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Dialogul nostru cu tovarășul ALEXANDRU BUICAN din Poiana Brașov.

Foto : P. TINIALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit

SEMICENTENAR
• IN CINSTEA ANIVER

SARII SEMICENTENARULUI 
U.T.C. a fost organizat la Rîm- 
nicu-Vilcea un schimb de ex
periență între membrii societății 
cultural-științifice „Anton Pann“ 
din localitate și membrii socie
tății literare „Alexandru Vlahuță" 
a elevilor din Tîrgoviște. La se
diul Comitetului județean Vîl- 
cea al U.T.C. s-a desfășurat cu 
acest prilej un schimb de opinii 
referitor la structura societăților 
respective, s-au purtat discuții 
pe marginea statutelor de fun
cționare ale acestora. In încheie
rea schimbului de experiență 
creatorii dîmbovițeni și vîlceni 
au citit din creațiile lor din care 
se desprinde pulsul fierbinte al 
vieții cotidiene. Tinerii condeieri 
dîmbovițeni, însoțiți de gazde, 
au mai participat și la întîlni- 
rea cu scriitorii Dragoș Vrîn- 
ceanu, Paul Anghel, Dan Zam- 
firescu și cu reprezentanții re
dacției revistei „Manuscriptum“,

• NUMEROASE ACTIVI
TĂȚI organizate de către co
mitetele municipal și județean 
U.T.C. Bacău în întîmpinarea 
Semicentenarului poartă am
prenta unei mai profunde pre
gătiri politice a tinerilor. Se de* 
pun strădanii permanente ca ac
țiunile întreprinse să aibă un e- 
fect educativ sporit. Așa, de 
pildă, deschiderea „Decadei căr
ții social-politice pentru tineret" 
a fost marcată de o întîlnire a 
tinerilor din oraș cu un profe
sor universitar la Librăria „V. 
Alecsandri“ din Bacău, întîl
nire reeditată și în alte centre 
din județ: Tg. Ocna, Gheorghe 
Gheorghiu Dej, în cadrul căreia 
a fost prezentată lucrarea „File 
din istoria U.T.C.“. In organi
zațiile comunale din județ, în a- 
fara acestei lucrări au fost evo
cate pagini de luptă revoluțio
nară a tinerilor de pe aceste 
meleaguri (Tescani, Blăgești, Ra- 
cova, Răcăciuni, Asău, Zemeș 
ș.a.), pagini ce vor fi înmănun- 
chiate între coperțile unei alte 
lucrări similare, editate sub e- 
gida comitetului județean 
U.T.C. și filiala Bacău a Arhi
velor Statului. Simpozioane, fil
me documentare, expoziții înso
țesc aceste lucrări. Totodată, pa
ralel cu acțiunile de populari
zare a cărții la sate se desfă
șoară și un concurs pentru cel mai bun difuzor de carte. Un 
punct esențial de apreciere îl va 
constitui și modul în care tinerii 
respectivi reușesc să răspîndeas- 
că lucrările social-politice, cali
tatea prezentărilor și recenziilor 
de carte.

— Tovarășe Alexandru Buican, dumneavoastră ați fost participant la importante evenimente social-politice care au determinat crearea Uniunii Tineretului Comunist din România. După 50 de ani. încercind să rememorați acele evenimente, ce semnificații le descope- riți ?

ceastă însuflețire, n-am fi putut depăși încercările grele, neînțelegerile, confuziile, n-am fi putut rezista în fața teroarei dezlănțuite de instituțiile represive ale statului burghezo-moșie- resc. Și, mai ales, n-am fi putut înfrînge aceste greutăți, dacă n-ar fi fost partidul, care să ne dea încredere, tărie, care să definească cu claritate obiectivele luptei și activității noastre.

SEMICENTENAR

— Uniunea Tineretului Comunist a luat ființă într-o perioadă bogată în evenimente social-politice de o deosebită importanță pentru țara noastră. Aceste evenimente au avut un rol hotărîtor în unificarea și dezvoltarea mișcării revoluționare de tineret din România. Dați-mi însă voie ca înainte de a comenta acele evenimente să fac o subliniere privind starea de spirit care domina pe atunci mișcarea tineretului. Din punct de vedere ideologic nu erau toate lucrurile clare. Din punct de vedere organizatoric nu se consolidase încă o structură foarte bine definită a organizației. Dar trona o însuflețire atît de puternică și eram atît de convinși de dreptatea noastră, îneît nimic nu ne-ar fi putut determina să renunțăm la luptă. Dacă n-ar fi fost această convingere. dacă n-ar fi fost a-

— Revenind evenimentele tice de acum in ce măsură că au determinat evoluția mișcării revoluționare de tineret ?
acum la social-poli- 50 de ani, considerați

După primul război monde la pedial, dezvoltarea relațiilor producție capitaliste' a dus afirmarea proletariatului scena istorică. Numărul lucrătorilor în fabrici creștea continuu ; totodată situația muncitorimii se înrăutățea. Tinerii muncitori trăiau in condiții mizere, primeau salarii mici pentru o muncă istovitoare. Drepturile politice și civile ale celor săraci erau desconsiderate chiar și atunci cînd se găseau înscri-
DORINA TURCU
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pe ambasadorul Republicii Filipine
In cursul zilei de luni, 28 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a primit pe Narciso G. Reyes, ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentantul permanent al Filipinelor la O.N.U., care se află în țara noastră.

La întrevedere a participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.In cadrul convorbirii au fost abordate probleme privind relațiile dintre România și Filipine. Cu acest prilej ambasadorul filipinez a transmis- tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc din partea președintelui Republicii Filipine, F. Marcos. Mulțumind pen-

tru mesaj, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste. România a transmis, la rîndul său, președintelui filipinez un salut prietenesc, ex- primîndu-și satisfacția pentru dezvoltarea de relații între Republica Socialistă România și Republica Filipine.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.
Vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii

Socialiste

președintelui Re- dr. KennethLa invitația publicii Zambia, David Kaunda,'președintele Con-

România, Nicolae Ceaușescu J

siliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua o vizită oficială in Republica Zambia, în luna martie a.c. •
Vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii

Despre uzina de mecanică fină 
— Sinaia, scriam, la începutul 
anului trecut că este confruntată 
în această vreme cu numeroase 
și importante probleme ce decurg 
din complexitatea programului de 
asimilare a noilor produse prevă
zut pentru perioada cincinalului.

Ianuarie 1971, februarie 1972. 
Un interval care permite, rapor- 
tînd realizările la intenții, să 
evaluăm eforturile colectivului de 
muncă din uzina prahoveană, 
eforturi exprimate astăzi în re
zultate care dau girul siguranței și pentru etapele următoare de 
activitate. Din totalitatea acestora 
am reține, pentru expresivitatea 
lui, ceea ce numim în mod cu
rent aportul propriu de inteli
gență al salariaților, insistînd nu 
în mod gratuit asupra preocupării 
și rezultatelor tinerilor. Spuneam 
nu gratuit, și sîntem pregătiți să 
argumentăm, așa cum o făcea la 
rîndul său inginerul Romeo 
Gherzan, șeful comisiei profesio- 
nal-sociale din cadrul comitetului 
U.T.C. Cu cifre, cu nume de ti
neri, cu teme rezolvate, cu sume 
expresive ale contribuției lor. A’om face acest lucru subliniind

rolul deosebit pe care l-au jucat 
diferitele acțiuni, caracterul sti
mulatori» al formelor de propa
gandă tehnică inițiate ji desfășu
rate în cadrul uzinei, la care ti
nerii s-au dovedit interesați să 
participe.

O asemenea acțiune se intitu
lează sugestiv „Fiecare produs cu cheltuieli materiale cît mai reduse“. Cu obiective precise, cu 
o arie problematică foarte largă, 
acțiunea a reunit în cadrul ei nu
meroase și fructuoase intervenții 
ale specialiștilor, ale lucrătorilor 
din proiecție. Elocvent ni se pare 
că intr-un singur trimestru s-a 
reușit reducerea cu 8,7 la sută a 
cheltuielilor materiale la mia de 
lei producție marfă, peste sarcina 
planificată, așa cum tot la fel de 
bine poate fi luat drept argument 
al eficienței inițiativa micșorării 
greutății specifice a producției, 
prin reproiectare și folosire de în
locuitori, cu 24 la sută în fiecare 
trimestru al anului precedent. 
Cifrele elocvente ilustrează rolul 
preocupărilor în ceea ce privește

reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale, com
bustibil, energie electrică, cnș- 
terea eficienței procedeelor teh
nologice noi. Ceea ce spun însă 
cifrele, dincolo de dimensiunea 
lor strict economico-financiară, se 
referă la interesul masiv al sala- 
riaților, participarea lor substan-
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Tramica prietenieromano - ungara
tonica legăturilor ce unesc popoarele român și ungar — pur- tînd pecetea u- nei istorii multiseculare — a înscris în paginile sale un moment de o importanță deosebită, care exprimă cursul ascendent al relațiilor de prietenie dintre cele două țări socialiste vecine — Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară. Vizita pe care delegația de partid și guvernamentală ungară, condusă de tovarășul Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. i.'. P.M.S.U., a întreprins-o țara noastră a oferit prilejul unei reafirmări a trăiniciei prieteniei dintre popoarele român și ungar, care conviețuiesc ca vecine de peste un mileniu, a dorinței comune de a da noi dimensiuni, mereu mai ample, raporturilor dintre țările noastre. Poporul nostru a întimpinat cu căldură, simpatie și sentimente tovărășești pe solii poporului ungar. Semnarea noului Tra-

al 
în

tat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări, convorbirile oficiale pe care tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâdăr și membrii celor două delegații le-au purtat, manifestările care s-au desfășurat cu prilejul vizitei înalțiior oaspeți din țara vecină, au dat o expresie concludentă amiciției româ- no-ungare care are vechi tradiții istorice și care a dobîn- dit în anii socialismului un conținut nou, superior. S-au împlinit, astfel, năzuințele celor mai înaintați militanți din rîndul popoarelor noastre care — opunîndu-se politicii de învrăjbire pe care o practicau clasele stăpînitoare, marile puteri imperialiste, profitorii exploatării și dezbinării națiunilor — s-au ridicat pentru apropierea și solidaritatea popoarelor român și pentru unirea lor în menită să ducă laidealurile de dreptate și bertate socială și națională. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu „a revenit socialismului meritul istoric

ungar, lupta izbindă li-

de a fi asigurat fundamentul trainic al unor relații de tip nou, cu adevărat internaționaliste, de înțelegere și prietenie, de colaborare și bună vecinătate între popoarele României și Ungariei“. Relațiile româno-ungare se dezvoltă pe principiile internaționalismului proletar, ale stimei reciproce și ale respectării integrității teritoriale, ale suveranității și neamestecului în treburile interne, pe colaborare și întrajutorare frățească. Un rol deosebit în a- ceastă privință a avut Tratatul de prietenie, alianță și colaborare încheiat la 24 ianuarie 1948. Noul tratat, semnat cu prilejul acestei vizite, reflectă rezultatele obținute în dezvoltarea relațiilor dintre Republica Socialistă Românin și Republica Populară Ungară și schimbările intervenite în relațiile intertiaționale.Convorbirile dintre cele două delegații de partid șiM. RAMURĂ
(Continuare tn pas. a Vl-a)
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în Republica Unită TanzaniaLa invitația președintelui Republicii Unite Tanzania, Julius K. Nyerere, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua o vizită oficială în Republica Unită Tanzania, in luna martie a.c.
Doi tineri ale căror mișcări 
trădează obișnuința de a ma
nevra cu iscusință uneltele; 
doi oameni uniți, la locul de 
muncă, în aceeași profesie : 

bobinator.
Foto : GH. CUCU
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SĂ DISCUTĂM DESPRE

ZMEUL DE LA BAR,
CU UN FORD LA
SCARĂ...

Nu e nevoie să dăm prea multe explicații despre comuna Lehliu. Dincolo de faptul că e o comună mare, unde agricul-, tura conviețuiește bine cu industria, Lehliu e foarte cunoscută în țară de posesorii de televizoare, ca localitate de baștină a ...Tânței. A Tanței, prietena lui Costel din serialul de schițe umoristice semnate de Ion Băieșu. De vreo patru

ani însă, Lehliu-gară a intrat în gura lumii și datbrită restaurantului său, e drept, mare și frumos, unde, din păcate, este imposibil să te poți declara mulțumit dacă ai de gînd să-i treci pragul. Dacă ar fi vorba doar de meniul compus de regulă dintr-un fel I și din două „specialități“ la a- legere pentru felul doi, poate, totuși, unii consumatori ar mai

închide ochii ; dar cînd e vorba de comportarea personalului, de practicile tip „codru“, ale ospătarilor tineri, firește că nimeni nu poate să treacă faptele cu vederea. Așa se face că restaurantul, amplasat 11 mare vad, iși pierde clientela pe zi ce trece, fapt ce se repercutează asupra planului, care numai îndeplinit nu poate să fie. Sesizați de cîțiva consumatori, printre care muncitori, țărani cooperatori și cadre di-DRAGOMIR HOROMNEA
(Continuare în pas- a IV-a)

ÎN PAGINA a 5 a

Rezoluția
Congresului al ll-lea

al Uniunii Naționale a
Cooperativelor Agricole

de Producție

Frumos
despre oameni

de DUMITRU M. ION

Ziariștii despre care vreau sâ vă vorbesc ocupă și astâzi un teritoriu ai dragostei în inima mea. Cred câ fără ei n-aș fi putut face niciodatâ pași mai mari către viață, fără su- rîsul lor nu m-aș fi desprins niciodată din în.căpățînare și timiditate. Erau doi acești ziariști ai amintirii inele și bă- teau din zori pînă-n zori șantiere, zeci de kilometri prin vînturi și furtuni spre adevăratele clipe ale muncii și vieții. Ce-i atrăgea în munții nedesțeleniți, încă ? Poate o dragoste mare cum este aceea cînd vezi un loc pe lume pe unde niciodată nu ai mai fost, dar parcă acolo te-ai fi născut și ai fi trăit totdeauna acolo la adăpostul aspirațiilor, și al speranțelor fără de moarte. Ziariștii, oamenii aceia din inima mea au văzut cu adevărat cum s-a născut un mare șantier, au văzut cum s-au metamorfozat oamenii și munții. Mergeau spre locul unde Argeșul avea să fie oprit ; prin nămeții muri alergau cu tolbele de impresii încărcate, bucurîndu-se pentru cifrele reci, pentru sfărîmarea munților, pentru scrisorile pe care apucau să le citească prin barăci pe paturi de fier. Ziariștii mei au trăit ani de zile în barăci, ei au văzut în șantier oamenii realizîndu-se la flacăra înțelepciunii, oameni care țineau cu spatele un munte, pe toți cei care făceau, construiau,-zideau, ceea ce noi numim hidrocentrale, uzinele-gigant dătătoare de lumină.Amîndoi scriau printre clipe de răgaz povestiri și amîndoi aveau cele mai grozave surîsuri ; pot spune că erau două izvoare ale surîsurilor ; de la ei cred că am auzit prima dată cuvinte despre viețile scriitorilor lumii, de la ei am învățat să pun întrebări oamenilor din șantiere, să pun mereu alte întrebări, să fiu bun prieten celor din munți sau celor de sub munți, din galeriile surpate și iarăși sprijinite cu umerii, pînă la izbînda finală. Să fii curios, mă sfătuiau ei, mai bine să greșești punînd întrebări decît să nu le pui.Săptămînal urcau într-o mașină, călătoreau spre una din tipografiile țării ; se reîntorceau cu ziarul șantierului, proaspăt. Uneori ei își aduceau aminte că au undeva prin țară familii rătăcite, oameni cuprinși de fiorul dragostei. De atîtea ori trebuiau să plece în orașe mari, ziariștii mei, și nu au plecat. Au zis mai stăm o lună, mai stăm aici, scoatem foaia asta, dar va trebui într-o zi să plecăm...Unul dintre ei a publicat cîteva cărți, era o vreme cînd lumea credea în el ca într-o stea adevărată ; celălalt scria
S (Continuare în pag. a IV-a)
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„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 29 FEBRUARIE 1972TELEGRAMETovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului PIOTR JAROSZEVVICZ, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, următoarea telegramă :Aflînd de urmările tragice ale exploziei de la Fabrica de amidon din Lubon, vă adresez, tovarășe președinte, expresia profundei noastre compasiuni.Vă rog, de asemenea, să transmiteți urări de însănătoșire grabnică celor vătămați, iar familiilor îndoliate cele mai sincere condoleanțe.Tovarășul ION GHEORGHE MAURER. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis domnului RAFAEL PAASIO, prim-ministru al Finlandei, o telegramă cu următorul cuprins :Cu ocazia învestirii Excelenței Voastre în înalta funcție de prim-ministru al Finlandei, vă rog să primiți sincerele mele felicitări și cele mai bune urări.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România și Finlanda vor continua să se dezvolte, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

MOMENT SOLEMN ÎNTR-O
SUBUNITATE DE POMPIERI

• MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, Corneliu Mănescu, a primit pe Narciso G. Reyes, ambasador, reprezentant permanent al Republicii Filipine la O.N.U., sosit în Republica Socialistă România într-o misiune oficială.Cu acest prilej s-au purtat discuții privind raporturile dintre Republica Socialistă România și Republica Filipine, dezvoltarea multilaterală a acestora și realizat un fructuos schimb păreri cu privire la probleme ternaționale actuale.Discuțiile s-au desfășurat tr-o atmosferă cordială și înțelegere reciprocă.
In apropierea Hotelului „Continental“ din Timișoara au început 

lucrările pentru construirea unui mare magazin universal care va 
depăși capacitatea comercială a tuturor magazinelor din municipiu 
• Zilnic 20 de tineri din Tășnacl participă la amenajarea centrului de 
informare și documentare o Peste 300 de tineri din Satu Mare primiți 
de curind in organizația U.T.C. fac acum parte din „Generația semi
centenarului“ • Două concursuri profesionale suscită interesul tine
rilor de la întreprinderea de construcții și montaje din Sibiu „Cel mai 
bun zidar“ și „Cel mai bun instalator“ e Comitetul județean Vilcea 
al U.T.C. a inițiat o expoziție volantă „50 de ani de luptă șl muncă 
sub conducerea partidului“ fo-mată din 4 panouri care va străbate 
cele 8 orașe ale județului o 500 de tineri și elevi de la Horezu s-au 
intilnit cu constructori ai Hidrocentralei de pe Lotru • In peste 30 
de comune din județul Vrancea au fost evocate figurile eroilor Vasile 
Tudose, Filimon Sirbu, Corneliu Elias ; în sala Teatrului din Focșani 
tovarășul Simlon Dobrovicl, membru al C.C. al P.C.K., prim secretar 
al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., s-a întîinit cu peste 11 000 
de tineri • Și-a Început activitatea „Studioul pionierilor“ din Petro
șani ; la Casa de cultură a sindicatelor din oiaș s-a inițiat o masă 
rotundă cu tema „Rolul exemplului personal al omului de tip nou in 
închegarea relațiilor de colectiv“ • „Caruselul ritmurilor“ se intitu
lează acțiunea comitetului U.T.C. — cadre didactice, de la Școala ge
nerală nr. 3 din Hunedoara. Va cuprinde concursuri de muzică ușoa
ră, populară, dansuri și vernisajul expoziției „Vraja culorii“ • La 
etapa județeană a Olimpiadei de iarnă au participat 100 elevi din ju
dețul Bacău și 200 din județul Vilcea « La Cehul Silvaniel (Sălaj) a 
fost inaugurat un șantier de muncă voluntară a tineretului * Baia 
de Criș a găzduit cea de a IV a etapă a concursului „Căutătorii de 
comori“ • Montajul de versuri patriotice realizat la Școala generala 
din satul Telejna, comuna Zapodeni a fost intitulat „Frumoasă ești 
patria mea“ a 100 de tineri de la Grupul școlar petrol din Mediaș au 
participat la concursul pe meserii • La Deva s-a inaugurat Expoziția 
de artă plastică a artiștilor amatori din județ • In școlile județului 
Dolj s-a organizat concursul „Școala românească și 50 de ani de 
luptă ai U.T.C.“, concurs sistem buletin într-un tiraj de 70 000 exem
plare • In 5 centre ale județului Gorj s-a desfășurat concursul ^,File 
din istoria U.T.C.“ • Ion Țucă secretar al Comitetului județean Gorj 
al U.T.C. a vorbit elevilor Liceului din Motru despre „începuturile 
mișcării muncitorești, crearea U.T.C.“. (De la corespondenții noștri . 
Ioan Vlad, Maria Jugănariu, P. lulius, Thomas Breier, Cornel Mure- 
șan, Silviu Dincă, C. Stanciu, Corvin Alexe, Mihail Vlad, Costea Ma- 
rinoiu, I. Bota, Daniel Ciurea, Valeriu Bârgău, Ioan Florea).

