
Olanda și Luxem- 

__Noua structură își 
propunea drept scop princi
pal promovarea procesului 
de integrare economică și 
politică în Europa apuseană.

Organele principale ale 
U.EO. sînt Adunarea Parla
mentară, care se întrunește 
anual și care funcționează 
pe sistemul comisiilor (po
litică, economică, de apărare 
etc.) și Consiliul Ministerial. 
Acesta are sesiuni trimes
triale la care participă mi
niștrii afacerilor externe sau 
ai problemelor europene din 
cele 7 țări membre. Pe lingă 
problemele internaționale 
importante Ia ordinea zilei, 
aceste întîlniri ale parlamen
tarilor sau miniștrilor iau 
în dezbatere chestiuni cu
rente .de interes comun 
privind relațiile economice, 
financiare și politice din 
U.E.O., relațiile cu S.U.A. 
raporturile cu N.A.T.O., re
lațiile Est-Vest etc.

După crearea Comunității 
Economice Europene, din 
care fac parte, cu excepția 
Angliei, toate țările U.E.O., 
rolul acesteia din urmă se 
diminuase sensibil. O anu
mită revitalizare s-a înre
gistrat abia prin 1963 în le
gătură cu tentativa Angliei, 
eșuată atunci, de a pătrunde 
în Piața comună. Relațiile 
Anglia—Piața comună au 
devenit apoi una din preo
cupările centrale ale U.E.O., 
care a fost folosită de Anglia 
pentru lansarea, în 1969, a 
celei de a doua ofensive în 
direcția C.E.E. Această 
problemă a condus U.E.O. 
în praguUcelei mai serioase 
crize prin care a trecut, 
Franța boicotînd timp de 
mai bine de un an sesiunile 
Consiliului Ministerial.

R.F. a 
Belgia, 
burg.

URUGUAY. — Aspect din timpul reconstituirii răpirii amba
sadorului britanic la Montevideo.

„SERIA NEAGRĂ" A RĂPIRILOR

Jivkov, 
al P.C. 

Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al Bulgariei, a sub
liniat importanța și rolul rela
țiilor bilaterale și al colaboră
rii dintre țările socialiste. Că
lăuziți de această convingere, a 
spus el, depunem eforturi neîn
trerupte pentru lărgirea și a- 
dîncirea relațiilor bilaterale cu 
toate țările socialiste. Apreciind 
însemnătatea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
cehoslovace la cel mai înalt ni
vel pentru dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări, vorbi
torul a arătat că potrivit nou
lui acord pe termen lung, sem
nat zilele acestea între cele 
două țări, volumul schimburilor 
reciproce wn perioada 1971— 
1975 va atinge aproximativ 
1 200 000 000 ruble.

. Arătînd că, în ultimul timp, 
pe continetul european se dez
voltă tendințe favorabile păcii, 
vorbitorul a subliniat că în ca
drul întîlnirilor țărilor socialis
te și îndeosebi la ultima întîlni- 
re de la Berlin din decembrie 
1970, s-a putut constata că, în 
pofida opoziției anumitor cercuri, 
există toate condițiile pentru 
convocarea conferinței europe
ne. în această direcție, a spus 
Todor Jivkov, noi sprijinim ini
țiativa utilă a guvernului fin
landez privind întîlnirea de la 
Helsinki, 
prezentanții 
teresate ar 
problemele 
convocarea conferinței 
pene.

în încheierea cuvîntării sale, 
Todor Jivkov s-a referit la cel 
de-al X-lea Congres al P.C. 
Bulgar, la pregătirile ce se fac 
în vederea acestuia și atmosfe
ra însuflețită cu care îl întîm- 
pină poporul bulgar. Putem 
spune, a conchis Todor Jivkov, 
că poporul nostru muncește în 
prezent și trăiește sub semnul 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului.