ROMÂNIA - FILM
PREZINTĂ
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72
Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANU

Douăsprezece k^scoune 12
producție a studiourilor Mosfilrr. 
după romanul lui llf și Petrov 
Regia: Leonid Gaidai
cu : Arcil Gomiașvili, Serghei Filipov, Mihail 
Pugovkin, luri Nikulin, Natalia Variei

Nemaipomenitele peripeții ale lui Ostap 
Bender într-o nouă versiune cinematografică.

XI. Grupul uteciștilor e in acțiune. Vlad se luptă cu Ceteraș care scapă pistolul, dar Ceteraș nu strigă fiindu-i teamă că va fi omorît. Ion și Damian au mai pescuit doi inși care sînt urcați alături de Ceteraș în mașina cu care sosiseră in strada Morii. „Băieții“ ofițerului de poliție, Ceteraș, au urechi bune : au auzit zgomote-n tine. 

în colecția „Bibliote
ca de istorie" a Insti
tutului de studii isto
rice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. a apărut lucra
rea „UN VOT DECI
SIV — NOIEMBRIE 
46" de dr. Mihai

Fătu

A2

URMAȘII LUI
EFTIMIE CROITORUîntregul efectiv al unității ce poartă numele lui Eftimie Croitoru, eroul din cel de al doilea război mondial, a participat la o amplă manifestare desfășurată sub semnul glorioasei aniversări a semicentenarului creării Uniunii Tineretului Comunist. Din bogatul program la care, alături de militarii unității, au luat parte numeroși tineri — pionieri, elevi, muncitori, membri ai detașamentelor de pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, membrj ai gărzilor patriotice — din localitate, spicuim cîteva acțiuni cu caracter deosebit: festivitatea de dare și luare în primire a armamentului, a tehnicii de luptă și din dotare, a subunităților. Militarii ce urmau să troacă în rezervă au încredințat colegilor lor mai tineri nu numai tehnica de luptă de care se folosiseră și obținuseră rezultate deosebite, dar și o tradiție, un buchet de rezultate cotate cu calificative maxime. Vizitarea colțului organizației U.T.C., oglindă fidelă a preocupărilor susținute pentru ridicarea conștiinței patriotice, a măiestriei ostășești, a constituit un al doilea moment important al acestei interesante festivități. Cu emoție și pioasă recunoștință, militarii și oaspeții lor au stăruit îndelung la colțul ce cinstește memoria ostașului-erou Eftimie Croitoru, simbol al dăruirii, al spiritului de sacrificiu manifestat pe cîmpul de luptă pentru apărarea patriei, pentru victoria armatei române. încheiat cu un atractiv și original spectacol, oferit de formația artistică a unității, întregul program a constitut un

Sîmbată și
duminică

la Sinaia finala
concursului

„SĂNIUȚĂ DE ARGINT
și duminică (4—5 pîrtia de pe vespro Cota 1400 de se vor desfășura

Sîmbătă martie) pe chiul drum la Sinaia, întrecerile din cadrul Finalei 
pe țară a Concursului dotat 
cu trofeul „Săniuța de argint“. La aceste întreceri vor participa circa 150 de elevi și pio-

U. T. C.

SEMICENTENAR
JUDEȚUL

Ieri am primit o corespon
dență de la colaboratorul nos
tru, Constantin Catană, din 
Galați. El ne aduce la cunoș
tință o foarte interesantă acțiu
ne sportivă.

In cinstea marelui eveniment, 
pe care tinerii îl trăiesc cu in
tensitate încă de pe acum — 
aniversarea a 50 de ani de Ia 
crearea Uniunii Tineretului 
Comunist — secția sport a Co
mitetului județean Galați al 
U.T.C. organizează o ștafetă 
cicloturistică care va trece 
printr-un număr de 18 comune 
ale județului, așezări cu tradi
ție în organizarea de activități 
sportive.

In regulamentul acestei ac
țiuni sînt cuprinse o serie de 
prevederi care trebuiesc respec
tate de toate echipele partici
pante și care, ele însele, pre
zintă elemente inedite, de 
atractlvitate. Bunăoară, com
ponența ștafetelor vor trebui să 
albă vîrsta intre 14—30 ani și să 
cuprindă toate categoriile de 
tineri de pe raza comunei ; el 
vor purta eșarfe tricolore pe 
care e scris : „Semicentenar 
U.T.C.“. Numărul concurenți
lor va fi cuprins intre 10—15 
tineri din fiecare comună, din
tre aceia care au participat și 
obținut rezultate meritorii în 
cadrul întrecerilor competiții
lor de masă inițiate pe plan 
central, cît și la cele cu carac
ter local și județean. Cu ocazia 
primirii ștafetei fiecare asocia
ție sportivă va organiza intîl- 

eveniment ce va rămîne adînc întipărit în memoria celor prezenți, o acțiune cu valențe instructiv-educative multiple, rod al priceperii și pasiunii ce a animat organizațiile de partid și U.T.C., pe comandanții și militarii de aci, inițiatori și organizatori ai acestei solemnități.
FINALA CONCURSULUI
„MELEAGURILE TARII

POVESTESC"Inițiat și organizat, în cinstea semicentenarului organizației revoluționare de tineret din țara noastră, de secția U.T.C. din M.F.A. și redacția săptămînalului „Apărarea patriei“ concursul „Meleagurile țării povestesc“ a antrenat peste 1 200 de militari. Deși inițial s-a desfășurat prin corespondență, organizatorii au adus pe finaliști pa scena Casei Armatei din București unde confruntarea a avut loc în fața unul numeros public format din militari și ofițeri. El a prilejuit o originală parcurgere a istoriei poporului român, a luptei clasei muncitoare, a comuniștilor șl uteciștilor în anii grei ai ilegalității, o trecere în revistă a marilor succese dobîndite în anii socialismului. Au fost, astfel, evocate momente și locuri ce constituie pagina vie a unei îndelungate și zbuciumate Istorii, a unei dramatice lupte, finalizate prin victoria socialismului, prin opera de construcție contemporană. Bine pregă- 

nieri, fete și băieți, campionii pe județe al diferitelor categorii.Organizatorii se străduiesc să asigure condiții cît mai bune de concurs și cazare pentru solii sporturilor albe din școlile generale, licee și școlile profesionale.
O ȘTAFETĂ
SPORTIVA
STRADATE

GALATI
niri sportive șl manifestări 
culturale.

Comitetele U.T.C. vor 
în vedere să completeze albu
mul ce va fi trimis de către 
comitetul județean U.T.C. și să 
cuprindă numărul bazelor spor
tive, rezultatele obținute la 
faza pe comună, centre de 
comună, județ și pe țară și 
cîte cercuri sportive există la 
nivelul satelor componente. De 
asemenea, fiecare asociație 
sportivă va lipi în album foto
grafii care să Ilustreze aspecte 
de la acțiunile sportive organi
zate. Pe toată perioada desfășu
rării acestei ștafete deplasatea 
concurenților se va face cu 
bicicletele și numai în cazuri 
speciale, impuse de condițiile 
meteorologice, cu mașina.

Onoarea de a porni ștafeta 
au primit-o tinerii din organi
zația U.T.C. și asociația spor
tivă a comunei Slobozie Co- 
nachi, comună cu rezultate 
deosebite In activitatea spor
tivă de masă : titlul de cam
pioană județeană la volei, 
fete, la toate edițiile Cupei ti
neretului de la sate, participan
tă la finala pe țară din 1969 de 
la București și 1971 de la Liva
da (județul Maramureș), lider 
In seria a ni-a a campionatu
lui județean sătesc de fotbai, 
precum și un titlu de campion 
național sătesc la trîntă la ca
tegoria 84 kg obținut la prima 
ediție, din 1978, de la Con
stanța.

avea

Subunitatea de pompieri militari comandată de maiorul 
GOSLAN VICTOR a trăit, zilele acestea, un eveniment deosebit. într-un cadru solemn, festiv, cu participarea unor invitați din localitate, activiști de partid și U.T.C., 26 dintre ostașii subunității au primit insigna „Militar de 
frunte“. Vorbindu-le cu acest prilej, P.C.R.
pieri maior marca 

secretarul Comitetului al Grupului de pom- al județului Covasna, Dumitru Alexandru, re- rezultatele bune obți-

tiți, finaliștii — fruntaș Giura Iulian, soldat Manole Leon, caporal Drăgan Constantin, și fruntaș Diaconescu Vasile — au demonstrat o temeinică cunoaștere a istoriei patriei și a monumentelor ce-o ilustrează, a locurilor ce alcătuiesc cronica luptei revoluționare a Partidului Comunist Român, a Uniunii Tineretului Comunist din patria noastră.

In timpul concursului.MÎNDRIAINGINERULUI
(Urmare din pag. I) 

țială în perimetrul propriu-zis al 
acțiunii.„Fiecare specialist — un cadru de concepție’*. După cum se poa
te lesne bănui, este vorba ae o 
altă acțiune menită să stimuleze 
efortul de gîndire al inginerilor 
și tehnicienilor fabricii în inte
resul organizării superioare a 
producției și a muncii, raționali
zării tehnologice și constructive a 
produselor, reparațiilor și moder
nizării utilajelor, studierii diferi
telor probleme de ordin mai ge
neral. întîlnim pe lista celor care 
au contribuit prin diferite soluții 
la succesul acțiunii amintite pe 
tinerii Dionisie Anton, Troian Bu- 
nea, Dorina Ungureanu, Romeo 
Gherzan, Florin Brănișteanu, An
ton Marfa și Vintu Alexandru, 
Dan Stanicei, Virgil Rădulescu, 
Doina Lipsa, Dorel Munteanu, 
Gheorghe Moacă, Ghiță Barbu. 
Poate nu atît numărul celor citați 
mai sus ar putea să rețină atenția 
deși el este cît se poate de ex
presiv, ci mai ales ideile acesto
ra, sumele subliniind valoarea lor 
tehnico-economică. Zeci de mii 
de lei obținuți prin soluții inteli
gente, cumulînd deopotrivă pri
ceperea și dorința tinerilor de a 
pune umărul la promovarea pro
gresului tehnic în întreprindere.

începeam, nu întîmplător, luînd 
ca reper startul anului trecut. 
Atunci, acțiunile la care ne-am re
ferit, ca și o alta, cu nimic infe
rioară lor ca importanță, numită „Cea mai bună soluție tehnică“ 
erau în faza de intenție. După 
un an avem în față răspunsul 
autorizat al însemnătății lor. Am 
insistat, deși sîntem convinși că 
nu îndeajuns, pe conținutul celor 
două inițiative pentru că ele ne 
par a da măsura priceperii de a 
mobiliza resursele interne ale în
treprinderii, capacității de canali
zare a potențialului tehnic pro
priu în aceeași direcție, rezol
varea cu succes a sarcinilor cin
cinalului, Uzina din Sinaia, dis
pune după cum se știe, de o bună 
bază tehnico-materială și ar fi fost 
suficient aceasta pentru a se 
sconta pe rezultatele pozitive ale 
colectivului de aici. Era nevoie 
de ceva mai mult în domeniul 
depășirii gradului de participare 
disciplinată la realizarea sarcini
lor de producție a salariaților: Și 

nute de întreaga subunitate în pregătirea politică și de luptă, în intervențiile prompte și o- perative pentru stingerea unor incendii, pentru salvarea unor bunuri a căror valoare însumează, de fapț, efortul zilnic al oamenilor muncii. Urmare a pregătirii temeinice, a însușirii cunoștințelor de specialitate, a formării unor-deprinderi, rod al antrenamentului susținut, dar mai ales al dăruirii, curajului, spiritului de sacrificiu și înaltei conștiințe patriotice de care sînt animați, ostașii pompieri și-au făcut pe deplin datoria. Ali- niați în front fruntașii loja Bela și Năstase Ioan, soldații Varga Tamas, Cszaszar Zol- tan, Pop Ioan și Deak Geza, întregul efectiv al subunității, ascultă cu justificată mîndrie aprecierile secretarului organizației de partid. Pe pieptul lor, distincția ostășească capătă conturul unui simbol, simbol al măiestriei și curajului, simbol al prețuirii cu care sînt înconjurați cei mai viteji și destoinici militari ai Forțelor noastre Armate.
AL. DOBRE

Foto : It. M. DORNEANU 
și ȘT. IONESCU

s-a reușit acest ceva, dovadă e- 
manația de propuneri șl soluții, 
de orientări noi în tehnologie și 
utilare, de la cei mai buni dintre 
ei. Atmosfera de studiu creată 
prin lansarea inițiativelor respec
tive, completată cu interesante 
programe de propagandă tehnică 
— cicluri de conferințe, simpo
zioane. dezbateri tematice — or
ganizate în colaborare de condu
cerea uzinei, de comitetul sindi
catului și organizația U.T.C. s-au 
dovedit cadrul fertil pentru crea
ție tehnică în sprijinul producției.

Anul 1971 a fost pentru con
structorii de mașini din Sinaia un 
an elocvent pentru capacitatea 
creatoare a colectivului de sala- 
riați de aici, a specialiștilor, a ti
nerilor. în cursul vizitei făcute 
recent acolo ni s-au prezentat tn 
detaliu preocupările, proiectele 
în această direcție pentru anul în 
curs. Stimulați de îndemnul se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rostiț de la tribuna Conferinței 
pe țară a cadrelor de conducere 
din industrie și construcții, ei 
sînt hotărîți să adauge realizări
lor existente altele noi. Așa cum 
au demonstrat și pînă acum că 
pot s-o facQ. Așa cum o cere 
propria lor tradiție.

Nu pierdeți nici o clipă ! Alegeți din unitățile „Hermes" — maga 
zine reprezentative ale sectorului de producție-prestări al coope 

rației de consum, cadouri pentru cei dragi !
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liliiii miri. |||| loininW
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RE CU BUCLUC (orele 16,30;
18,45) ; ACOPERIȘUL (ora 21) ru
lează la Cinemateca „Unlon".fonema

(orele 10; 16; 19,45), 
12,45; 16,15;

_____ 3; 12,30; 16;
(orele 0; 12,30; 16 

rulează la Victoria

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ; ru
lează la Patria : ""
Capitol (orele 0,15; 12 
19,45), Melodia (orele 9
19.30) , Modern
19.30) .

12 SCAUNE : 
(orele 8,30; 12; 15,45; 19,30).

ANTRACIT : rulează la Lumina 
(orele 9—19,30 în continuare).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), București (orele 8,15; 
10,15; 12.30; 14,45; 17; 19,15; 21,15).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30). .

MICUL SCĂLDATOR : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), Favorit (orele 
9,15- 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Flamura (o- 
rele 0; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ATUNCI J-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), Popular (orele 15,30; 18; 20,15). 
LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18;
20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Tomjs (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 28,30), Bucegi
(orele 15,45; 18; 20,15), Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), (la 
orele 10 Program pentru copii).

DECOLAREA : rulează la Vitan 
(orele 16; 18; 20). )

MIRII ANULUI II : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Giulești (orele 15,30; 
18; 20,15).

BRIGADA DIVERSE ÎN ALER
TĂ ; B.D, LA MUNTE ȘI LA 
MARE : rulează la Unirea (orele 
15,30; 19)

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Munca (orele 10; 15,30; 
18: 20.15).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare; 
Program de documentare (orele
20.15) .

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
Ia Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Miorița (orele 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,30).

FUGA : rulează la Volga (orele 
10,30; 15; 19).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 19).

LIVADA DIN STEPA : rulează ia 
Rabova (orele 15,30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Arta 
(orele 10.30: 15,30: 18: 20.15).

VAGABONDUL : rulează la Bu
șești (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la înfrățirea (orele 15.30; 
17,45; 20).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Pacea (orele 15,45: 18:
20), Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

TRENUL ; rulează la Crlngași 
(orele 15.30: 18; 20,15).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI • rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30: 17.45: 20).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
Ia Viitorul (orele 15.30; 18; 20.15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

O FI,OARE ȘI DOI GRĂDINARI: 
rulează la Flacăra (orele 10; 15,30: 
19).

BĂTĂLIA PENTRU APA GREA 
(orele 10; 12; 14,15) ;O MOȘTENI-

11

A apărut
LUPTA DE CLASĂ"Nr. 2, februarie 1972Organ teoretic și politic al C.C. al P.C.R.Din SUMAR :• VIRGIL TtiOFIN : Rolul și atribuțiile sindicatelor în etapa actuală. Conducerea de către partid a sindicatelor e DUMITRU POPESCU : Implicații ale programului ideologic al partidului în creația lițerar-artistică; o ALEXANDRU RADOCEA, FRANC1SC BASCH : Politica de investiții și consecințele social- economice ; • BOGDAN STUGREN : Ecologia în contextul societății contemporane. • Omul și locul său în producție : ADRIAN MIRZA : Forța de muncă în profil teritorial ; ANA GLUVACOV : Schimbări în structura forței de muncă feminine, e PROBLEME INTERNAȚIONALE : CONSTANTIN MITEA : Ideea securității europene în fața unor acțiuni de ordin practic; NICOLAE BELLI, MARIAN CHIRILA : Securitatea europeană și colaborarea economică ; ILIE ȘERBĂNESCU ; Economia capitalistă : „în umbra anilor ’30“ ?

MARȚI, 29 FEBRUARIE 1972
♦

Opera Română : LAKME — ora 
19,30; Teatliul de Operetă : VÎNT 
DE LIBERTATE — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR
— ora 20; (Sala Studio) : SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala Stu
dio) : SPECTACOL DE POE
ZIE ȘI MUZICA — ora 20; Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Studio) : 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul 
Mic : FATA CARE A FĂCUT O 
MINUNE — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA — ora 19,30; (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasllescu“ : VARIETĂȚI 
NON STOP — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : ȘCOALA DIN 
HUMULEȘTI — ora 9,30; Teatrul 
din Bacău (la Teatrul „Țăndărică"
— Sala Victoria) : ȘI-NCĂLECAI 
PE-O CĂPȘUNĂ — orele 10; 15; 
17; (Sala Academiei) : TIGRIȘO- 
RUL PETRE — ora 17; Studioul 
„Casandra“ al I.A.T.C. : SÎNZIA- 
NA ȘI PEPELEA — ora 20; Tea
trul Evreiesc : UN ȘIRAG DE 
PERLE — ora 19,30,

MARȚI, 29 FEBRUARIE 1072 
PROGRAMUL I

Curs de limba 
4-a — reluare, 
emisiunii de 

Cum vorbim — 
dr. Sorin Stati. 
Omega — enci-

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Tele-școală ; 
Pîrghia. Scripeții ; Valea Dunării. 
10,00 Curs de limba rusă. Lecția a 
5-a. 10,30 Căminul (reluare). 11,10 
Film serial „Patru tanchiști șl un 
cline“ (IV — reluare); 12,05 Tele
jurnal. 16,30—17,00 “ — •
franceză. Lecția a 
17,30 Deschiderea 
după-amiază. 17,35 
emisiune de prof. 
17,55 De la Alfa la 
clopedie pentru elevi. 18,20 Sub 
semnul neobișnuitului : Ochii lui 
Borg ; Un ciclist excentric ; Raliul 
culmilor. 18,45 Selecțiuni din spec
tacolul cu opera „Marea in sînge“ 
prezentat de anBamblul Operei 
„Phibada" din Phenian cu prilejul 
turneului întreprins în țara noas
tră. 19,10 Tragerea de amortizare 
ADAS. 19.20 1001 de seri : Povestea 
Iul Rumcajs. 19,30 Telejurnal, 20,00 
Seară de teatru : „Trei generații" 
de Lucia Demetrius. în distribu
ție : Sandina Stan, Toma Dumi
trii!, Ovidiu Schumacher, Mircea 
Coama, Mihaela Dumbravă. Marlus 
Peplno, Sorin Gheorghlu, Constan
tin Brezeanu, Catița Ispas, larina 
Demian, Genoveva Preda, Candid 
Stoica, Gheorghe Stilu, Florina 
Luican. Adaptare și regie Nicolae 
Motric. 22.00 Prim plan : Alexan
dru Ciucurencu. 22.30 „24 de ore“.
PROGRAMUL II

20,00 Teie-clnemateca pentru co
pii și tineret : Istoria unei capodo
pere — emisiune de cultură cine
matografică. Un film de montaj 
despre Istoria filmului „Nanuk" de 
Robert Flaherty, realizat de T. Ca- 
ranfll. „O poveste ca-n basme". 
Film de Ion Popescu-Gopo. 21,30 
Agenda. 21,40 Luminile rampei : 
Tineri interpreți : pianista Eva 
Rădăcineanu. 22,05 Telex tehnico- 
ștlințific. 22,15 Emisiune muzleal- 
distractivă.
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tinerii mecanizatori 
EFECTUEAZĂ ULTIMELE 
REPEFIJII /I PRAGUL

SEMĂNATULUI

după cum ne spunea utecistul Tudor Sandu. Adaptările executate la mașina de plantat răsaduri în vederea utilizării ei la plantatul cartofilor iărovizați nu sînt cunoscute de către nici unul dintre noi, deși vom lucra încă din această primăvară cu mai multe astfel de mașini. Tot aici, semănătorile SPC-6 și SUP-21 sînt încă prea puțin cunoscute de către mecanizatori. La S.M.A. Stolnici, din județul Argeș, tinerii mecanizatori încă sînt considerați surplus, lor repartizîn- du-li-se tractoarele ce rămin după ce și-au ales mai vîrstni- cii (și, se înțelege că acestea sînt cele mai proaste) ; lor li se repartizează mașinile agricole cu■ care se va lucra cel mai puțin, în campanie. Tovarășul Marin Loțan, secretarul comitetului U.T.C.. a sesizat această stare de lucruri, dar dacă directorul și cei din conducerea tehnică gîn- desc producția privind prin prisma unor interese limitate, ce putea face ? Rău este că din

partea Comitetului județean al U.T.C. ceea ce s-a sesizat pînă acum la S.M.A. Stolnici s-a răspuns prin indiferență. în secțiile de mecanizare ale județului Bacău 11 la sută dintre tractoare sînt încă nereparate, iar în Vrancea, Gorj, Alba, Satu Mare, Neamț și Sălaj alte a- proape două mii de tractoare, foarte multe semănători și peste cinci sute de mașini pentru combaterea dăunătorilor sînt încă nepuse la punct. Majoritatea acestora sînt deservite de tineri, iată de ce sarcină stringentătuturor forțelor în scopul recuperării rămînerii în urmă la reparații ; piesele de schimb deficitare putînd fi asigurate prin recondiționarea celor decretate ca uzate. Există o bună experiență care atestă că acolo unde s-a depus interes succesele n-au întîrziat să se arate. La S.M.A. Sărulești, de pildă, 76 la sută din piesele uzate au fost recondiționate, la S.M.A. Gura Ocni-

ței 71 la sută la Gurahonț, în județul Arad, 68 la sută. Deci se poate...
NOI INITIATIVE SE CER 

MATERIALIZATE

apare ca o mobilizarea

flecar« zi tot mai multe ale țării oferă condiții op- deisfășurării largi a forțe-Cu zone time______,______ „lor pentru executarea lucrărilor agricole de primăvară. Și, concomitent, privirile se îndreaptă către mecanizatori. Lor le revine sarcina de a pregăti terenul și însămînța circa patru milioane și jumătate de hectare. Răspunderea e maximă și onorarea unei asemenea îndatoriri presupune stimularea inițiativei, adoptarea unor soluții oare s ă permită vitalizarea activității fiecărui mecanizator, maistru sau specialist, direcționarea tuturor forțelor către obiectivul principal al producției. Aproape cincizeci de mii dintre mecanizatorii țării sînt tineri. Cum întîmpină ei declanșarea campaniei agricole de primăvară ? Sînt îndeajuns de bine pregătiți ? Mașinile deservite de el prezintă garanții că vor putea fi folosite la capacitatea maximă ?
ÎN PERMANENTĂ 
COMPETIȚIE CU 

TIMPÙL

rectorul unității afirmă că „tinerii sînt organic angajați in pregătirea campaniei de primăvară — punct de plecare în realizarea obiectivului deosebit de important, care esté producția. Deservim 15 cooperative agricole și cei 70 de uteciști ai noștri reprezintă ponderea în rîn- dul mecanizatorilor. Pentru a asigura succesul nu pierdem nici un moment pentru a asigura o foarte bună cunoaștere a mașinilor și terenurilor unde vor lucra aceștia. în cadrul fiecărei secții de mecanizare tinerii participă la cursuri de instruire. In Mehedinți, la S.M.A. Obîrșia de Cîmp, după cum ne spunea inginerul Ion Cepoi, membru al comitetului U.T.C., tinerii mecanizatori s-au angajat să lucreze în formații mixte pe bază de a- cord global, fapt ce i-a determinat să pună în bună stare de funcționare toate mașinile. Este o primă garanție că cele 8 000 de hectare repartizate culturilor de primăvară vor fi însămînțate la timp și de cea mai bună calitate. Și aici sînt organizate cursuri de instruire, la cele. 6 secții de mecanizare fiind asigurate, piesele de schimb din stocul minim. Fiecare clipă bună de lucru este ■ folosită din plin și de către mecanizatorii ce deservesc coo
perativele agricole din județul Timiș.

Pătrundem într-o perioadă a- glomerată în „lucrări stringente“ pentru agricultură, obișnuit sintetizate în noțiunea Campa- . nia de primăvară. O perioadă în care sînt necesare'eforturi foarte mari pentru așezarea unor baze solide viitoarei recolte, reușită posibilă numai în condițiile în care toate forțele satului sînt mobilizate și rațional organizate. Cu ce inițiative se vor înscrie organizațiile U.T.C. în această campanie a eforturilor ? Ce anume va fi întreprins în sensul creșterii eficienței muncii tineretului ? In ce acțiuni se va materializa cooperarea între organizațiile U.T.C. din S.M.A. și cooperativele agricole ? revin tese, sfera .. .desfășurat și convorbirea noastră cu tovarășul IOAN POPES- CU, secretar al C.C. al U.T.C.— In general, se afirmă că succesele într-o anume acțiune depind foarte mult de seriozitatea cu care este pregătită acțiunea respectivă. Așa cum rezultă și din recenta consfătuire pe țară a tinerilor mecanizatori, pentru fiecare organizație U.T.C., pentru fiecare activist apare ca necesară cunoașterea precisă, detaliată a cîmpului de acțiune. Pentru aceasta, în dreptul cifrelor înfățișînd suprafețele de cultivat cu porumb, floarea-soarelui, cartofi, sfeclă de zahăr, legume, etc. se impun așezate cele redînd necesarul de efort pentru fertilizarea la timp a terenurilor, pregătirea suprafețelor în mod ireproșabil, pre-

In acest sens ce sarcini consiliilor tineretului comitetului. U.T.C. ? acestor preocupări să-îns-a

gătirea semințelor, însămînțarea de calitate. Cu alte cuvinte, se cere realizat graficul acestei campanii.— Nu credeți că în felul a- cesta se înregistrează o suprapunere a responsabilităților ?— Dimpotrivă ! O cunoaștere exactă a sarcinilor de realizat va permite organizațiilor U.T.C. o analiză competentă a posibilităților de a sprijini multilateral activitatea din această primăvară, va da posibilitatea cunoașterii punctelor de lucru deficitare, va înlesni o judicioasă îndrumare a tinerilor către aceste lucrări. Pentru că, această campanie agricolă de primăvară este campania întregului sat, a tuturor locuitorilor satului și permanenta acționare în comun a mecanizatorilor și, tinerilor cooperatori apare ca o necesitate impusă de responsabilitatea muncii, de interesele ce se conjugă în cadrul formei de lucru nou introduse, aceea a formațiilor mixte. Tinerii mecanizatori trebuie să fie aceia care să se mobilizeze pentru asigurarea secțiilor cu piese de schimb și carburanți, să solicite sprijin în asimilarea metodelor de muncă avansate, cunoașterea mașinilor noi din dotare. în general. participarea în această campanie-cheie a anului, trebuie să fie din partea tuturor : mecanizatorii prin activitate neîntreruptă pe toată durata unei zi-lumină ; specialiștii prin îndrumarea tehnică asigurată clipă de clipă ; țăranii cooperatori prin muncă. Mobilizarea și organizarea tineretului se cer înțelese de către organele U.T.C. nu ca ceva voluntar ci ca o sarcină politică de primă importanță, ca un mijloc de apreciere a modului în care acestea își onorează mandatul cu care au fost investite. în anul aniversării Semicentenarului creării U.T.C. vrem ca în oricare dintre zilele acestei campanii să putem afirma : întregul tineret al satului se află la muncile cîmpului, contribuie cu toate forțele la punerea unor baze solide pentru viitoarea recoltă.

COLEGII NOȘTRI
DE GENERAȚIE .
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— In județul Timiș, ne spune tovarășul Dan Visalon, președinte al Consiliului tineret sătesc. lucrează aproape două mii de mecanizatori tineri. O treime dintre mecanizatorii județului. Și, fără să greșim, putem spune că fiecare dintre tinerii noștri se află într-o permanentă competiție cu timpul. Reparațiile au fost încheiate și mașinile recepționate, semănătorile probate cu semințe ; în bună parte campania fiind declanșată. Tinerii se comportă bine...— Ce acoperire au spusele dumneavoastră ?— Realizările... In raza stațiunilor de mecanizare Peciu Nou, Lenauheim și Sînnicolaul-Mare am fost la recepția tractoarelor. Lucrează acolo aproape o sută de tineri. Ion Dan, Florea Bo- toș, Marin Uibaru, Iosif Hăr- dăuț, Dumitru Rott, George Vida, fiind doar o parte dintre ei, și toate mașinile agricole au fost recepționate cu calificativul foarte bine. Peste tot s-a Ieșit la cîmp. întreaga activitate se desfășoară sub imboldul prevederilor angajamentului ca noi, tinerii, să asigurăm prelungirea cu o sută de ore a perioadei de funcționare a tractoarelor, să obținem o depășire de cel puțin 5 la sută a veniturilor, pe tractor și o reducere cu 8 la sută a cheltuielilor la o mie de lei venituri.In replică, tinerii mecanizatori din județul Tulcea, participă în aceste zile de „repetiție generală“ în vederea declanșării peste tot a campaniei de primăvară, la cursuri de instruire profesională. La S.M.A. Baia, cei 27 de tineri mecanizatori cu o vechime sub doi ani, participă sub îndrumarea Heinz Szegedi la țâre practică a SPC-6 și SUP-21,glarea mașinilor cu care lucra anul acesta, se procedează în toate cele 15 stațiuni pentru mecanizare ale județului. Iar în județul Constanța, la S.M.A. Chimogeni, Cogealac și Cobadim, alături de ceilalți mecanizatori, tinerii participă Ia exersarea reglajelor sensibile la mașinile agricole, intensifică ritmul de lucru la pregătitul terenului și la semănat. La S.M.A. Rîmnicu-Vîlcea, to- tovarășul Alexandru Cîrstea, di-

PRIMĂVARA 
ÎNCĂ ESTE AȘTEPTATĂ 

ÎN LINIȘTE

inginerului ore de învă- semănătorilor exersează re- vorAsemănător

Din păcate nu peste tot campania de primăvară este atît de actuală în preocupările organizațiilor U.T.C. din S.M.A., și nici ale tinerilor. La S.M.A. Chiraftei, din județul Galați, cei aproape o sută de tineri nu știu nici acum ce sarcini de plan le revin în această campanie de primăvară. Din cauza lipsei unor piese de schimb cîteva tractoare încă n-au fost reparate ; doar o parte dintre mecanizatorii tineri au fost cuprinși în formele profesionale organizate ; la nici o semănătoare nu s-a executat proba cu semințe. Inexplicabil, vremea semănatului se apropie, ce se mai așteaptă? Dumitru Păun, secretarul comitetului U.T.C. din S.M.A. ridică din umeri, deși în cadrul stațiunii este maistru cu reparațiile. Ocupă deci un post cheie. Dar, în timp ce dumnealui se arată nedumerit pentru faptul că este întrebat de ce tinerilor mecanizatori din Chiraftei nu le sînt create condițiile optime pentru o participare activă la viața economică a stațiunii, cele șapte cooperative agricole deservite așteaptă să prindă contur competența profesională a tractoriștilor pe cele aproape zece mii de hectare ce vor trebui însămînțate în această primăvară (peste o mie de hectare sînt încă nearate), la fertilizarea celor patru mii de hectare.Despre campania de primăvară se vorbește ca despre ceva foarte îndepărtat și la alte unități de mecanizare. La Ciorogîrla, în județul Ilfov, mai sînt de pus la punct cam douăzeci Ia sută din tractoarele și mașinile agricole. Această situație critică se explică și prin aceea că în ianuarie și februarie aproape jumătate dintre tineri n-au muncit pe măsura puterilor, lor re- venindu-le aproape jumătate din cele două mii și ceva de ore absentate nemotivat înregistrate la S.M.A. In județul Sibiu, la S.M.A. Roșia, pentru tinerii mecanizatori încă n-au fost organizate cursurile de instruire profesională. Cu toate că lipsa acestora se resimte din

Aproape cincizeci de mii 
de mecanizatori au luat star
tul în competiția ce avea să 
aureoleze pe cel mai bun din
tre cei buni. Și acel aureolat 
a fost EL.

Pînă a ajuns în fața juriu
lui nimeni nu-l remarcase, 
parcă nici n-ar fi fost în sală. 
Dar a venit clipa cînd a a- 
părut în fața juriului la fi
nala pe țară a Olimpiadei 
mecanizatorilor. Intre cei opt 
finaliști, EL parcă se stre
cura, dorind să nu fie obser
vat. Un băiat slăbuț. Blond. 
Sfios. Cu sprîncenele mereu 
adunate la rădăcina nasului.
Și sub ele doi ochi al
vioi, trădînd inteligențe. _ 
zgîrcit la vorbă. Ca un
vîlcean. Dar are <
în ce spune. Pentru EL----
torul și mașinile agricole n-au 
secrete. Le știe. Și le descrie I 
frumos. EL a spus că „meca- I 
nizatorul este pionul princi
pal al pîinii". Și că „trac- | 
torul și mașinile agricole au | 
sensibilitatea ochiului“. De 
aceea trebuie îngrijite ca I 
ochii din cap. „Cum ai ajuns | 
în finală ?“ l-a întrebat pro
fesorul examinator. „Nu știu, I 
poate pentru că mi-e dragă | 
mecanica mai mult decît ori
ce pe lume. Sau, poate, pen
tru că în Vîlcea nu și-a mai 
propus nimeni să ajungă 
aici...“

Viața lui e viața mecaniza
torului. Adică asprită de via
turile primăverii și toamnei, 
îndulcită și înmiresmată de 
sucul cîmpiei adunat în rodul 
holdelor. Aspirația lui, e as
pirația mecanizatorului. Adi
că să urce el primul pe cea 
mai modernă dintre mașini, 
să știe totul despre mașini, 
să le deprindă secretele. Bra- 
țele-i sînt musculoase, iar bă
tăturile din podul palmei îi 
subliniază de la sine efortul 
cotidian ce i-l solicită mese
ria.

Întrebările s-au succedat. 
Note maxime. Iar în final 58 
de puncte avans față de cel 
care-i urma. EL, băiatul din 
Călimăneștii Vîlcei, mecani
zatorul din Boișoara, cîștiga 
ediția a patra a Olimpiadei. 
Cîștiga confruntarea cu elita 
mecanizatorilor din țară. Tro
feul „Tractorul de aur“ și ■ 
Diploma de onoare a C.C. al I 
U.T.C. îi vor aminti peste • 
ani că, în februarie 1972, re- ■ 
zultatele în cel mai popular I 
concurs al profesiei de me- * 
canizator l-au situat pe pri- . 
mul loc. Și își va aminti: a- I 
veam atunci 23 de ani... 1

Acesta este Constantin Pi- ■ loiu, cel mai mare dintre I 
frații Piloiu, toți trei mecani- 1 

| zatori în secția din Boișoara. |
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„A VEM CONDIȚII SA

LUCRU
Convorbire cu

GHEORGHE MANCIU, 
director general al Direcției ge
nerale a mecanizării din 
Ministerul Agriculturii, Industriei 

Alimentare ți Apelor

MI ’ » ufi
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«ACTORULLOCUL DE AFIRMAREPENTRU 50000 DE TINERI
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ISe afirmă că lucrările de primăvară reprezintă campania 

mecanizatorilor. Nu este nici o exagerare. Diagramele întocmite redau convingător situația : circa 80 la sută din volumul lucrărilor sînt executate mecanizat. Așadar, de secția de mecanizare depinde calitatea și ritmul lucrărilor ; pe umerii mecanizatorilor apasă în cea mai mare parte răspunderea așezării unor baze optime recoltelor de porumb și floarea-soarelui, de sfeclă și fasole, de borcea- guri și cartofi. Firească, deci, întrebarea : ce noutăți tehnice, or
ganizatorice și de altă natură vin 
să sporească forța și competența 
mecanizării în campania de pri
măvară ? Pentru răspuns ne-am adresat tovarășului inginer Gheor
ghe Manciu, director general al

Despre meserie se discută în orice moment...
Cu atît mai mult atunci cînd despre condițiile de muncă și de viață ale tinerilor mecaniza
tori se interesează cineva din conducerea ministerului. In cazul de față, tovarășul director gene

ral GHEORGHE MANCIU.