în cadrul căreia re- 
țărilor europene in- 
urma să dezbată 

practice legate de 
euro-

ȘANHAI
Municipal

■

al

Răpirea lui 
Geoffrey Jack- 
son, ca și relativ 
recenta răpire 
a ambasadorului 
Elveției Ia 
Giovanui 
cher, sînt 
ultimele 
dintr-un

Rio, 
Bu

doar 
două 

întreg 
lanț de răpiri de diplomați și 
oameni politici cu scopul de 
a se exercita presiuni 
pra autorităților din 
unde au fost operate, 
tabila „serie neagră' 
put acum doi ani și jumăta
te in Guatemala. Atunci, în 
iulie 1968, a fost răpit am
basadorul Statelor Unite la 
Guatemala City, John Gor
don Mein, care, într-o în
cercare de evadare, a fost 
ucis de răpitorii săi. Numai 
cu un an mai tîrziu, în 
septembrie 1969. a fost răpit 
ambasadorul S.U.A. în Bra
zilia, Charles Burke Elbrick, 
și, în schimbul eliberării 
sale, autoritățile braziliene 
au pus în libertate 15 deți
nuți politici. în anul 1970 au 
avut loc nu ntai puțin de 
cincisprezece răpiri de di- . 
plomați străini în Guate
mala, Brazilia, Republica Do
minicană, Argentina, Ca
nada, Spania. Cel mai tragic

asu- 
țările 
Veri- 

a înce-

caz din această „serie", care 
a cutremurat opinia publică 
anul trecut, a fost asasinarea 
contelui von Spretti, amba
sadorul vest-german în Gua
temala.

Avînd implicații politice 
nu numai de ordin intern (în 
țările unde sc operează ase
menea acte) ci și pe planul 
relațiilor diplomatice, pro
blema răpirilor de persoane 
acreditate în diferite state 
preocupă atît guvernele și 
diferitele instituții interna
ționale cit și opinia publică 
mondială. Ea a fost înscrisă 
pe agenda lucrărilor ultimei 
sesiuni a Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) și 
s-a aflat în dezbaterea re
uniunii trimestriale de Ia 
Luxemburg a Consiliului 
Ministerial al Uniunii Euro
pei Occidentale (U. E. O.), 
organism vest-europcan care 
cuprinde cele șase țări ale 
Pieții comune și Anglia. 
Problema protejării diplo- 
maților ' împotriva răpirilor 
care fac din ei un obiect de 
șantaj se vădește a fi extrem 
de dificilă. Recrudescența, 
aproape explozivă, a unor 
asemenea acte în anul care 
a trecut și noul caz de ră
pire de la Montevideo, din 
primele zile ale acestui an, 
indică acuitatea și urgența 
unor măsuri specifice.

Ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, a început anul 1971 
printr-un turneu în sud-estul asiatic. Bangkok, Saigon, Hawai 
au reprezentat etapele misiunii sale de informare asupra „doc
trinei Nikon". „Doctrina Nixon — declara o oficialitate a Casei 
Albe — încearcă să înlocuiască singele cu banii... Ideea poate 
părea atrăgătoare la început, dar atunci se ridică unele între
bări : Cîți dolari va costa ? Sint ei bine cheltuiți ? Nu ar trebui 
să-i cheltuim acasă ? Și la aceste întrebări doctrina nu oferă 
răspunsuri". „Doctrina Nixon" pe care S.U.A. încearcă s-o aplice 
în Indochina a fost rezumată de Melvin Laird însuși, în țările 
vizitate, prin lozinca „Oameni, nu. Un program de asistență mi
litară, da“. Deci, pe de o parte, promisiuni pentru retragerea 
unui anumit număr de soldați americani din Peninsula Indo- 
chineză, pină la alegerile prezidențiale din 1972, iar pe de altă 
parte, așa-numitul program de „vietnamizare", care înseamnă, 
în fond, continuarea și chiar extinderea războiului.