Direcției generale a mecanizării din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor.Noutățile ce amplifică forța mecanizării în primăvara acestui an, sînt multe. Și nici n-ar putea fi altfel dacă ne gîndim la sarcinile pe care le avem de realizat. In primăvara aceasta vor lucra cu aproape zece mii de tractoare mai mult în comparație cu a- ceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare parte a acestora sînt tractoare U-650 și U-651 precum și S-400, adică tractoare cu productivitate mare în comparație cu UTB-26 și 27 pe care le înlocuiesc. Sînt acoperite toate solicitările pentru semănătoarea SPC-6 — mașină ce permite un semănat de o excepțională calitate, elimină răritul ca lucrare separată. reduce cu un însemnat procent cantitatea de semințe utilizată, ridică de cîteva ori productivitatea. Vor putea fi folosite cu peste cinci sute mai multe semănători S.U.P.-21 precum și echipamentele care, montate pe mașina de plantat răsaduri, vor permite utilizarea acesteia la încorporarea în sol a cartofilor supuși în prealabil procesului de ia- rovizare. Concomitent, s-a întreprins acțiunea de categorisire a atelierelor mecanice după condițiile de care se dispune. La secții, de pildă, avem atelier de tip „S" în cadrul căruia se execută îngrijirile și reviziile tehnice la tractoare și combine, precum și reparațiile capitale la mașinile a- gricole simple. La noile S.M.A., unde avem sub 500 m.p. suprafață utilă, atelierul este considerat de tipul „D“, aici cea mai complexă lucrare admisă fiind segmentarea motorului. La stațiunile vechi pentru mecanizarea agriculturii avem ateliere de tipul „L" și „C", categorisite așa în funcție de dotarea lor. In cele de

primul tip vor fi executate reparațiile capitale la tractoarele de care dispun acestea, iar în cadrul celor din al doilea tip vor putea fi reparate și tractoarele altor S.M.A.-uri. în felul acesta, piesele de schimb sînt precis direc- ționate și gospodărește utilizate. Pentru depanarea rapidă a defecțiunilor, pentiu prima dată în această primăvară se va asigura trecerea obligatorie, în fiecare zi, a atelierelor mobile pe la fiecare secție de mecanizare; crearea stocului minim de piese de schimb — ușor deteriorabile — în cadrul secțiilor de mecanizare și a S.M.A. după specificul reparațiilor ce li se permite acestora să le efectueze ; vor fi asigurate a- gregate de schimb (pompe de injecție etc.), pentru înlocuirea rapidă a celor defectate, ceea ce va reduce în medie cu opt-nouă ore timpul de staționare a unui tractor în ateliere.Și, dacă vorbim de noutățile acestei prime campanii agricole a anului, trebuie să spun că cinci mii de mecanizatori dintre cei pregătiți în ultimele luni, vor primi botezul muncii efective pe tractor, al răspunderii de salariat. Totodată, în această primăvară vor fi constituite formațiile mixte de lucru cooperator-mecanizator a căror retribuire se va face în funcție de producțiile obținute. Iar pe plan intern, fiecare S.M.A. își va desfășura activitatea pe baza gestiunii economice proprii.— Adoptate în urma unor largi consultări, considerați că aceste măsuri de ordin organizatoric — dublate de noutățile tehnice anunțate — vor avea un efect perceptibil asupra calității lucrărilor campanie ?— Fără discuțiegreu de sintetizat în cifre, afirm totuși că ritmul de execuție a lucrărilor din primăvară va fi — numai pe seama factorilor enunțați — cu cel puțin zece procente superior celui înregistrat anul trecut. De aici și înrîurirea pozitiva pe care o va avea semănatul la timp și de bună calitate asupra nivelului producțiilor medii.

ritmului și a din actuala
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Achim Laurenția este una din fetele comunei Vișina, județul 
Olt, care s-a hotărît să se califice în meseria de viitor a agricul

turii — tractorist

COOPERATORII DEPRIND

MESERIA DE MECANIZATOR...La Islaz și Moldoveni, acolo unde Oltul își adaugă apele celor cărate spre Mare de bătrînul Danubiu, sătenii nu așteaptă în tihnă primăvara. Vin în întîm- pinarea ei. Pregătesc semințele și mașinile, fertilizează cîmpia, deschid canalele pentru irigații. Cincizeci și opt dintre oamenii acestor sate au îmbrăcat salopeta de elevi-mecanizatori. Deprind conducerea tractorului, pătrund în tainele motorului ; cerințelor știute ale culturilor le caută acum răspuns in mașina agricolă folosită, în reglajele posibil și necesar de efectuat. Sînt 58 de elevi sirguincioși, primii dintre cei care, urmare a transpunerii în viață a acestei „de valoare inițiativă a partidului“ vor face dovada în producție a însușirilor lucrătorului de miine al pămîntului, acela de țăran- mecanizator. La conducerea tractorului, instructori sînt mecanizatorii Dumitru Lazăr, Marin Rezeanu și Gheorghe Cinzeacă, iar pentru însușirea cunoștințelor de mecanică „bobocii“ au lucrat la reparații. Printre elevi: Gheorghe Grigore, președintele cooperativei agricole din Moldoveni, șefii de fermă Florea Gheorghiță, Florea Ciovică, Mi- hai Marioara și Iorgu Zamfires- cu, cooperatorii Stele Răduinea, Gheorghe și Florea Pîrvan, Ste- lian Ciucu, Ion Neațu, Tănase și

Florian Slabu, Ion și Marin Marioara, Iulică Rogobeja ; un total de treizeci și doi de tineri. în grupe de cîte doi, de patru ori pe săptămînă conduc tractorul cite două ore neîntrerupte pe pistele cu dificultăți amenajate de către tinerii comunei în cadrul acțiunii lor de muncă patriotică ; zece ore dintr-o săptămînă se află în atelierele mecanice, iar alte șase iau loc în bănci, participînd la lecțiile de circulație și de predare a cunoștințelor teoretice despre tractoare și mașini agricole. De data aceasta, profesori sînt specialiștii S.M.A. Turnu-Măgurele și lucrători de miliție.— Noi, se confesa Ion Proda- na, rămînem în continuare țărani, dar devenim „țărani mult mai competenți“, cum ne spunea tovarășul inginer Gheorghe Io- nescu. Pentru că vom putea urca și pe tractor atunci cînd mecanizatorul din formația noastră de lucru e obosit, vom ști ce și cum să-i pretindem mecanizatorului să lucreze iar pentru urgentarea lucrărilor vom putea lucra în schimbul doi pe tractoare.Iar în completarea spuselor lui Ion Prodana, vin precizările tovarășului Ion Lozneanu, directorul S.M.A., din care rezultă că încă din campania agricolă a acestei primăveri, cei pregătiți

ca mecanizatori vor lucra In schimburi pe tractoare, acțiune mult ușurată și de faptulmecanizatorii sînt cuprinși..... _1 că aici, la Islaz și Moldoveni, toți ' " " ■ înformații mixte de lucru. Și, în sprijinul hotărîrii adoptate sînt aduse cifrele : în fiecare decadă, cu tractoarele secției se vor putea executa lucrări intr-un volum cu circa 60 la sută mai mare decit cel așezat în mod obișnuit în bilanț, deci venituri suplimentare pentru S.M.A., și, mai ales, un ritm alert in executarea lucrărilor agricole. De fapt din planul-desfășurător al campaniei, întocmit de către conducerea cooperativelor agricole și secțiile de mecanizare, rezultă că în primăvara aceasta, semănatul florii-soarelui pe cele a- proape șase sute de hectare se va încheia în 3 zile, semănatul sfeclei de zahăr în cel mult două, iar semănatul porumbului pe cele două mii și ceva de hectare, în mai puțin de 7 zile....Un succes asigurat și prin contribuția celor 58 de actuali țărani-elevi la școala secției de mecanizare.
Pagină realizată de

GHEORGHE FECSORU
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Desigur, faptul că se scrie la ora actuală multă poezie se poate datora și prolificității unor autori, dar și grabei și lipsei de spirit critic. O urmărire în timp dovedește că niciodată nu s-a scris atit sau dacă s-a scris nu s-a publicat. Autorii de Valoare au avut decența și răbdarea de a se confrunta in timp, de a scoate ia iveală acele opere care îi reprezentau pe deplin. Negraba presupune atitudine selectivă. spirit critic. Fenomenul poetic actual este atit de complex încit, ca să ne dăm seama spre ce se îndreaptă, este necesar să fim în același timp exi- genți dar și animați de ceie mai generoase intenții. Căci oricit de dur am privi poezia, actul poetic rămîne prin sine un gest de mare generozitate. Dar nu e mai puțin adevărat că ușurătatea îndeplinirii acestui ritual este de-a dreptul condamnabilă, ea ținînd sau de lipsa de har sau de lipsa unei personalități autentice. Generozitatea actului poetic implică deopotrivă consistență și cristalizare, într-un cuvînt el trebuie să aibă deschidere, orizont. îndeplinirea lui presupune printre altele și conștiința lui. E greu de crezut că forța poetică oricit ar fi ea de mare, curge în neștire, fără nici o cenzură, fără un spirit critic, fără o „știință“ a claustrării. Această deschidere spre adevăr și gravitate ține de orizontul poetic. Nu vom găsi nimic in Edgar Allan Poe sau în Eminescu, în Dante sau în Rilke neînchegat, nestructurat. Orizontul poetic se degajă din întreaga operă fiind prisma în care toate punctele converg. Cînd vorbim despre un poet mare vorbim despre o mare structură. în ceea ce privește poezia se pare că important la ora actuală nu e doar să se scrie (un critic remarca într-un interviu faptul că deviza lui Eliade Rădulescu nu mat poate fi actuală), ci decantarea fenomenului poetic. Acest rol, fără îndoială, îl are critica literară și editurile, foruri care dau girul apariției cărților și fixării valorii lor. Există critici înzestrați, și aș îndrăzni să spun și editori. Acțiunea lor mai deliberată ar putea scuti cititorul de lecturi nefericite oferindu-i acele cărți care să-i dea o imagine reală a valorii scriitorului din zilele noastre. Totodată, ar putea preveni unele atitudini extremiste și nefundamentate, care pot duce la neînțelegerea unor poeți, la formularea unor critici neîntemeiate, la o răceală față de acei care reprezintă linia ascendentă a liricii noastre.Pe de altă parte, o privire neselectivă a fenomenului poetic ar duce la mistificarea neîntemeiată a valorii unor poeți, lucru adesea întilnit. O studiere atentă, echilibrată, o afirmare a valorilor urmărindu-le cu răbdare, combinată cu depistarea notelor false din scrisul unor autori, mi se pare a fi chestiunea fundamentală în urmărirea fenomenului liric actual. Unul din nenumăratele criterii îl constituie, fără îndoială urmărirea orizontului poetic care poate demonstra dacă autorul respectiv stăpînește o lume, o zonă de comunicare, dacă transmite ceva nou semenilor, interesant, sau e asemenea sobolului care sapă pe sub pămint șl cînd ajunge la lumină moare.Orizontul poetic nu e ceva imuabil, poezia aduce de fiecare dată noi elemente repre- zentlnd sensibilitatea epocii, dar și a fiecărui poet în parte. Unul era orizontul 48-lștllor In poezie, altul a fost al poeților dintre cele două războaie. A- ceasta nu „modifică“ cu nimic ideile fundamentale ale poeziei, cum ar fi transmiterea mesa

jului epocii tale. Totuși, de la o epocă la alta ele capătă o formă și un conținut nou. Ideile fundamentale sint cele care dau, de fapt, continuitatea unei culturi șl, în speță, unei anu-

de NICOLAE IOANAmite poezn. De la un anumit cadru dat nu se poate sustrage nimeni, chiar cînd e vorba de o mare personalitate. Oricit de originale ar fi ideile acestei personalități, aricită forță ar avea și oricit de independent s-ar părea că le trăiește, ele se înalță totuși pe elementele pe care i le pun Ja indemînă dițiile sociale existente în rioada respectivă. Raportul tre o generație de poeți și dițiile sociale este printretele foarte bine redat de Camil Petrescu prin prezentarea aspirațiilor generației dinaintea primului război mondial, visurile ei fiind stopate brusc de război. Ilustrarea elocventă a acestei realități a poeziei noastre o aduc marii poeți din perioada interbelică, un Arghezi. Blaga,

con-PS' din- con- al-

CULTURA
TÎNĂRULUi

j;ROET’*'
Barbu, poezia lor reprezentînd — oricîte firești rezerve am avea asupra fondului de idei, asupra poziției teoretice a unora dintre ei — echivalentul spiritual al unei conștiințe poetice naționale în etapa Istorică respectivă.Poezia lor s-a structurat pe valorile străvechi ale folclorului nostru, și, în general, pe aspirațiile sufletului Departajarea a însemnat părăsirea ci o afirmare nul culturii, o constituire și cristalizare a unor valori zate pe un sol evident național. Cit exprimă gestul lui Arghezi, al poeziei sale caracterizat pe lingă o structură de mare forță și printr-o conștiință artistică, printr-un respect rar întilnit pentru cuvint ! Aceasta dovedește că orizontul poetic este legat și de conștiința valorii, de gravitatea și stăpînirea unor zone artistice de mare profunzime. Poezia actuală stă, cum e și firesc, sub semnul unui nou orizont poetic ; ea reușind

românesc, de folclor nu albiei, 
a ei pe pla- o așe-

facă legătura cu marea poezie dintre cele două războaie, încearcă o structurare deliberată pe o realitate care a căpătat noi dimensiuni. Realitatea pe care o exprimă mesajul poeziei actuale, noțiune în aparență demonetizată și tocită prin excesiva ei folosire, dar care în fond iși păstrează semnificația ei, am putea spune eternă pentru artă. Momentul actual liric e un moment de efervescența, de universalizare a sensibilității și in speță, a poeticii românești. A- ceastă universalizare se produce, cum e și firesc, (paradoxal !) mai întii în limbaj. Poetul român, după Eminescu, și după marea poezie dintre cele două războaie mondiale, a descoperit limbajul poetic, faptul că nu există zone poetice sau apoetice. Frumusețea, spontaneitatea limbajului, promptitudinea și noutatea metaforei sînt evidente aproape la fiecare poet. Tocmai de aceea se spune că se scrie frumos, uneori chiar prea frumos, mai mult, că unii poeți se aseamănă între ei, dacă nu marea majoritate. Dacă conținutul acestei poezii ar fi mai personal, dacă nu ar abunda în interpretări de mituri, dacă ar avea mai mult obiect real, adică viață și dramă, cu siguranță că s-ar diferenția. Aceasta de fapt e de așteptat de la poezie. Aici intervine generozitatea noastră și a cititorului. Important nu este deci să se scrie mult la ora actuală. Important este cum și ce se publică. în acest sens capătă o deosebită însemnătate acțiunea criticului literar și a editorului de a stăvili mersul prin întuneric, la întîmplare. Se naște o nouă sensibilitate, ea reprezentînd pe plan sufletesc schimbările care au avut loc în ultimii ani. Noua sensibilitate își cere expresia sa. Autorii de poezie caută această nouă expresie, deoarece tehnica și civilizația produc tehnică și civilizație și în artă. Inventivitatea poetică, care reprezintă civilizația poeților, are nevoie de un orizont cît mai larg, orizont care poate fi aflat în trăirea personală, acută a evenimentelor sociale și spirituale ale epocii noastre, în înscrierea lucidă a poeziei pe direcțiile de evoluție ale sensibilității omului contemporan, în slujirea idealurilor lui de recunoscută noblețe și umanitate De care societatea noastră socialistă le cultivă cu deosebire.

Foto: P. TINJALA
Ansamblul artistic al U.T.C. într-un recent spectacol.

/ON UDRESCU, prim secretar al Comitetului 
municipal Rm. Vilcea al U.T.C., NE GARANTEAZĂ 

REUȘITA DEPLINĂ A UNEI IDEI:

SĂPTÂMiNILE SCHIMBURILOR
EXPERIENȚA

CRONICA MUZICALĂ

PULSA ȚII
IEȘENE

Au sosit noutäfi în librărie.
Foto : AL. PRUNDEANU

— Am aflat, tovarășe prim- secretar, despre declanșarea între organizațiile din municipiul Rm. Vilcea, a unor schimburi de experiență desfășurate sub semnul devizei : „Răspundem cu tot elanul tineresc chemării patriei și partidului". Care sensul acestei inițiative ? Și a debutat ea ?— Acțiunea are drept scop marea și consolidarea unor convingeri politice ferme, educarea tuturor tinerilor in spiritul dragostei și respectului față de patria socialistă, tată de partid, cultivarea unor înalte principii morale. Urmărim, de asemenea, să-i ajutăm pe tineri să se apropie, să cunoască mai bine modul cum o organizație sau alta își desfășoară activitatea politică și organizatorică curentă pentru ca — pornind de aici — să generalizăm inițiativele cele mai valoroase. Bineînțeles, a- ceastă acțiune se înscrie în circuitul de pregătiri intense, în atmosfera de lucru prin care în- timpinăm semicentenarul U.T.C.Ideea organizării unor astfel de schimburi de experiență a- parține tinerilor din organizația U.T.C. a Liceului economic. Ceea ce am făcut noi a fost doar s-o preluăm, detalii și cis spre mințeamNe-am toate, ca experiență să fie lucrative și meinic pregătite totodată, să vite acel formalism și festivism de suprafață, ce se mai întîl- nește din păcate uneori în cazul unor asemenea acțiuni. Judecind după rezultatele primului schimb de experiență, s-ar părea că am izbutit.— V-am ruga si ne dați cîteva amănunte despre desfășurarea concretă a primului schimb de experiență.— Primul schimb a avut loc nu demult, între organizațiile U.T.C. ale liceelor economic și pedagogic. Am considerat că un simplu schimb de păreri intre activurile U.T.C. ale celor două organizații s-ar dovedi insuficient. Acțiunea a fost deci concepută și s-a desfășurat sub forma unor activități comune pe durata unei săptămini. Organizarea și desfășurarea lor a polarizat aproape întreg efectivul

este cumfor-

s-o îmbogățim cu noi să o orientăm mai pre- finalitatea de care la început.propus. înainte aceste schimburi a-de de te- e-

celor două organizații. în săp- tămîna respectivă fiecare organizație a ținut o adunare model la care a invitat membrii celeilalte organizații. Astfel, tinerii de la Liceul pedagogie au desfășurat o adunare cu tema „Dragostea pentru profesiunea aleasă“, în vreme ce adunarea organizată nomic a cesitatea la locul Ambele responsabilitatea tinerilor, marcată prin substanțialitatea și seriozitatea luărilor de cuvint, prin punctele de vedere originale și mature exprimate de ei.Schimbul a continuat cu o sesiune de comunicări științifice, susținută de membrii cercului de socialism științific din Liceul economic, cu două mese rotunde avind ca temă „Principii ale eticii socialiste“ și „Ideal și responsabilitate“ și cu un concurs „cine știe cîștigă“, pe tema „Dezvoltarea județului Vilcea in perspectiva actualului cincinal“, la care au participat echipaje din ambele organizații.Un deosebit interes l-a stîrnit întîlnirea elevilor din municipiu cu tovarășul Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al comitetului județean de partid.Schimbul a mai cuprins și acțiuni recreative, cărora ne-am străduit să le asigurăm un conținut profund educativ : montajul literar „Conștiința comunistă“, o seară cultural-distractivă, o reuniune tovărășească.A fost o săptămînă plină, în care tinerii s-au remarcat nu numai prin participarea activă la aceste acțiuni, ci și prin rezultate foarte bune la învățătură, acestea fiind, de altfel, o condiție primordială a schimbului de experiență.— Succesul acțiunii de debut vă determină desigur să continuați inițiativa ?— Nu numai să o continuăm, ci să o și extindem, în sensul că, după organizarea în fiecare lună a unui schimb de experiență între două organizații U.T.C. cu profil asemănător, vom trece la organizarea unor schimburi între organizații cu profiluri diferite (de exemplu, între organizația U.T.C. dintr-o școală și o alta dintr-o întreprindere industrială, eventual chiar din

de elevii Liceului eco- luat în dezbatere „Ne- incadrării absolventului de muncă repartizat", adunări au evidențiat re-

aceea unde se desfășoară practica în producție a elevilor).De la asemenea schimburi — e drept, mai dificil de organizat — așteptăm rezultate și mai frumoase, în special pe linia educării la tineri a dragostei față de muncă, a unei atitudini sociale responsabile. Cu ajutorul lor ne străduim să realizăm cuprinderea tuturor organizațiilor din oraș într-un circuit comun, în vederea obținerii unor rezultate deosebite în cinstea jubileului organizației noastre.
Convorbire consemnată 
de DOKU MOȚOC

După turneele formațiilor ca
merale din Timișoara și Țg. Mu
reș, stagiunea muzicală bucurcș- 
teapă a ințegtat săptămînă tre
cută in cuprinsul ei un ciclu de 
concerte intitulate „Seri muzicale ieșene“ la care și-au dat con
cursul trei diptre cele mai bune 
formații ale lașului: Orchestra 
Conservatorului „Ceorge foiescu" 
și a Filarmonicii „Moldova" și 
ansamblurile camerale „Musica 
Serena" și „Musica Viva".

Viată artisțjcă a lașului a cu
noscut în ultimii 5—6' ani un re
viriment deosebit și cel puțin tre
cutele manifestări din Capitală 
au demonstrat -— în special în 
privința ansamblului simfonic — 
rolul cu totul deosebit pe care l-a 
avut un ținăr muzician de temei
nică pregătire, Ion Baciu, in 
revitalizarea forțelor muzicale ale 
unui oraș de veche tradiție. în 
exploatarea unor resurse, în folo
sirea potențialului de cadre pe 
care noul Conservator le-a pus la 
dispoziția instituțiilor muzicale,

Am regăsit în ansamblul simfo
nic ieșean vechile sale „date". 
Ion Baciu are aceeași forță de 
unificare a formației, de sublinie
re a elementelor esențiale ale linei lucrări, aceeași capacitate de a 
„duce" masa orchestrală spre dez
văluirea „liniilor de forță" ale mu
zicii. Dar anumite neglijențe în 
finisare, dezacordajul în acompa
niamentul unor pagini concertan
te, au diminuat uneori entuziasmul 
acelora care au venit să asculte 
o mare și „probată" orchestră, a 
celor care au venit la o seară de 
perfectă pregătire tehnică (în care 
primul cornist nu avea voie să 
„dea peste cep" unul dintre cele 
mai importante momente solis
tice ale unui poem de R. 
Strauss), o seară capabilă să de
monstreze continua ascensiune a 
unei formații în care punem spe-

ranțe dintre cele mai promiță
toare.

„Etapele" cele mai interesante 
ale simfonicului au fost poemul 
„TUI Eulenspiegel" în care Ion 
Baciu realizează o versiune de 
referință prin bogăția culorilor și 
pregnanța discursului — și pagi
nile din Tristanul wagnerian cu 
momente de un fascinant voltaj 
emoțional, cu un captivant echi
libru al planurilor sonore.

Cu un program de mare uni
tate s-a prezentat o mai veche 
cunoștință a bucureștenilor: for
mația Musica Viva, creată prin 
strădaniile dirijorului Vincente 
Tușcă.

Ansamblul ne-a propus de 
astădată patru prime audiții de 
muzică românească (Eterofo- 
nii de Ceorge Draga, Vocalize de 
Achim Stoia, Răscruce de Ștefan 
Niculescu, Crestături de Anton 
Aeman) ji două prime audiții din 
noua literatură europeană — 
Rapsodie de Arghiris Kounadis și 
Muttermusik de Richardo Mali- 
piero, ,

Momentele decisive pentru 
resursele de finețe și farmec ale 
ansamblului ni le-au oferit piesa 
lui Achim Stoia (în care am as
cultat o cîntăreață de talent Ma- 
ria Jana Stoia) și o lucrare de 
largă respirație semnată de 
Kounadis. (O mențiune specială 
trebuie s-o facem atunci cînd re
cenzăm concertul formației pen
tru unica frumusețe și știință 
vocală a sopranei Maria Boga- 
Verdeș, reală revelație a „Serilor 
muzicale ieșene").

In sfîrșit, turneul ieșenilor ne-a 
permis să ascultăm pentru prima 
oară, o strălucită formație născu
tă din strădaniile lectorului Ioan 
Welt, „Musica Șerena".

IOSIF SAVA

ZMEUL DE LA BAR
(Urmare din pag l)comu-dactice de la liceul din nă, profund nemulțumiți cu toții de atmosfera de la localultineri

(Urmare din pag. I)se în legi. în lupta cu mizeria și cu nedreptatea s-a născut solidaritatea de clasă. Sub influența ideilor socialiste, tineretul a început să înțeleagă un mare adevăr : că situația sa nu se poate îmbunătăți decît în- tr-un climat general de dreptate socială. Or, aici nu va putea a- junge singur. în mod obiectiv trebuia să militeze pentru unitatea tuturor forțelor revoluționare. Și pentru unitatea tineretului. — Care a fost contribuția organizațiilor de tineret în afirmarea acestor idei înaintate ?— La această întrebare nu este simplu de răspuns. După primul război mondial aceste organizații aveau mai mult un caracter cultural, de educație socialistă. Deci totul trebuia început chiar de la schimbarea conținutului activității lor. Pe acest tărîm s-a dus o luptă a- prigă. îmi amintesc că la conferința cercurilor „Tineretului socialist", în vara anului 1919, a- ceastă problemă s-a ridicat cu fermitate. Realitatea social-po- litică impunea imprimarea u- nui pronunțat ționar mișcării neret din țara mele creării unei baze ideologice comune de acțiune, a unui organ de conducere comun, cu rol coordonator, s-au pus din ce în ce mai mult, cu prilejul unor conferințe și consfătuiri ale organizațiilor ilegale și legale de tineret din acea vreme. Unificarea pe baza ideologiei revoluționare a fost motivul principal al unei astfel de conferințe a tuturor organizațiilor ilegale de tineret socialist, care s-au ținut la Iași în 1921. Pentru a respecta, pe denlin, regulile conspirative, conferința a avut loc în incinta spitalului de la Socola. cu ade’iunna directorului spitalului, dr. C. I Par- hon.

O asemenea concepție s-a relevat chiar și cu prilejul Congresului al II-Iea al Internaționalei comuniste, care a avut loc la Moscova în vara anului 1921. Am reprezentat, alături de alți trei tovarăși, tineretul socialist din România la lucrările acestui for internațional, printre ai cărui membri fondatori se număra și tineretul socialist din țara noastră. Vladimir Ilîci Lemn a purtat atunci discuții directe și numeroase cu delegații la Congres asupra aspectelor care priveau autonomia organizațiilor de tineret. Erau mulți care doreau o monopolizare a luptei revoluționare numai pentru tineret. Ei considerau că

mâți. Partidul s-a îngrijit în mod deosebit de problemele tinerei generații. Numeroși comuniști tineri au fost trimiși să activeze în mișcarea de tineret. Celor bine intenționați nu le-a fost greu să înțeleagă că lupta partidului și mișcarea de tineret aveau țeluri comune — care nu puteau fi atinse decît prin acțiuni comune.— Vreți să vă referiți mai pe larg la atitudinea tineretului socialist față de activitatea partidului comunist ?— încă înainte de 8 mai 1921, aproape în unanimitate tineretul socialist a sprijinit curentul de stingă din Partidul socia-

demnat în mod hotărîtor pe tineri să participe ia lupta partidului ?— Intr-un fel am mai răspuns la această întrebare cînd am vorbit despre identitatea de scopuri. Adaug aici că o deosebită importanță a avut-o și componența partidului. Ii cunosc pe mulți dintre comuniștii care acum 50 de ani — și după aceea — și-au dedicat viața luptei revoluționare pentru libertate, independență națională și progres social. Erau patrioți înflăcărați, aveau conștiința responsabilității față de destinele țării și ale poporului român. Partidul comunist avea autoritatea morală care-i dădea drep-

caracter revolu- socialiste de ti- noastră. Proble-

— Era într-o vreme cînd numeroși reprezentanți ai mișcării revoluționare internațional" de tineret credeau că tinăra generați ■ tr-hui" să ducă lupta pe cont propriu.

„VIITORUL,CUM ILvirsta matură, dovedea, prin ea însăși, un caracter „conservator“. Aceste idei de avangardism revoluționar au fost combătute de V. I. Lenin, care a subliniat că mișcarea comunistă nu e, în esență, o luptă a unor generații, că ea nu se reduce la un conflict între generații ; ea este o luptă de clasă — singura cale către prefacerile nemaiîntîlnite pe care și doreau toți cei oropsiți.— Asemenea „avangardism nar“ circulau prezentanții socialist din tră ?— De circulat.Dar fără forță,, fără putere de convingere. O dată cu crearea Partidului Comunist Român, în mai 1921, tinerii socialiști au înțeles că în viața social-poli- tică a țării a apărut o forță în stare să-i sprijine, să-și organizeze in cient lupta pentru idealurilor de care erau

1Qdeidei revoluțio- și între re- tineretului țara noas-au circulat.
să-i ajute mod efi- împlinirea ani-

AȘADOREAM NOIlist, In vederea constituirii P.C.R. Mai tîrzlu, după arestarea deiegaților la congresul din mai 1921, numeroși tineri au participat la activitatea partidului, pe cale legală sau semi- legală. însuși cuvîntul partidului era transmis în mase prin gazeta tineretului (ziarul „Tineretul socialist“ — n.r.). A- cest sprijin avea anume semnificație : tineretul, puternic ancorat în realitățile țării, iubitor al tradițiilor înaintate ale luptei poporului român, dar cu privirea îndreptată înainte, a descoperit că viitorul, așa cum și-l dorea, nu putea fi decît rezultatul luptei comuniștilor. De altfel, după crearea P.C.R. a crescut simțitor numărul tinerilor muncitori, intelectuali, elevi, studenți care aderau la organizația tineretului socialist. Do-’ rința celor mai mulți de a imprima organizației un spirit consecvent revoluționar a început să devină o realitate la conferința din martie 1922.— Ce credeți că i-a în-

/✓

tul să formuleze cerințele sociale ale clasei muncitoare, ale țărănimii, ale intelectualității, ale tineretului.— Ca om care, fiind în conducerea Uniunii Tineretului Comunist, ați trăit istoria anilor de luptă sub stindardul partidului, cum vă explicați că, deși trecută în ilegalitate. în 1924, organizația revoluționară de tineret s-a consolidat din punct de vedere politic și organizatoric ?— In primul rînd pentru că ne-a ajutat deosebit de mult partidul. Dar mai este și o altă explicație : țelurile organizației poastre nu numai că erau nobile. dar erau și foarte realiste. Numeroase categorii de tineri vedeau în programul U.T.C.- ului propriul lor program de revendicări politice și economice. Astfel, o dată cu stima și prețuirea multor tineri. U.T.C. și-a atras și sprijinul lor.

— Care a fost momentul cel mai greu din întreaga dumneavoastră activitate ilegală ?— De obicei asemenea ierarhizări se fac cu oarecare dificultate. Totuși, cred că pot să răspund fără să greșesc... Ieșisem din închisoare în 1927. Ca membru în Biroul Politic al Comitetului Central al partidului, am primit sarcina să lucrez în conducerea Uniunii Tineretului Comunist. In acel an a fost arestat întregul birou al Comitetului Central al U.T.C. Eu e- ram deja călit la „școala“ metodelor inumane ale siguranței, Cîțiva tovarăși însă fuseseră a- restați pentru întîia oară. E- xista, deci, pericolul ca cineva să nu poată rezista torturilor. Știam cîtă tărie de sine îți trebuie să reziști tratamentului a- plicat de siguranță. în calitatea mea de comunist, eram convins că port o mare răspundere : soarta a foarte mulți tovarăși de afară depindea de felul cum ne vom purta noi la siguranță. Dacă cineva ar fi vorbit, căderile s-ar fi dezlănțuit. Exista o singură soluție : să scurtăm cit mai mult șederea noastră la siguranță, pentru a ajunge cit mai repede la Consiliul de Război, unde torturile încetau. Partidul Național—Țărănesc — aflat atunci la conducere — se considera mai democratic. Știam că nu i-ar fi convenit să-și înceapă activitatea de guvernare cu un scandal public provocat de moartea u- hui tînăr la siguranța statului, în consecință, am hotărît să fac simultan greva foamei, greva setei și greva somnului. De teama să nu mă prăpădesc, anchetatorii ne-au trimis în cîteva zile la Consiliul de Război. în acest timp tovarășii rezistaseră torturilor.— Din ce izvoare sorbeau uteciștii această rie— Erau

cu pricina, unde cîțiva ospătari au instaurat legea junglei fără a fi opriți de nimeni, am căutat să vedem ce este și ce nu este adevărat în cele spuse.în tura de dimineață, i-am găsit pe Marin Pavel în vîrstă de 20 de ani, Ion Mireea, de 23 de ani, și Constantin Iosif, elev al Școlii de cooperație din Constanța, aflat aici în practică. Marin Pavei, ospătar, servea la masă cu țigara în colțul gurii, iar între comenzi, urcat cu picioarele pe calorifer, se înjura cu cîțiva „prieteni“ aflați în stradă ; barmanul Ion Mireea, ieșit de după tejghea, se plimba în papuci de casă printre mese, așezîndu-se în cele din urmă pe una dintre ele, ca pe cel mai comod taburet; învățăcelul Constantin Iosif, fără a avea încă dreptul să întocmească nota de plată, umfla totalul în virtutea obișnuinței, cu cea mai desăvîrșită politețe în ținută și priviri.Am discutat cu toți trei. „Sîn- tem Ia prima abatere de acest fel. Oameni sîntem. Treceți cu vederea și vă promitem că veți auzi numai lucruri bune“, apelat interlocutorii noștri la sentimente.E drept, sentimente avem și noi. Cum însă nu-i întotdeauna indicat să crezi omul pe cuvînt, ne-am continuat investigațiile și iată ce am aflat : Stan L. Stan, vicepreședinte al Cooperativei de consum Lehliu : „Restaurantul e proprietatea cooperativei noastre. Da, avem necazuri cu personalul. Cu Pavel șl cu Ion, necazurile țin de cîțiva ani. Nu sînt deci la pri-

au

ma abatere. Am mai fost în situația să ni se semnaleze o parte din abaterile lor și de fiecare dată le-am atras atenția, însă fără vreun succes Ceea ce ne necăjește la fel de mult, este faptul că toți încarcă notele de plată, botează băuturile sau le servesc consumatorului cu lipsă la gramaj. Chiar și aseară, am cumpărat personal pentru acasă un litru de coniac, de la barmanul Ion Mireea. Gusttnd, am văzut că era falsificat din belșug. Cred că așa și-o fi făcut rost băiatul de un Ford- Taunus, la al cărui volan gonește pe ulițele satului, A avut însă grijă să-l treacă pe numele tatălui, cioban, care declară că și l-a unor ol.albă. De folosește singurul permis de conducere".Ștefan Pândele, ospătar, cu o vechime în unitate de 15 ani : „Băieții ăștia ne fac meseria de rușine. Pavel Marin e unul dintre huliganii notorii ai comunei. E înrăit și are „darul“ beției, fapt pentru care a și fost trimis la spital, pentru dezal- coolizare. Nici mie nu mi se pare curată afacerea lui Mireea cu Taunus-ul“.Constantin Georgescu, responsabilul restaurantului: „Știm că băieții sînt obraznici, în primul rînd cu consumatorii, dar ce putem să le facem ? în ceea ce-1 privește pe Ion Mir- cea, cred că răul e o obișnuință din familie. Pe fratele său. Ion Floroa, l-am avut într-o vreme angajat tot aici, ca ospătar. Foarte indisciplinat. L-am dat afară și de vreo opt luni stă acasă. I-am mai da afară și pe ăștia, dar de unde alții ?“.Cpt. Marin Hagiu, șeful postului de miliție din Lehllu-gară i

cumpărat din vtnzarea Totul e cusut cu ață fapt, de autoturism se doar barmanul nostru, din familie care are
sa-

tă-morală ?numeroase aceste voare. Aș aminti exemplul muniștilor. Apoi cinstea, curajul, demnitatea. Mai era setea de dreptate. Asemenea sentimente generoase dădeau și dau strălucire gindurilor și faptelor tinerești.
iz-co-

Frumos
despre oameni

(Urmare din pag. I)și totuși nu a publicat niciodată cărți, acești ziariști zgîr- ciți cu scrisul cărților știau atîtea lucruri, cunoșteau atîtea vieți și întimplări pe de rost și se sfiau să arunce în lume cărțile lor. Cărțile trebuie cintărite cu mintea, cu sufletul, îmi amintesc că spuneau cîndva. Cărțile le scriu scriitorii, noi vom rămîne ziariști, gata oricînd să urcăm în munți, să mergem pe cîmpuri.îmi amintesc cum într-o noapte de iarnă (o fi adevărat sau e doar înflăcărată amintire) au plecat amîndoi cu un șofer în munți să ducă într-o mașină alimente la un lot depărtat. N-au ajuns în noaptea aceea din cauza nămeților, din cauza vîntului teribil, a gerului. Au venit lupii la geamurile mașinii, i-au privit lupii mult timp, ei au fumat și au vorbit cu lupii toată noaptea. Dimineața au făcut cu mîinile împreună cu șoferul potecă roților mașinii, au împins camionul și au dus alimentele.Mi-e teamă că niciodată n-am să pot scrie frumos, cu adevărat frumos despre acești doi oameni care au trăit ani de zile în șantierele Argeșului pentru a scoate patru pagini proaspete de ziar. Multă vreme nu am avut decît o strîn- gere ae inimă amintindu-mi ucenicia aceea pe un mare șantier românesc. Despre unul dintre ei îmi vin vești scrise și mă bucur citind ziarele ; omul ăsta îmi spun mereu, are un suflet cît o casă cu pafru-cinci etaje. Nu poate îmbătrini omul acesta. Celălalt avea de cînd îl știu tîmplele lovite cu știu i șan- des- scriuprade
S bulgări de zăpadă. Ce va fi făcînd omul acela nu S cred că tot ziarist este pe undeva pe unde se ridică S tiere tinere. N-am să pot scrie frumos niciodată> pre ziariștii mei;J ca ei, cîndva, unJ bușiri de stînci,> multe zeci de kilometri, Ziariștii mei aveau nume, nume <J adevărate ; numele lor vor face cinste oricărui ziar romă- < i nesc : Marin loniță și Dan Bițică. Ei sînt oamenii de la care ( i am învățat ce înseamnă un zîmbet. (
'A?VVVVVVVVVVVVVVVV\AAAA/VVVVVVVV

fiindcă încă ziar, călcînd printre oameniin-am ajuns sä prin furtuni și unui șantier