în ce privește retragerea soldaților, referirile lui Laird la 
moralul scăzut al trupelor americane par o recunoaștere a nece
sității urgentării ei. „Un număr mic de militari .americani — 
spunea ministrul apărării -— au adoptat atitudinea evitării lupte
lor pentru a nu risca să fie uciși. înțeleg bine îngrijorarea lor“ 
— adăuga Laird. Cit despre „vietnamizare", Laird o îngloba (în 
cursul unei conferințe de presă ținută cu citva timp înainte de

Misiunea
lui Laird

întreprinderea turneului) într-o nouă strategie care va conta pe 
imbunătățirea dc către aliații locali ai Washingtonului a forțelor 
lor convenționale. Conform aceleiași strategii, „îmbunătățirea" 
se va realiza pe baza sporirii ajutorului militar acordat de 
S.U.A. Cum insă, Congresul a refuzat aproape sistematic să 
aprobe majorările bugetare solicitate (bugetul militar american 
cifrat actualmente Ia 72 miliarde dolari ar trebui să atingă în 
intenția ministrului apărării 75—78 miliarde în 1972), Pentagonul 
s-a folosit de metode indirecte pentru a acorda ajutor militar 
unor țări străine, fără aprobarea Congresului. Una dintre aceste 
metode, pentru care Administrația a fost aspru criticată în 
Senat în ultimele zile, o reprezintă folosirea în scopuri militare 
a ajutorului acordat în cadrul programului „Alimente pentru 
pace". Astfel, în ultimii cinci ani, 96 la sută (aproximativ 700 mi
lioane dolari) din fondurile alocate Vietnamului de Sud și 
Coreei de Sud au fost folosite pentru cumpărarea de uniforme 
militare și arme mici (din declarațiile făcute de Dr. John 
Hannah, conducătorul Agenției pentru Dezvoltarea Internațio
nală).

Sigur că în cursul întrevederilor din capitalele vizitate, Laird 
a fost nevoit să dea asigurări în legătură cu continuarea acor
dării de către S.U.A. a ajutorului militar, asigurări necesare 
in perspectiva reformei în acest domeniu care va fi prezentată 
Congresului de către președintele Nixon, în februarie. Nu este 
sigur dacă Melvin Laird a reușit să calmeze neliniștile aliaților 
S.U.A. Dar el este socotit la Casa Albă drept cel mai bun pro
pagandist al „doctrinei Nixon", avind la activul său 75 de cuvin- 
tări publice, 53 de conferințe de presă, 110 interviuri. Mai pre
sus de lătura oratorică, Laird este principalul responsabil pen
tru traducerea în viață a „doctrinei", în calitatea sa de șef al 
Pentagonului cu cele 72 miliarde dolari buget, 4 milioane saiariați 
și proprietăți valorînd 218 miliarde dolari. Se spune că pereții 
biroului său sînt decorați cu scene de luptă din Vietnam și 
cu o pușcă adusă din peninsula Indochineză. Pe vremea pre
decesorului său asemenea „trofee" lipseau. Oare Laird a dorit 
să fie pe placul militarilor ?

DOINA TOPOR
O»

Congresul Prima sesiune
P. C. Chinez

• AMBASADORUL României 
în Iran, Pavel Silard, a oferit o 
recepție in onoarea ministrului 
român al petrolului, Alexandru 
Boabă, care a intreprins o vizi
tă la Teheran. Au participat 
Manoutchehr' Eghbal, președin
tele Companiei naționale iranie
ne a petrolului (NIOC), și alte 
persoane oficiale.

N. PODGORNÎI A 
SOSIT LA CAIRO

• LA CAIRO a sosit miercuri 
într-o vizită oficială Nikolai 
Podgornii. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.Ș.S. El va participa _ și la 
festivitățile prilejuite de. înche
ierea- construcției complexului 
hidrotehnic de la Assuan.

„LUNOHOD-1" — 
2 930 M PE SELENA
• CENTRUL de comunicații 

cosmice la mari distanțe anunță 
că de la data aselenizării, labo
ratorul cosmic autopropulsat 
„Lunohod-1“ a parcurs in total 
2 930 m. Miercuri, paralel cu ex
periențele științifice, au fost per
fecționate metodele de orientare 
a lunohodului pe suprafața Se- 
lenei.

• MOSCOVA — Timp de trei 
zile, în ținutul Altai din Siberia 
de vest, a bintuit un puternic 
viscol, viteza vintului atingînd 
35—40 m/secundă — anunță a- 
genția TASS. în unele locuri, 
vintul a smuls acoperișurile și 
a deteriorat liniile electrice și 
de telecomunicații.