„în ceea ce privește perceperea de suprapreț, pe elevul Iosif Constantin îl avem în evidență ca recidivist. Tot în evidență ii avem și pe ceilalți doi. Pe Marin Pavel, pentru repetate scandaluri și bătăi cu consumatorii în timpul propriului serviciu, iar pe Ion Mireea, pentru faptul că l-a bătut grav pe un consătean, care în urma loviturilor ’ primite se află în spital de la 14 decembrie 1971. Astfel, Ion Mireea e pasibil de închisoare. I-am și întocmit dosarul“.Iată așadar cît de blînzi sînt mieii care, după propria lor mărturisire, „se află la prima mică abatere". Cum a fost posibilă evoluția iar în timp, de la un schimb nepotrivit de cuvinte cu clientul, la bătăi în toată regula, sau de la „mica ciupeală“ din spatele tejghelei barului, Ia eleganta limuzină „Ford-Taunus“, ascunsă cu abilitate îndărătul fantomelor unor oi vîndute ? Faptele dovedesc că totul se datorește unui cerc vicios care include cîțiva factori educativi răspunzători de comportarea acestor tinerilariați la locul de muncă și în societate : școala pe care au absolvit-o (in cazul lor. Școala de cooperație din Constanța) și evident însuși colectivul de sa- lariați al menționatei unități.Munca de educație a viitorilor lucrători din comerțul cooperatist e de mulți ani deficitară la școala din Constanța. O statistică întocmită în urmă cu cîteva luni a dovedit că din 50 de tineri salariați care i-au absolvit cursurile, 32 se abătuseră cu mult de la normele elementare ale eticii în general și de la cele ale eticii profesionale, în special. Revenind la cei doi tineri din Lehliu (Ion Mireea și Marin Pavel), deocamdată invincibili, adevărați „zmei“ de zi și de noapte, sîntem în măsură să afirmăm că rabaturile lor la normele de comportare dăinuie încă de pe cînd erau elevi practicanți, asemeni lui Constantin Iosif. Nimeni n-a înștiințat școala de isprăvile lor și nici școala, la riadul ei, nu s-a interesat de elevii care urmau să primească o diplomă pentru atestarea capacităților și pregătirii lor. „Zmeii" au prins curaj, un curaj care a crescut, a crescut tot mai mult, pe măsură ce atenționările conducerii restaurantului și ale conducerii coopeartivei din Lehliu se limitau cu consecvență la critici formale, adesea în lipsa celor în cauză, evitînd mai totdeauna sancțiunile. Așa au ajuns cei trei tineri să se considere cu adevărat invincibili. în concepția lor, totul le este permis, de la buzunărirea politicoasă a clientului și pînă la bătăile huliganice, în miezul zilei, care se sfîrșesc (nu pentru ei I) în paturile spitalelor.Este cel puțin curios că nimeni nu s-a gindit încă să-i cheme cu adevărat la ordine, să-i facă să simtă că avem legi care nu le dau dreptul să facă uz de „legea“ propriului lor bun plac. Responsabilul restaurantului ni se plînge că nu mai poate îndeplini ritmic planul la încasări, de cînd cei trei, dar mai ales Ion Mireea și Marin Pavel, domnesc într-un a- semenea mod, ineît clienții au început să-i ocolească localul. Atunci ce-i de făcut? Să se micșoreze pe viitor planul cu pricina cu 50 la sută și chiar mai mult, sau să se renunțe la „serviciile" unor asemenea elemente, ridicîndu-li-se și diploma de ospătar? Ce-or fi stînd atîta pe gînduri responsabilii eu rezolvarea acestei situații, nu putem să pricepem. Soluția nu poate fi decît una. Cea care să slujească și comerțului și consumatorilor.
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REZOLUȚIA
CONGRESULUI AL ll-LEA AL UNIUNII NAȚIONALE
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Congresul al II-lea al Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, întrunit in zilele de 21-23 februarie 1972, a dezbătut cu înaltă responsabilitate activitatea cooperativelor agricole și a uniunilor cooperatiste pentru infăptuirea hotări- rilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și — în lumina indicațiilor conducerii partidului — a stabilit un complex de măsuri care să asigure îndeplinirea sarcinilor ce revin agriculturii cooperatiste din prevederile actualului cincinal, dezvoltarea economică și organizatorică a cooperativelor agricole de producție.tn numele întregii țărănimi, Congresul își exprimă totala a- deziune la politica internă și externă marxist-leninistă, profund științifică, a partidului și statului nostru, care se identifică cu năzuințele și aspirațiile întregului popor, asigură ridicarea patriei pe noi culmi ale progresului și civilizației socialiste, creșterea continuă a prestigiului României în rîndul popoarelor lumii.Congresul dă o înaltă apreciere succeselor obținute în anii construcției socialiste în dezvoltarea industriei — ramură conducătoare a economiei noastre — în modernizarea agriculturii. înflorirea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. A'-’ste realizări, care au schimbat din temelii viața economică și socială a țării, sînt rodul u- ri sei activități constructive a clasei noastre muncitoare — clasă conducătoare a societății — a țărănimii și intelectualității, a hotărîrii cu care întregul popor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înfăptuiește, într-o unitate indisolubilă, politica Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Congresul constată cu satisfacție că agricultura și, în cadrul acesteia, agricultura cooperatistă, își aduce o contrib"- ție de seamă la înaintarea rapidă a României socialiste ne calea progresului multilater.' 1. Datorită politicii înțelepte a partidului nostru, sprijinului permanent al statului, în deceniul care a trecut de la încheierea cooperativizării, marea proprietate agricolă sociallst-eooperatis- tă și-a demonstrat pe deplin superioritatea, capacitatea de a a- sigura creșterea continuă a producției și bunăstării țărănimii, a aportului ei la dezvoltarea e- conomiei românești.Cei peste 6 000 participant! Ia Congres au primit cu deosebită satisfacție și puternic entuziasm expunerea secretarului general ai Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, amplă și profundă analiză științifică a stadiului actual de dezvoltare și a perspectivei agriculturii și o aprobă întru totul. considerînd-o un vast și cuprinzător program de lucru al întregii țărănimi, al uniunilor cooperatiste, un îndrumar prețios pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R.în activitatea lor de viitor, uniunile cooperatiste, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, întreaga țărănime, toți lucrătorii de pe ogoare, vor acționa ferm pentru aplicarea neabătută a indicațiilor cuprinse în această expunere, precum și în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința pe țară a secretarilor comitetelor comunale de partid și a președinților consiliilor populare comunale, documente de excepțională însemnătate practică și teoretică. în care sînt jalonate cu claritate direcțiile principale ale dezvoltării agriculturii socialiste.Dind glas sentimentelor de a- dîncă recunoștință ale milioanelor de cooperatori, delegații și invitații la Congres exprimă cele mai calde mulțumiri conducerii partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija pe care o poartă progresului agriculturii, ridicării necontenite a nivelului de trai material și cultural al populației de la sate și asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român că țărănimea, strins unită în jurul partidului, este ferm hotărîtă să nu-și precupețească eforturile pentru a pune în valoare marile resurșe ale agriculturii cooperatiste, pentru a îndeplini și depăși sarcinile ce revin a- cesteia in actualul cincinal.Obiectivul central al întregii noastre agriculturi, în cincinalul 1971—1975, îl constituie creșterea producției cu 36—49 la sută fată de perioada 1966—1970. Pentru înfăptuirea prevederilor stabilite, partidul și statul nostru a- cordă un sprijin puternic, multilateral. unităților agricole. El se materializează în cele 100 miliarde lei ce se investesc în agricultură în această perioadă, din care peste 80 miliarde lei din fondurile centralizate ale statului. Pe «ceastă bază va 

crește dotarea cu tractoare, mașini agricole și utilaje, vor fi executate ample lucrări de irigații, desecări, îndiguiri și de combatere a eroziunii solului pe mari suprafețe, se va extinde patrimoniul pomiviticol al tării, se va asigura o puternică bază tehnico-materială in legumicultura și creșterea animalelor.
Iîn cincinalul pe care îl parcurgem, țărănimea cooperatistă, mecanizatorii, specialiștii, toti lucrătorii de pe ogoare sint chemați să depună eforturi susținute pentru sporirea continuă a producției agricole vegetale, aceasta constituind și in viitor una din cele mai importante sarcini ale agriculturii cooperatiste. Potrivit prevederilor planului cincinal, producția de cereale trebuie să ajungă în 1975 la 19,5 milioane tone, din care in sectorul agricol cooperatist la peste 13 milioane tone ; producția de floarea-soarelui urmează să crească la 1,2 milioane tone, din care cca 1 milion tone în cooperativele agricole, iar cea de sfeclă de zahăr să a- jungă la 5 milioane tone în sectorul cooperatist. De asemenea, urmează să sporească în mod substanțial producția de cartofi, legume și struguri.1. Congresul obligă uniunile cooperatiste și conducerile co- perativelor agricole să ia măsuri energice și să mobilizeze întreaga țărănime pentru folosirea completă și rațională a fondului funciar — principalul mijloc de producție în agricultură — pentru redarea în circuitul arabil a tuturor terenurilor temporar utilizate în alte scopuri, precum și pentru însămînțarea întregii suprafețe și întreținerea culturilor potrivit regulilor agrotehnice. Flecare unitate agricolă cooperatistă să-și întocmească programe de măsuri pe baza cărora să se asigure folosirea deplină și rațională a întregii suprafețe de teren.Uniunile cooperatiste și consiliile de conducere ale cooperativelor agricole trebuie să asigure ca în viitor obiectivele de investiții și alte acțiuni să se realizeze potrivit legii cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole, pe suprafețe cît mai restrînse și pe terenuri slab productive.Acestea au datoria să acționeze cu fermitate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în „Programul național de gospodărire rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului“, potrivit căruia, pînă Ia sfirșitul acestui cincinal urmează să fie executate în cooperativele agricole de producție, lucrări de a- menajări pentru irigații pe a- proape un milion hectare, din care cca. 400 mii hectare în sisteme locale, să fie indiguite și desecate peste 800 mii hectare .șl să se execute lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de peste 600 000 hectare.Pentru a asigura realizarea la timp și în bune condiții a acestor lucrări, Congresul consideră că este imperios necesar ca, a- lături de eforturile pe care le face statul, cooperativele agricole să-și sporească contribuția cu forțe proprii. Uniunile cooperatiste au sarcina să desfășoare o intensă activitate politică și organizatorică în rîndul țărănimii, în așa fel îneît fiecare unitate să execute — cu mijloace simple și prin folosirea forței de muncă existente în satele noastre — un volum cît mai mare de lucrări hidroame- liorative. Se va acorda toată a- tenția nivelării terenului și executării de lucrări pentru eliminarea băltirii, precum și construirii de baraje în vederea creării unor lacuri de acumulare care să poată fi folosite la irigații, pentru dezvoltarea pisciculturii și creșterii păsărilor.Congresul cere uniunilor și consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole să urmărească realizarea la termen, în condiții corespunzătoare și la un preț cît mai scăzut a lucrărilor hidroameliorative, și să se îngrijească cu mai multă răspundere de buna exploatare a tuturor terenurilor amenajate pentru irigații și a celor pe care s-au executat lucrări de desecări și combatere a eroziunii solului. Printr-o permanentă conlucrare cu direcțiile generale agricole județene și întreprinderile de exploatare a sistemelor, prin pregătirea temeinică, din vreme, a cadrelor necesare, va trebui șă se acționeze cu perseverență pentru întreținerea corespunzătoare și utilizarea judicioasă a amenajărilor și utilajelor, aplicarea unor tehnologii adecvate, care să asigure obținerea unor producții și venituri cît mai mari, să permită recuperarea, într-un termen scurt, a fondurilor investite.2. In condițiile creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor, Congresul consideră că toate 

cooperativele agricole trebuie să asigure exploatarea corespunzătoare a tractoarelor, mașinilor șl instalațiilor, realizarea în bune condiții a reparațiilor curente, executarea la un nivel calitativ superior a tuturor lucrărilor a- gricole.Pentru a asigura folosirea intensivă și în bune condiții a mașinilor și utilajelor și în vederea scurtării perioadei de executare a lucrărilor în campanii, se impune să se acționeze hotărît pentru pregătirea de mecanizatori din rîndul cooperatorilor, inclusiv din rîndul femeilor, potrivit nevoilor în perspectivă ale fiecărei unități.3. Uniunile județene, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, specialiștii, au obligația să întreprindă măsuri care să conducă la utilizarea integrală și eficientă a îngrășămintelor chimice. Totodată, să .se asigure folosirea la maximum a îngrășămintelor naturale.4. Un rol hotărîtor în dezvoltarea agriculturii cooperatiste îl deține creșterea producției de cereale și plante tehnice, căreia Congresul apreciază că trebuie să i se acorde o atenție sporită. în care scop cooperativele agricole urmează să asigure cultivarea întregii suprafețe prevăzute, mobilizarea cooperatorilor pentru executarea la timp și în cele mai bune condiții a lucrărilor de în- sămînțare, întreținere și recoltare la timp și fără pierderi, în vederea creșterii continue a producției la hectar.5. Cooperativelor agricole le revine sarcina să ia toate măsurile necesare în vederea sporirii substanțiale a producției legumicole, în așa fel îneît aceasta să satisfacă pe deplin cerințele oamenilor muncii, nevoile întregii economii naționale. Cu sprijinul organelor agricole de stat și al uniunilor cooperatiste, consiliile de conducere și specialiștii din unități au datoria să asigure cultivarea legumelor numai pe terenuri irigate, extinderea sortimentelor și în special a celor timpurii, executarea în condiții bune a lucrărilor de întreținere și recoltare, pentru creșterea continuă a producției și a veniturilor.6. Congresul cere uniunilor cooperatiste, ca împreună cu organele agricole de stat, să acorde un sprijin mai susținut cooperativelor agricole în dezvoltarea viticulturii și pomicultură — ramuri importante, care In țara noastră dispun de condiții deosebit de favorabile — pentru sporirea producției în vederea satisfacerii tot mai depline a cerințelor de consum ale populației.7. Consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, specialiștii și cooperatorii să ip măsuri pentru extinderea culturilor duble și intercalate, îndeosebi, a plantelor furajere și a fasolei.8. Congresul consideră necesar ca uniunile cooperatiste, în colaborare cu Direcțiile generale agricole județene, să determine cooperativele agricole de producție să folosească în cultură numai semințe de calitate superioară, pentru a pune în valoare la un nivel mai ridicat potențialul de producție al pămîntului și baza materială de care dispun.Totodată, Congresul își exprimă convingerea că Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, precum și Academia de Științe Agricole și Silvice vor asigura crearea Intr-un ritm mai rapid a unor soiuri de semințe și hibrizi mai productivi, cu însușiri calitative superioare celor aflate în cultură, concomitent cu organizarea temeinică a producerii, circulației și folosirii corespunzătoare a a- cestora
IIîn actualul cincinal, creșterea animalelor trebuie să înregistreze un progres substanțial, pe măsura marilor rezerve de care dispune agricultura cooperatistă și a nevoilor ereseînde de produse animaliere ale populației și industriei prelucrătoare.9. Pentru înfăptuirea cu succes a prevederilor Programului național de dezvoltare a zootehniei, Congresul cere uniunilor cooperatiste ca, în strînsă colaborare cu organele agricole de stat, să acorde un sprijin susținut cooperativelor agricole astfel îneîț, la sfirșitul anului 1975, pe baza creșterii efectivelor de animale și a productivității lor. producțiile totale să sporească la 720 mii tone carne, la 26 mii. hl, lapte, la peste 400 mii. bucăți ouă, la 16 mii tone lină.10. Congresul consideră necesar ca în fiecare unitate agricolă cooperatistă să se ia măsuri de îmbunătățire a structurii plantelor de nutreț, prin extinderea leguminoaselor, a furajelor de volum și suculente, ca mijloc principal de asigurare a cantităților necesare de furaje, de reducere a 

concentratelor în rația animalelor și de ieftinire a producției animaliere.în cadrul suprafețelor destinate bazei furajere să se asigure irigarea cu prioritate a trifolie- nelor și plantelor destinate însi- lozării, administrarea unor cantități sporite de îngrășăminte naturale și chimice, precum și creșterea suprafețelor ocupate cu culturi furajere succesive și intercalate.Uniunile cooperatiste au datoria ca, împreună cu consiliile populare să organizeze largi acțiuni de masă In vederea îmbunătățirii, întreținerii și exploatării raționale a celor peste 4 milioane hectare de pășuni și finețe naturale existente, pentru folosirea integrală a potențialului lor productiv.11. Congresul apreciază că u- niunile cooperatiste și conducerile cooperativelor trebuie să ia măsurile necesare ca în următorii 2—3 ani, să se introducă pe scară largă mecanizarea și electrificarea lucrărilor în fermele de creștere a animalelor și să se extindă tehnologiile avansate care să permită punerea mai judicioasă în valoare a resurselor furajere, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost.12. Congresul atrage atenția consiliilor de conducere ale cooperativelor că este necesar să manifeste o preocupare permanentă pentru selecționarea celor mai buni cooperatori ca îngrijitori de animale și pentru permanentizarea lor și cheamă specialiștii din unități să le asigure o temeinică pregătire profesională, să introducă Și să controleze aplicarea cu strictețe a metodelor avansate de creștere șl exploatare a animalelor.13. Consiliile de conducere ale cooperativelor, cu sprijinul organelor agricole, trebuie să ia măsuri organizatorice și tehnice care să conducă la Sporirea continuă a potențialului de producție al animalelor, la menținerea sănătății acestora, creșterea indicelui de natalitate și reducerea mortalității. .O preocupare permanentă trebuie să o constituie creșterea în bune condiții a animalelor tinere destinate reproducției. Prin furajare rațională, îngrijirea corespunzătoare a acestei categorii de animale și introducerea unei selecții riguroase, să se a- sigure îmbunătățirea permanentă a efectivelor matcă, creșterea potențialului lor productiv.Congresul apreciază că o contribuție mai mare la îmbunătățirea calitativă a efectivelor din cooperativele agricole pot să a- ducă stațiunile experimentale ale Academiei de Științe Agricole și Silvice și întreprinderile agricole de stat, prin livrarea unui număr sporit de animale din rase valoroase.
IIIO condiție hotărîtoare pentru dezvoltarea continuă a producției și veniturilor cooperativelor agricole și a nivelului de viață a cooperatorilor o constituie creșterea sistematică a averii obștești.14. Congresul cere adunărilor generale ale cooperativelor agricole de producție să aloce an de an mijloace sporite la fondul de acumulare, care să permită creșterea puternică a bazei tehnico-mate- riale, să respecte întru totul prevederile statutare privind sporirea proprietății cooperatiste. Fiecare țăran cooperator trebuie să înțeleagă că numai astfel se poate asigura creșterea potențialului economic al cooperativelor agricole, ridicarea continuă a veniturilor țărănimii.15. Fondurile da investiții să fie concentrate asupra obiectivelor strict necesare producției ș! să asigure intrarea rapidă In funcțiune a acestora, de regulă, într-un an. Să se acorde prioritate amenajării și modernizării spațiilor de producție existente și, în mod deosebit, dotării a- cestora cu utilaje șl instalații, în realizarea noilor obiective să se pornească de la dimensionarea lor corespunzătoare, lucrările de investiții să se realizeze cu costuri cit mai reduse în așa fel ca să se obțină sporuri cît mai mari de produeție și de venituri la fiecare leu investit.16. Congresul cere uniunilor cooperatiste și conducerilor cooperativelor agricole să urmărească cu mai mare răspundere, pe toată durata desfășurării procesului de producție, folosirea judicioasă a mijloacelor materiale. încă de la întocmirea planurilor de producție să se elimine orice tendință de risipă a mijloacelor materiale și bănești, astfel ca producția să se realizeze la un preț de cost cit mai scăzut.Consiliile de conducere, cu sprijinul specialiștilor agricoli și al economiștilor, au datoria să analizeze lunar stadiul îndeplinirii planului de venituri și cheltuieli, să nu efectueze nici o cheltuială suplimentară fără ca, în prealabil să studieze aprofundat eficiența ei, să acționeze cu hotărîre pentru reducerea costurilor de producție, a cheltuie

lilor materiale, astfel ca între producție, venituri și cheltuieli să se mențină permanent o corelație corespunzătoare.17. Pentru a da posibilitate cooperativelor agricole să planifice cit mai judicios producția și veniturile, să urmărească operativ cheltuielile și să gospodărească njai bine mijloacele materiale și bănești, Congresul consideră necesar ca Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, împreună cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, să ia măsuri pentru introducerea treptată în toate cooperativele a sistemului de calcul și evidență a prețului de cost, pentru simplificarea și îmbunătățirea metodologiei de planificare financiară și evidență contabilă.
IVCreșterea producției agricole vegetale și animale impune valorificarea superioară a acesteia, condiție esențială pentru obținerea de venituri bănești de către cooperativele agricole de producție și satisfacerea în condiții tot mai bune a eererilor populației, a întregii economii cu produse agroalimentare.18. Congresul atrage atenția consiliilor de conducere ale cooperativelor și consiliilor de administrație ale asociațiilor inter- copperatiste că poartă întreaga răspundere pentru realizarea contractelor de valorificare a produselor agricole încheiate cu organizațiile de stat și stabilește uniunilor cooperatiste sarcina de a sprijini și controla permanent conducerile unităților pentru livrarea ritmică, în cantitățile și la calitatea stabilită, a produselor contractate. Să se ia măsuri pentru sortarea, condiționarea și buna depozitare a producției destinate valorificării și în special a legumelor, creșterea greutății animalelor la livrare, astfel îneît să se asigure o valorificare cit mai eficientă a produselor.Totodată. Congresul consideră că organele de stat, celelalte organizații centrale vor asigura îndeplinirea întocmai a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu cooperativele agricole de producție.19. Uniunile cooperatiste trebuie să organizeze valorificarea în bune condiții, prin asociațiile intercooperatiste, a produselor agricole de care dispun coonera- tivele dună livrarea cantităților contractate cu organizațiile de stat. Este necesar ca fiecare cooperativă agricolă să prevadă în planul de producție și să asigure realizarea unor cantități de legume și produse animaliere care să fie vîndute populației din comuna respectivă.20. Uniunile cooperatiste trebuie să sprijine întovărășirile a- gricole în folosirea rațională a pămîntului, dezvoltarea pomicul- turii și creșterii animalelor, în valorificarea producției, astfel ca acestea să contribuie cu cantități tot mai mari de produse vegetale și animale la formarea fondului centralizat al statului, în ridicarea nivelului de viață al membrilor lor.21. în vederea creșterii contribuției gospodăriilor personale ale cooperatorilor la constituirea fondului central de produse a- gricole și în special animaliere, Congresul consideră necesar ca acestora să li se acorde un sprijin mai susținut din partea consiliilor de conducere ale cooperativelor pentru utilizarea rațională și cu maximum de eficiență a loturilor în folosință și pentru creșterea animalelor în gospodăria lor personală. Pe lingă furajele repartizate cooperatorilor pentru munca efectuată, unitățile să pună la dispoziția acestora, după recoltarea păioașelor de vară, suprafețe de teren care să fie însămînțate cu culturi duble destinate obținerii de nutrețuri.
VCongresul consideră că folosirea deplină a forței de muncă existente în cooperativele agricole este una din cele mai importante sarcini ale consiliilor de conducere și ale uniunilor cooperatiste. îndeplinirea ei este condiționată în măsură hotăritoare de intensificarea continuă a producției agricole, de crearea de noi activități, precum și de generalizarea organizării și retribuirii muncii pe baza acordului global.22. în vederea creșterii răspunderii peptru realizarea în bune condiții a muncilor agricole și obținerii unor producții ridicate. Congresul consideră necesar să se ia măsuri pentru extinderea organizării fermelor pe principii economice și pentru îmbunătățirea activității acestora, precum și a brigăzilor, sectoarelor și secțiilor din cooperative. în cooperativele și sectoarele unde se realizează un grad ridicat de mecanizare, să se organizeze formații mixte, cu caracter permanent, compuse din mecanizatori și cooperatori, care să execute toate lucrările, inclusiv strîngerea și depozitarea 

recoltei, să răspundă de realizarea producției planificate pe suprafețele luate în primire.23. Congresul hotărăște generalizarea in toate sectoarele de activitate ale cooperativelor a- gricole a acordului global, formă superioară de organizare și retribuire a muncii, care asigură retribuirea cooperatorilor in raport de producția obținută, întărește răspunderea acestora pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor și sporirea producției, duce la creșterea veniturilor țărănimii. Uniunile cooperatiste au obligația să a- jute consiliile de conducere in organizarea și retribuirea muncii în acord global pe formațiuni de muncă și, în cadrul acestora, pe grupe de familii, familii și cooperatori și să urmărească a- plicarea lui în tot cursul anului,24. în scopul folosirii raționale a forței de muncă din mediul rural, atenuării caracterului sezonier al muncii în agricultură și atragerii în circuitul economic a surselor de materii prime și materiale existente pe plan local, Congresul consideră necesară dezvoltarea susținută. in continuare, a activităților industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcții Si prestări de servicii, astfel ca, pînă în anul 1975, să se realizeze din aceste activități producția globală prevăzută, de 20 miliarde lei. Un accent deosebit se va pune pe producerea materialelor de construcții necesare cooperativei, satului, pe organizarea unor formații de muncă puternice, care să poată efectua lucrările de construcții cu caracter economic și social- culturăl, reparații și prestări de servicii pentru cooperative, alte unități socialiste și pentru populația din mediul rural.Domenii importante de activitate. care trebuie să stea în atenția permanentă a uniunilor cooperatiste și consiliilor de conducere ale cooperativelor, sînt industrializarea și semiin- dustrializarea produselor agricole, confecționarea obiectelor meșteșugărești și de artizanat, înființarea de ateliere de confecții și reparații care să satisfacă cerințele cooperativelor și ale populației rurale.
VICongresul apreciază că asociațiile intercooperatiste s-au dovedit o formă superioară de organizare a producției și a muncii, a proprietății cooperatiste, capabilă să asigure cadrul corespunzător utilizării raționale a resurselor materiale și umane, să creeze posibilități pentru concentrarea și specializarea producției, introducerea tehnologiilor moderne și sporirea eficienței economice.25. Congresul subliniază răspunderea uniunilor cooperatiste în orientarea cooperativelor agricole pentru a organiza, prin asociere, activități de mare eficiență economică în domeniul creșterii animalelor, al producției vegetale, al prelucrării producției agricole, activităților industriale și prestărilor de servicii, precum și al valorificării produselor. Noile obiective să fie realizate cu a- cordul adunărilor generale și numai pe baza unor studii e- conomice riguros întocmite, care să corespundă posibilităților reale de participare cu forță de muncă, mijloace materiale și financiare ale unităților, să permită recuperarea rapidă a fondurilor investite și realizarea de beneficii,26. Congresul consideră necesar ca unitățile agricole cooperatiste să dezvolte o largă conlucrare în producție cu întreprinderile agricole de stat, prin cooperare și asociere, mijloc important pentru a se asigura generalizarea experienței pozitive atit In unele cît și în celelalte și, pe această cale, avln- tul general al întregii noastre agriculturi socialiste. Cooperarea să se extindă îndeosebi în domeniul modernizării procesului de producție, In creșterea animalelor și în special a celor de reproducție, In producerea și valorificarea legumelor și fructelor, In asigurarea semințelor. In același timp, să se ia măsuri pentru lărgirea și adîncirea cooperării cu unitățile cooperației de consum și cele ale cooperației meșteșugărești.27. Un rol important în organizarea cooperării Intre u- nități și în specializarea producției cooperativelor agricole îl au consiliile intercooperatiste teritoriale. Congresul cere Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție ca, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, să stabilească în cel mai scurt timp măsuri care să permită consiliilor intercooperatiste să-și îndeplinească sarcinile ce le-au fost încredințate. în felul acesta consiliile intercooperatiste vor putea să acționeze mai hotărît pentru zonarea culturilor, specializarea producțiilor și profilarea unităților, extinderea organizării asociațiilor intercooperatiste. Totodată, ele vor avea posibi

litatea să-și aducă o contribuție sporită la folosirea rațională a tractoarelor și mașinilor agricole, la creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor în sectorul vegetal și zootehnic din cooperativele agricole.
VII28. Congresul aprobă modificările la statutele cooperativei agricole de producție, uniunilor cooperatiste și Casei de pensii și asigurări sociale, determinate de schimbările intervenite în organizarea și conducerea agriculturii, in viața internă a cooperativelor agricole, de creștere a rolului lor in activitatea economică, politică și socială a patriei și însărcinează noul consiliu al Uniunii Naționale să le dea redactarea corespunzătoare și să le publice.Respectarea neabătută a prevederilor statutare, a democrației cooperatiste, a legilor statului, reprezintă pentru organele de conducere ale uniunilor cooperatiste, asociațiilor intercooperatiste și ale cooperativelor a- gricole de producție, una din cele mai importante îndatoriri.29. Uniunile cooperatiste și i consiliile de conducere ale cooperativelor trebuie să militeze neobosit pentru creșterea și întărirea rolului adunărilor generale în întreaga activitate de producție și organizatorică. Problemele principale ale unităților să fie dezbătute cu toți cooperatorii pentru a da posibilitate acestora să participe nemijlocit la viața economică și socială a cooperativei agricole, la elaborarea și înfăptuirea ho- tărîrilor.30. Congresul obligă consiliile de conducere să promoveze și să respecte cu consecvență principiul muncii și conducerii colective, să organizeze în mai bune condiții aplicarea hotărî- rilor, să creeze un climat favorabil dezvoltării democrației cooperatiste, să-și îndeplinească cu răspundere toate atribuțiile economice, organizatorice și sociale ce le revin ca organe e- xecutive ale adunării generale.31. In condițiile actuale, cînd problemele tehnice și economice din fiecare cooperativă devin tot mai complexe, iar rezolvarea lor implică un grad tot mai ridicat de pregătire a cadrelor de conducere din unități, Congresul cere adunărilor generale și uniunilor cooperatiste să se ocupe cu perseverență de promovarea în funcții de răspundere a celor mai buni cooperatori, oameni cu o temeinică pregătire politică și profesională, buni organizatori ai producției, care se bucură de stima și respectul cooperatorilor.Congresul recomandă să se a- corde atenție sporită participării femeilor la întreaga activitate de conducere a unităților, inclusiv în funcțiile de președinți, șefi de fermă și brigadieri. Trebuie promovate mai multe femei în consiliile uniunilor cooperatiste județene și al Uniunii Naționale, în toate sectoarele din agricultură.32. în rezolvarea exemplară a problemelor complexe ce stau în fata agriculturii cooperatiste, tineretul satelor noastre poate aduce o contribuție de seamă. Congresul cere uniunilor cooperatiste, consiliilor de conducere ale cooperativelor, să ia toate măsurile pentru ca tineretul să participe efectiv; la activitatea productivă din toate ramurile agricole, să creeze condiții pentru calificarea Iui profesională în vederea creșterii aportului acestuia la întărirea economică a cooperativelor agricole de producție.33. Congresul apreciază aportul important adus de specialiști la întărirea economică și organizatorică a cooperativelor agricole și își exprimă convingerea că toți inginerii, medicii veterinari, economiștii, ca reprezentanți ai statului în unitățile agricole cooperatiste, vor pune și în continuare cunoștințele profesionale, întreaga lor capacitate organizatorică în slujba creșterii producției agricole, ridicării continue a gradului de pregătire a- grozootehnică a cooperatorilor, vor munci cu și mai mult elan și pasiune pentru modernizarea și intensificarea producției în toate cooperativele agricole.în vederea creării unor condiții mai bune de muncă și de viață specialiștilor agricoli, Congresul recomandă cooperativelor agricole să le atribuie loturi în folosință personală, în limita suprafeței destinate de unitate în acest scop, fără ca prin aceasta să se diminueze suprafața obștească, în folosința cooperativelor agricole de producție și să Ie construiască sau să Ie amenajeze locuințe, astfel ca în 3^5 ani să se rezolve în mod corespunzător această importantă problemă.34. Congresul apreciază că îndeplinirea exemplară a sarcinilor importante ce revin agriculturii cooperatiste în acest cincinal este nemijlocit legată de îmbunătățirea muncii de educare politică, patriotică și morală a țărănimii, de ridicare a conștiinței socialiste a acesteia, astfel ca fiecare cooperator să devină un militant activ pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului.în centrul muncii politico- jdeologice și cultural educative desfășurată în uniunile coopera

tiste, de toate cadrele cu munci de răspundere din cooperative, trebuie să stea aplicarea neabătută a vastului program al Partidului Comunist Român pentru îmbunătățirea activității ideologice și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste, elaborat de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971.Congresul consideră ca o îndatorire de mare însemnătate a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a uniunilor cooperatiste județene, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să explice sistematic țărănimii cooperatiste — folosind toate formele și mijloacele muncii politice de masă — problemele fundamentale ale politicii partidului, să cultive în rîndurile a- cesteia devotamentul nețărmuit față de patrie și partid.Uniunile cooperatiste să popularizeze larg legile țării pentru cunoașterea de către toți cooperatorii a drepturilor și îndatoririlor ce le revin, să militeze cu consecvență pentru aplicarea și respectarea acestora.Congresul obligă uniunile cooperatiste și consiliile de conducere ale cooperativelor să promoveze spiritul de ordine și disciplină în rîndul maselor, respectul față de muncă și avutul^ obștesc, atitudinea combativă, militantă, împotriva fenomenelor negative, a mentalităților învechite, a abuzurilor și necinstei, să contribuie la formarea trăsăturilor etice corespunzătoare noilor relații statornicite în satul socialist, în orîn- duirea noastră.35. Consiliul Uniunii Naționale și consiliile uniunilor cooperatiste județene au obligația să-și îmbunătățească continuu stilul și metodele de muncă, să atragă un număr cit mai mare de cooperatori și specialiști în conducerea activității lor, pentru a se asigura eficiență sporită în îndrumarea cooperativelor agricole. Activiștii uniunilor, care trebuie să aibă o temeinică pregătire politică și profesională, o bogată experiență în munca cu masele, au datoria să desfășoare o activitate concretă în unități, în mijlocul oamenilor, pentru a le stimula elanul și inițiativa, pentru a organiza și mobiliza țărănimea in vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor oe revin agriculturii cooperatiste în actualul cincinal.36. Congresul își exprimă întreaga recunoștință pentru sprijinul acordat de partidul și statul nostru, pentru ajutorul teh- nico-financiar și asigurarea cu cadre de specialiști. în vederea dezvoltării continue a cooperativelor agricole de producție.Totodată, Congresul aduce vii mulțumiri față de hotărîrea conducerii partidului cu privire la majorarea pensiilor și îmbunătățirea condițiilor de viață ale țăranilor cooperatori și cere Consiliului Uniunii Naționale să organizeze aplicarea la timp și în bune condiții a acestora, să asigure constituirea și folosirea judicioasă a fondurilor de pensii și asigurări sociale-Congresul dă sarcină Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție să studieze și elaboreze în termen de un an criteriile, condițiile și categoriile de cooperatori ce pot beneficia de concediu de odihnă anual.
VIIICongresul consideră necesar ca Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție să militeze și în continuare pentru lărgirea șl intensificarea legăturilor prietenești cu organizațiile cooperatiste din țările socialiste și din alte, țări, pe baza respectării principiilor independenței, suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Ca membră a Alianței Cooperatiste Internaționale, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție va trebui să-și aducă In viitor o contribuție tot mai mare la activitatea acesteia, să dezvolte relații cu organizațiile afiliate, pe baza principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, pentru realizarea idealurilor de pace, progres economic și social în lume.Participanții la cel de-al II-lea Congres al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că, întreaga țărănime, mecanizatorii și specialiștii din agricultura cooperatistă, strins uniți în jurul partidului, vor munci eu elan și abnegație pentru sporirea necontenită a belșugului ogoarelor, astfel Incit fiecare cooperativă să devină o unitate puternică și capabilă să contribuie într-o măsură tot mai mare la dezvoltarea economică și socială a satului, pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea, în scopul ridicării patriei noastre pe noi trepte ale progresului și civilizației.



Președintele
S. U. A. 

și-a încheiat 
vizita în

R.P. ChinezăȘANHAI 28 (Agerpreș). — Președintele Statelor Unite, Richard Nixon, și persoanele care îl însoțesc au părăsit luni dimineața. Șanhaiul, la bordul unui avion special, închein- du-și vizita în R.P. Chineză — informează agenția China Nouă.La aeroport erau prezenți premierul Consiliului de Stat, Ciu En-lai, președintele Comitetului revoluționar municipal Șanhai, Cian Ciun-ciao, ministrul afacerilor externe, Ci Pîn-fei, și alte persoane o- fic’ale chineze.Erau arborate drapelele de stat ale Chinei și Statelor Unite.înainte de a părăsi Șanhaiul, premierul Ciu En-lai a avut convorbiri cu președintele Nixon la Casa de oaspeți. Concomitent au avut convorbiri ministrul de externe Ci Pîn-fei și secretarul de stat, William Rogers.
• LA CLUBUL CÂRTII ȘI PRE

SEI INTERNAȚIONALE din cu- 
noscutul centru muncitoresc Nowa 
Huța, ele lingă Cracovia, au luat 
sfirșit manifestările organizate în 
cadrul unei decade consacrate Ro
mâniei. Au fost prezentate, cu 
participarea unor cunoscuți artiști 
ai scenelor cracoviene, seri de mu
zică românească, seri de poezie și 
proză. Totodată, au fost prezentate 
filme documentare și turistice de 
scurt-metraj însoțite de prelegeri 
pe tema valorilor turistice ale Ro
mâniei. O seară a fost consacrată 
aniversării semicentenarului Uniu
nii Tineretului Comunist din Ro
mânia.