Comisia pentru combaterea ur
mărilor uraganului menține prin 
radio legătura cu localitățile mai 
îndepărtate. Pentru curățirea 
zăpezii de pe liniile de comuni
cații. au fost trimise mijloace 
tehnice puternice.

ARMELE PENTRU RE
PUBLICA SUD-AFRI- 

CANĂ

PEKIN 13. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : La Șanhai a avut loc, în 
în prima decadă a lunii ianua
rie, cel de-al IV-Iea Congres 
municipal al P.C. Chinez, care 
a ales comitetul orășenesc de 
partid — informează ziarele cen
trale.

Raportul politic a fost prezen
tat de Cian Ciun-ciao, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C, Chinez, președintele Comi
tetului revoluționar orășenesc 
Șanhai.

Cei sl 000 de delegați au dezbă
tut în timpul congresului docu
mentele Congresului al IX-lea 
al P.C. Chinez au trecut în re
vistă lupta desfășurată în de
cursul celor cinci decenii de 
existență a partidului, au făcut 
un larg schimb de experiență.

în hotărîrea adoptată la Con
gres, organizațiile de partid sînt 
chemate să înfăptuiască mai de
parte linia și hotărîrile celui 
de-al IX-lea congres al P.C. 
Chinez și ale celei, de-a doua 
plenare a C.C. al P.C. Chinez.

Prima plenară a noului' comi-

tet a ales ca prim-secretar pe 
Cian Ciun-ciao.

Delegații la congresul de la 
Șanhai — orașul unde a luat 
ființă P.C. Chinez — și-au ex
primat hotărîrea de a lupta pen
tru noi succese în întîmpinarea 
celei de-a 50-a aniversări a 
creării P.C. Chinez.

• CONFORM hotărîrii anun
țate anterior de comandamen
tul S.U.A., la baza militară a- 
mericană Chibana din insula O- 
kinawa a început operațiunea 
de evacuare a conteinerelor cu 
gaze toxice. Acestea sînt trans
portate spre localitatea Tengan, 
de unde o navă militară ameri
cană le va duce în insula John
ston din Oceanul Pacific. Pen
tru transportul conteinerelor au 
fost luate măsuri excepționale. 
Populația localităților Misato, 
Ishikawa, Gushiken, care se a- 
flă pe ruta Chibana—Tengan, a 
fost temporar evacuată, pentru 
a se preintimpina eventualele 
accidente.

Semnalarea unor noi
incidente la Belfast
BELFAST. — în noaptea de marți spre miercuri, în capi

tala nord-îrlandteză s-au produs noi incidente între populație 
și membri ai trupelor britanice staționate în Ulster. Tinerii 
manifestanți, aflați în cartierul catolic Ballymurphy, au lan
sat sticle incendiare asupra forțelor de ordine care patrulau 
în acel ssttor. Militarii au intervenit, arestînd 12 persoane.

Noile incidente din Belfast au intervenit după o perioadă 
mai mare de calm.

Sfidarea lui Clutton
Pentru prima oară în 

Rhodesia a fost ridicată 
cetățenia unui alb. Hotă
rîrea, luată printr-o „de
cizie extraordinară" 
vernului Smith, ii 
vește pe fermierul 
rigine europeană 
CIutton-Brock.
Clutton : s-a 
activ ca adversar neîmpă
cat al apartheidului tip 
Salisbury si ca un apără
tor al egalității rasiale.

CIutton-Brock, a fost u- 
nul din fondatorii lui Cold 
Comfort Ranch, o așa nu
mită „fermă multirasială" 
înființată Ia numai 10 km 
de capitala rhodesiană. A- 
ceastă fermă, unde lucrau 
laolaltă, în toate sectoa
rele și Ia toate eșaloanele, 
albi și africani, a fost con
cepută ca un exemplu viu 
menit să demonstreze aiît 
prin excelentele rezultate 
obținute, cit și prin admi
rabilele relații umane sta
bilite intre fermieri, indi
ferent de culoarea pielii, 
absurditatea și nocivitatea 

sistemului de apartheid.

a gu- 
pri- 

de o- 
__ Guy 

Vina lui 
manifestat

Ferma multirasială Cold 
Comfort Ranch, instalată 
„la porțile Capitalei", a a- 
părut autorităților admi
nistrației rasiste a lui Ian 
Smith ca o sfidare la a- 
dresa rinduielilor segrega- 
ționiste. După mai puțin 
de un an de la înființarea 
ei, oficialitățile au decis 
să pună in funcție arma 
represiunii. Ferma a fost 
declarată printr-o decizie 
a Consiliului de miniștri, 
oricit de ridicol ar părea, 
„centru de subversiune". 
Aproape o sută de poli
țiști au descins la Cold 
Comfort Ranch, i-au obli
gat pe cei 40 de locuitori, 
negri și albi, să părăsească 
ferma, au confiscat utila
jele. Din cei doi președinți 
unul — africanul Didymus 
Mutasa — a fost arestat 
imediat și încarcerat la 
închisoarea Sinoîa. EI este 
implicat într-un proces, 
acuzat ca „element pericu
los pentru securitatea și 
ordinea publică", pasibil 
de întemnițare pe termen 
intre 10—12 ani.

Parlament suedez
Marți au fost deschise Ia 

Stockholm lucrările pri
mei sesiuni a noului par
lament unicameral suedez.

• După cum informează săp- 
tăminalul american „NEWS
WEEK". in cazul cind guvernul 
conservator britanic va relua 
vînzatea de armament către Re
publica Sud-Africană. autorită
țile de la Pretoria intenționează 
să permită Angliei „folosirea u- 
nui sistem de radar și comuni
cații deosebit de complicat, ca
pabil să urmărească mișcarea 
oricăror nave în sudul oceanelor 
Indian și Atlantic". Potrivit ace
leiași publicații, pregătirile pen
tru amenajarea instalațiilor res
pective au și început, acestea ur- 
mînd să fie amplasate in zona 
Capului Bunei Speranțe, la Wal- 
vis Bay și în apropiere de Dur
ban.

Rostind tradiționalul discurs 
al tronului, regele Adolf Gustav 
al VT-Iea s-a referit la unele 
probleme internaționale. El și-a 
exprimat satisfacția față de e- 
voluția favorabilă a relațiilor 
Est-Vest, după semnarea tratate
lor sovieto-vest-german și po- 
lono-vest-german. Aceste tra
tate, a afirmat suveranul suedez, 
„întăresc speranțele de destin
dere. înțelegere și cooperare". Pe 
de altă parte, el a subliniat faptul 
că Suedia sprijină propunerea 
privind convocarea unei confe
rințe general-europene pentru 
securitate. în ce privește poli
tica internă, Gustav Adolf al 
VI-lea s-a ocupat în principal, 
de problemele economice ale ță
rii.

în prima ședință a Parlamen
tului, premierul suedez, Olof 
Palme, ă prezentat proiectul de 
buget pentru noul exercițiu fi
nanciar 1971—1972, a cărui va
loare totală se ridică la 51,7 mi
liarde coroane.

SOARTA TAREI KING

Linda Thorson, faimoasa 
Tara King din serialul TV 
„Răzbunătorii", a cunoscut 
gloria iar apoi uitarea. Dru
mul gloriei a fost rapid. Sosită 
la Londra, prin 1962, cu un 
titlu de campioană de patinaj

• COLD COMFORT RANCH IRITĂ CABINETUL SMITH
• „NU MĂ VOI AUTOEXILA" • UN EROU ALB AL LUPTEI

ANTISEGREGATIONISTE

Datorită 
al doilea __
fostei ferme, 
Brock, nu a putut fi im
plicat într-un proces si
milar. Autoritățile n-au 
scăpat însă prilejul unei 
răfuieli. Domnul fermier 
alb devenise de o bună 
bucată de vreme „indezi
rabil", înainte chiar de a 
fi pus bazele lui Cold 
Comfort Ranch. In sep
tembrie 1969 el a protestat 
vehement împotriva ex
pulzării forțate a tribului 
Taukwena de pe păniin- 
turile sale ; în noiembrie 
1969 el a fost unul din 
promotorii manifestațiilor 
do protest de la Salisbury, 
în cadrul cărora sute de 
albi și-au manifestat soli
daritatea cu 14 africani 
condamnați pentru „ocu
parea ilegală" a proprii
lor pămînturi de pe care 
fuseseră izgoniți samavol
nic. Acum, autoritățile au 
recurs Ia măsura, fără 
precedent, a ridicării ce
tățeniei Iui Clutton.

Nu intimplător, acțiunea

culorii pielii, 
președinte al 

Clutton-

„de forță" draconică. îm
potriva fermei Cold Com
fort, s-a desfășurat aproa
pe paralel cu trecerea 
prin parlament a unei noi 
legi segregaționiste. Este 
vorba de așa numita „lege 
asupra protecției proprie
tarilor". Pe baza ei, va 
fi suficient ca un număr 
de 25 de rezidenți euro
peni din „zonele rasiale 
albe" (zone care cuprind 
de fapt, cele mai bune și 
mai fertile terenuri) să 
adreseze o petiție autori
tăților pentru ca africanii 
din zona respectivă să fie 
expulzați în „zonele ne
gre" (sub pretextul că pre
zența lor „aduce prejudicii 
armoniei rasiale" sau „îm
piedică intensa folosire 
economică a terenurilor").

De pe acum, noua le
gislație. ca și „lovitura de 
forță" de la Cold Comfort 
Ranch au provocat pro
teste energice nu numai 
in rindul populației Zim
babwe ci și în cercuri 
largi ale albilor. Mulți 
albi se tem că înăsprirea

apartheidului va duce la 
o explozie. Ia o revoltă 
de nestăvilit a majorității 
africane într-o tară unde 
raportul între albi și a- 
fricani este de 1 la 18.

In ce-I privește, Guy 
CIutton-Brock a declarat 
că nu are de gînd să se 
conformeze unei „decizii 
ilegale a unui guvern ile
gal". Privîndu-1 de cetă
țenie, oficialitățile de la 
Salisbury au sperat că-1 
vor determina astfel să 
părăsească țara. Clutton a 
decis însă să rămină, folo- 
sindu-se de clauză de „re
zident temporar". Hotă- 
rîrea lui „Nu mă voi auto- 
exila ca să fac pe plac u- 
nor iresponsabili. 
Ia căsuța mea de Ia fer
mă. Și oricine va dori să 
mă alunge va trebui să 
folosească for(a. siț treacă 
peste cadavrul meu".

Ian Smith are exact ce 
nu și-a dorit : un erou 
alb al luptei anti-segrega- 
ționiste.

Rămîn

P. N.

artistic, Linda era hotărîtă să 
reușească în teatru. După 
cinci ani de studii — încheia
te cu rezultate excelente — 
la Royal School of Academic 
Arts, în iunie 1967, a primit 
un telefon prin care 1 se pro
punea un rol principal, alături 
de actorul Patrick Mac Nee : 
„Veți fi Tara King, agentul 
secret 69. Cu o condiție".

condiția era draconică. In 
două saptămîni a trebuit să 
slăbească io kg. Adevăratul 
infern a început însă o dată 
cu turnarea primelor secven
țe din serialul TV. Timp de 
doi ani, se scula la 5,30 dimi
neața terminîndu-și progra
mul către seară, la orele 20. 
O dată eu succesul foiletonu
lui, reluat pe micile ecrane 
din 74 de țări, Linda credea 
că viitorul îi era asigurat. Re
zultatul : o incredibilă serie 
de deziluzii. Carlo Fonti, Sam 
Spiegel și alți producători i-au 
refuzat colaborarea. După o 
călătorie la Hollywood, s-a 
întors dezolată, fără nici un 
contract. A refuzat o serie de 
emisiuni TV. propuse de Al
bert Raisner în cursul cărora 
trebuia să-i învețe pe copii 
judo : „Mii de regrete — ar 
fi răspuns Linda. Eu sînt ac
triță..."

După o lungă perioadă de 
așteptare, i-a parvenit o veste 
bună : propunerea de a par
ticipa Ia realizarea unui film 
în Uniunea Sovietică.
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