A început procesul 
Angelei DavisSAN JOSE 28 (Agerpres). — La San Jose (California) a început procesul intentat cunoscutei militante americane de culoare, membră a Partidului Comunist din S.U.A., Angela Davis. Procesul se desfășoară în condițiile unor măsuri neobișnuite de securitate luate de autoritățile californiene, care urmăresc prin această însce. nare judiciară să o implice pe Angela Davis intr-un incident din august 1970 din sala instanței Tribunalului de Ia San Jose soldat cu mai multe victime omenești. A- gențiile menționează că din cauza dificultăților pe care le întîmpină oficialitățile în formularea acuzațiilor, precum și a argumentelor veridice aduse de apărare, procesul va dura probabil aproximativ șase luni. Sub presiunea opiniei publice americane și internaționale care a cerut eliberarea necondiționată și sistarea înscenării judiciare, Angela Davis a fost pusă recent în libertate pe cauțiune.

ORIENTUL

VIZITA DELEGAȚIEI MAUI.
ÎN R.S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA 28. — Corespondentul Agerpres, Constantin Prisăcaru, transmite : Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele M.A.N., care se află în Cehoslovacia într-o vizită oficială, a fost primită, luni dimineața, de Alois Indra, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Adunării Federale a R.S. Cehoslovace.La întîlnirea prietenească au participat Jan Marko, prim-vice- președinte al Adunării Federale, Vaclav David, președintele Camerei Poporului, Dalibor Haneș, președintele Camerei Națiunilor, Bohuslav Kucera, președintele Partidului Socialist, Antonin Pospisil, președintele Partidului Popular, vicepreședinf-’ ?î A dunării Federale.
APROPIAT

© Incursiuni israeliene in LibanBEIRUT 28 (Agerpres). — Forțe aeriene și de artilerie is- raeliene au declanșat din nou, luni, atacuri asupra unor localități din sudul Libanului — a declarat un purtător de cuvînt al rezistenței palestiniene, reluat de agenția REUTER. Comandourile palestiniene din această zonă, a menționat el, au interceptat forțele israeliene.BEIRUT 28 (Agerpres). — Premierul libanez, Saeb Salam, a declarat că, în cadrul unei reuniuni de urgență a cabinetului, desfășurată luni în prezența președintelui Suleiman Frangieh au fost adoptate

măsuri diplomatice și militare pentru a face față raidurilor israeliene îri sudul țării. El și-a exprimat satisfacția în legătură cu hotărîrea Consiliului de Securitate prin care se cere Israelului să înceteze acțiunile militare și să-și retragă trupele din Liban.NAȚIUNILE UNITE 28 (A- gerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit, în noaptea de duminică spre luni, la cererea Libanului, pentru a examina situația creată ca urmare a noilor atacuri lansate duminică pe teritoriul libanez de trupe israeliene.

«AMICA PRIETENIE
ROMÂNO - UNGARĂ

(Urmoie din pag. I) ' * guvernamentale, desfășurate intr-o atmosferă sinceră, prietenească, au prilejuit un larg schimb de păreri cu privire Ia stadiul actual și la perspectivele relațiilor bilaterale. Partidul și guvernul nostru, (inînd seama de interesele fundamentale ale poporului român, ale cauzei generale a socialismului, situează cu e- xemplară consecvență în centrul politicii externe dezvoltarea și aprofundarea relațiilor de frățească prietenie, alianță și colaborare cu toate statele socialiste, de trainică solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești. Partidul nostru, după cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. pornind de la teza că dezvoltarea social-economică a țărilor socialiste are loc într-o mare varietate de condiții istorice, de particularități și realități specifice, apreciază că acestea, modul diferit de a aborda unele sarcini concrete ale e- dificării noii orînduiri și chiar unele deosebiri de păreri în interpretarea unor probleme nu pot și nu trebuie să împiedice colaborarea prietenească, rodnică, dintre popoarele acestor țări, întărirea solidarității internaționale dintre partidele comuniste respective. „Interesele construcției socialiste din țările noastre, interesele generale ale socialismului — care precumpănesc asupra oricăror deosebiri de păreri — cer să milităm neîncetat pentru întărirea prieteniei și colaborării, a unității și coeziunii“ — sublinia secretarul general al partidului nostru.Noul Tratat româno-ungar creează perspective favorabile pentru ca relațiile dintre cele două țări să dobîndească o amplificare pe toate planurile. Comunicatul publicat la încheierea vizitei oaspeților ungari menționează că „părțile și-au exprimat hotărîrea de a întări și lărgi în continuare prietenia și colaborarea reci- proc-avantajoasă dintre popoarele celor două țări socialiste frățești“.Atît România cît și Ungaria au repurtat succese deosebite în construcția socialistă. Vizita în țara noastră a permis oaspeților ungari să cunoască aspecte ale rezultatelor însemnate obținute de România în dezvoltarea sa, mărturie i dinamismului și vigorii economiei noastre socialiste, a justeței și clarviziunii politicii partidului. Tovarășul Jănos Kădâr releva că „industrializarea țării, creșterea producției industriale, introducerea tehnicii moderne se desfășoară în România într-un ritm rapid“.

La rindul său, poporul român urmărește cu interes și simpatie înfăptuirile oamenilor muncii din Ungaria, sub conducerea P.M.S.U.Evoluția ascendentă a economiilor celor două țări, progresele înregistrate, fac posibilă extinderea colaborării, inclusiv în ceea ce privește cooperarea și specializarea în producție. Există posibilități — în legătură cu care s-au decis noi acțiuni de colaborare și cooperare — mai ales în industria electronică și e- lectrotehnică, în automatizare și in tehnica de calcul, in industriile constructoare de mașini, chimică, petrolieră și minieră, a materialelor de construcție etc. Acordul comercial de lungă durată, pe anii 1971—1975, prevede o creștere de peste 90 la sută a schimburilor de mărfuri, în raport cu volumul realizat ’în cei cinci ani precedenți. Condiții prielnice există și in alte domenii — cercetarea științifică, cultură, artă, învățămînt etc.în cursul convorbirilor de la București s-au abordat, de asemenea, probleme ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale, ale situației internaționale. Comunicatul publicat reliefează faptul că în cadrul schimburilor de păreri, cele două delegații au subliniat că acordă o mare însemnătate unității și coeziunii țărilor socialiste. Ele și-au exprimat dorința fermă de a dezvolta colaborarea în cadrul Tratatului de la Varșovia și de a dezvolta prietenia și colaborarea cu celelalte țări socialiste. De asemenea, s-a subliniat rolul pe care îl are C.A.E.R. în dezvoltarea colaborării economice, în valorificarea avantajelor diviziunii internaționale a muncii, în creșterea puterii economiilor naționale, în ridicarea nivelului de trai al popoarelor țărilor membre.O coordonată esențială a politicii partidului nostru o reprezintă efortul neobosit pentru refacerea și întărirea unității țărilor socialiste și partidelor comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste. Acționînd în acest mod, fă- cînd tot ceea ce depinde de el pentru depășirea dificultăților actuale din relațiile între aceste țări și partide, partidul nostru răspunde înaltelor îndatoriri internaționale ce îi revin.în cadrul convorbirilor ro- mâno-ungare s-a acordat o a- tenție deosebită situației din Europa, evidențiindu-se procesele pozitive care au loc pe continent, procesul de destindere și colaborare în stimularea căruia un rol de cea mai mare importanță au avut ini

țiativele și eforturile statelor socialiste. Actualul stadiu al raporturilor intereuro- penc crr-iză perspectiva unor noi pași pozitivi în direcția securității și păcii pe continent. Cete două delegații au exprimat convingerea că sînt create condițiile pentru convocarea conferinței de securitate și cooperare în Europa, că este necesară începerea neîntirziată a contactelor multilaterale în vederea efec-luării pregătirilor care să permită ținerea conferinței într-un timp cît mai apropiat cu putință.Exponenții celor două țări socialiste și-au reafirmat deplina solidaritate cu cauza dreaptă a popoarelor îndoctrineze, au exprimat sprijin ferm față de lupta justă a popoarelor vietnamez, khmer și laoțian pentru respectarea dreptului sacru de a fi stăpîne pe destinele lor, fără amestec din afară. S-a subliniat faptul că propunerile constructive ale Republicii ~ Vietnam și ale Revoluționar Provizoriu Republicii Vietnamului de sud oferă o bază rațională pentru terminarea războiului din peninsula indochineză și pentru reglementarea situației din a- ceastă parte a lumii pe calea negocierilor.

Democrate Guvernului al

în legătură cu evoluția din Orientul Apropiat, cele două părți s-au pronunțat pentru aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, pentru asigurarea dreptului la existență, la pace și securitate tuturor statelor din a- ceastă zonă.Comunicatul relevă necesitatea ca toate statele să acționeze cu cea mai mare fermitate pentru înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare.în cursul convorbirilor de la București s-a evidențiat hotărîrea comună de a extinde continuu, in spiritul înțelegerii și respectului reciproc, legăturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar. O delegație de partid și guvernamentală română a fost invitată să viziteze Ungaria, invitație acceptată cu plăcere.Vizita înalților oaspeți ungari, convorbirile lor cu conducătorii români, noul tratat semnat, vor exercita, fără îndoială, o influență pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre țările noastre, vor adînci și extinde prietenia și colaborarea româno-ungară, corespunzător intereselor vitale ale ambelor popoare, cauzei socialismului.

Au fost de față ambasadorul României la Praga, Teodor Haș, membri ai ambasadei și ai Agenției economice române.Alois Indra a informat pe larg pe parlamentarii români despre principalele obiective spre care sînt concentrate în momentul de față eforturile oamenilor muncii din Cehia și Slovacia și a evidențiat colaborarea fructuoasă cu Marea Adunare Națională a României și posibilitățile de lărgire și adîncire a acestor relații prietenești.Conducătorul delegației parlamentare române a prezentat principalele realizări obținute de poporul român, activitatea pe care o desfășoară organul suprem al puterii de stat al României, ca urmare a perfecționării neîntrerupte a organizării sale, a atragerii la elaborarea și definitivarea legilor țării, a maselor largi populare. Tovarășul Ștefan Voitec a subliniat că, în spiritul tradiționalei prietenii care leagă poporul român de popoarele ceh și slovac, relațiile dintre cele două parlamente pot și trebuie să fie intensificate și diversificate în interesul ambelor țări, al păcii și prieteniei.La amiază, parlamentarii români au depus o coroană de flori la Mormîntul eroului necunoscut de la Monumentul Eliberării de pe colina Vitkov.în continuare, membrii delegației au vizitat sediul Primărie’ vechi, unde au fost primiți și salutați de primarul capitalei, Zdenek Zuska, și de membri ai Comitetului Național al orașului Praga.Seara, Alois Indra, a oferit în Palatul Cernin, un dineu oficial în cinstea delegației României.Erau prezenți membrii Prezidiului Adunării Federale a R.S. Cehoslovace, ai celor două camere ale Adunării, ai Consiliului Național Ceh, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor instituții centrale de stat, numeroși deputați.In timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, tovarășii Alois Indra și Ștefan Voitec au rostit toasturi.
BBSSSTSPSB'SgS«»

Dizolvarea 
parlamentului 

italianROMA 28 (Agerpres). — Președintele Italiei, Giovanni Leone, a semnat luni decretul privind dizolvarea celor două camere ale parlamentului și organizarea la 7 mai a.c. a alegerilor generale anticipate. Devansarea cu aproape un an a alegerilor a fost ho- tărită după consultările de duminică și luni cu liderul Senatului, Amintore Fanfani. și președintele Camerei Deputaților, Sandro Per- tini, precum și cu premierul de- mision’ar Giulio Andreotti, ca urmare a respingerii de către Senat a votului de încredere în guvernul monocolor, creștin-de- mocrat și a eșuării încercărilor de constituire a unei noi coaliții guvernamentale.Pentru prima dată de la constituirea republicii în 1946, se încearcă o soluționare a instabilității guvernamentale prin dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. O dată cu aceasta a început perioada e- lectorală care se va încheia cu scrutinul de la 7 mai.

S intern printre puținii veniți astă- seară. Ocupăm cu grabă locurile pe băncile de lemn intinse în stingă și in dreapta noastră în timp ce subit simțim nevoia de a strin- ge — a cita oară ? — nodul la cravată. Cu toate că din momentul cînd îndepărtasem același nod de cravată cu disperare a- bandonind haina și căutind un Ioc de refugiu Ia umbră timpul se măsoară doar in ore. Ni se aduce o pătură deși nici aceasta nu înseamnă mare lucru. La marginea pustiului vintul alegrgă in voie, purtind eu sine frigifl, frigul adevărat.Numai piramidele se strecoară indiferente de la noapte la zi și de la zi la noapte infruntînd amărăciunile vremii. La doi pași — Sfinxul. Curioasă alăturare de implacabil și de trecător în perimetrul a numai cîțiva metri. Sub lumina reflectoarelor, marile piramide de la Ghi- zeh nu sînt altceva dccît torțe anume puse acolo pentru a-și lumina mai bine propria splendoare. Mă întreb dacă proiectan- ții ori comanditarii lor le-ar fi văzut sub o altă formă, oricare alta dccît această simplă dimensiune desprinsă din geometria spațială, cu ce ochi ne-ar fi o- bligat să privim la acei oameni care au așezat unul peste altul blocurile ce te impresionează și azi ? Ar fi fost posibil să retragem gestul nostru de incantație în fața celor ce au lăsat în memoria omenirii această bornă neînge- nunclîeată de timp în atare situație ? îmi permit să cred că nu.Am făcut cîțiva pași pe drumurile ascunse ale piramidei Iui Keops. Un orificiu decons- piră intrarea. Omul „cu cheile" merge înainte, turbanu-i alb proiectînd în mers nuanțe stranii. Umbrele ni sc întind pe pereți și pe măsură ce avansăm pe jgheabul înclinat impresia de prăvălire în timp crește acut. In sfirșit, drumul original in pantă legind prezumtivele camere mortuare ale faraonului și ale soției. Se avansează incomod, întoarcerea este și mai puțin comodă, sugerînd parcă urcușul anevoios al celor înscriși de bună voie pe drumul întortocheat al adevărului. Cînd am ieșit din nou Ia lumină, afară se întunecase binișor. Aici, piatra lustruită de vîntul deșertului de-a lungul a mii de ani,‘dincolo la cițiva pași scara automobilului. Cine ar putea să explice miracolul supraviețuirii unuia, pentru a ajunge din urmă pe celălalt și pentru a sta alături într-o ciudată comprimare a vremii pe cadranul civilizațiilor ?De sus din turnul o- rașuiui, peste valurile de nisip împinse cu fiecare nouă lucrare de amenajare peisageră — un parc nou construit presupune o dispută surdă cu deșertul ale cărui dune ești obligat să le muți mai încolo iar abia atunci să derulezi în loc covoarele de verdeață — peste casele mai scunde sau mai joase, peste turlele scrobite ale moscheelor. nori groși de 'fum pornesc pe întinderea deșertului. Heluan. Orașul născut parcă anume in vecinătatea Nilului ca o sfidare I?. adresa imobilității pămînturi- ior din această parte de lume, Heluan înseamnă pentru Egipt mai mult decît o așezare industrială, prezență insolită în cîm- purile presărate de monumente ale țării. Mai mult decît o vatră industrială oarecare apărută pe neobservate împinsă de Ia spate de cerințele dezvoltării economice și sociale. Heluan reprezintă pe harta țării de la gurile Nilului punctul durabil de sprijin al industriei grele egip

tene. Furnalele au defrișat mitul nemișcării în Valea Nilului. Un combinat metalurgic care în numai cîțiva ani urmează să a- jungă la 20 de mii de muncitori. Un izvor de fontă a cărui producție va ajunge în scurtă vreme Ia 1,5 milioane tone. Imaginea este realmente șocantă, de- clanșînd senzații ciudate. Nu numai aici, la Heluan, disputa contratimp a pămînturiior egiptene cu propriile complexe formate în umbra marilor creații ale antichității se încheie în cele din urmă cu desprinderea, me

FTerrq
sînt mai mult decît și-ar închipui cineva adevărată revărsare de binefacere. Și noaptea tîrziu, planind spectaculos la mii de metri, acolo de unde numai bulevardele se ghicesc spintecind orașul după explozia de lumini marginală. Cînd e mai frumos ? Mă grăbesc să aștern pe hîrtie răspunsul auzit la Atena cînd nu-1 cunoșteam decît din chipurile ilustrate ale hîrtiei : „Cairo este orașul frumos 12 luni pe an". Le rostise fără ostentație un tînăr arămiu, răs- punzind probabil cuiva, nu știu

PE NIL,
DE LA PIRAMIDE
LA CATARACTE

lancolică in felul ci, de timpul trecut, împinsă prin prezent, spre viitor. La Assuan, in zilele vizitei noastre avea ioc Punerea la punct a ultimelor amănunte din actul disputei răs- frîngind in oglindă o imagine legendară. Zăgăzuind Nilul — prin construcția barajului binecunoscutei centrale hidroelectrice, mănoasa vale a Nilului este sustrasă unuia din cele mai curioase și binefăcătoare exerciții ale naturii : revărsarea, deloc temuta și mult așteptata inundare. Un fenomen de proporții, întîmplător, este astăzi înlocuit cu un altul, de aceeași dimensiune manevrat pe claviatura priceperii de om. Sînt două monumente ce aspiră la eternitate.Am privit orașul, de deasupra, in mai nulte rînduri. Și în plină zi, cînd soarele suprimă fără milă plimbările oamenilor in plină stradă, cind palmierii eu umbra lor putină

cui anume, dar sînt sigur că la fel ar fi răspuns oricui. Așa cum la fel de sigur sint că astfel răspund toți cei care vin, fie și o singură dată, la Cairo. De ce anume, sau în primul rînd pentru ce anume, n-aș putea spune. Poate pentru croiala impecabilă a străzilor, străzi largi de mare capitală, aiunecind sfî- șietor de frumos printre case și fîntini. printre moschei și statui antice. Poate pentru explozia de verdeață, de vegetație exotică în cascade aici Ia numai doi pași de dunga roșu-uscat a deșertului.Poate pentru mersul liniștit al Nilului sfidind dogoarea imposibilă aproape pe întreaga durată a anului. Poate pentru a- ceastă împerechere neașteptată de nou și de vechi, de dinamică și împietrit, de european și arab, de modern și întîrziat pe treptele istoriei. Cairo este, fără îndoială, un splendid centru urbanistic. Clădiri construite cu priceperea omului știind să supună natura potrivnică, splendide complexe arhitecturale, uriașe conglomerate de piatră și vegetație. Capitala egipteană oferă la tot pasul motive de exaltare. Și, de asemenea, Ia tot pasul, lucruri de la polul opus. Aici marile hoteluri, strivind prin somptuozitate. A- lături, oameni și case cu linia obișnuită a peisajelor rurale. La sfîrșitul unui intermi- nabil bulevard decupat din jurnalele de reclamă, sprijinit de o parte și de alta de șiragul barurilor de noapte în spatele firmelor cu nume exotice, sonore am intîlnit o cîrciumioa- ră de duzină de stilpii căreia trecătorii opriți pentru o bere legaseră cămilele, ei așezîndu-se alături pe pămintul gol. Acesta e Cairo. Mari, moderne magazine conviețuiesc cu tarabele expunînd în plină stradă produse alimentare, în decembrie imense stive de portocale și mandarine abia desprinse de pe ramuri. In bazarul orașului ordinea pare neschimbată

de secole. Aceleași prăvălioare proptite în ulițe interminabile, aceleași vitrine amestecînd sub ochii privitorului obiecte de cea mai neînchipuită diversitate. Intri, vînzătorul te poftește politicos să ocupi loc. Un inel pentru soție, poșetă cu hieroglife copiate după coloanele Karna- kului ? Poate un medalion sau o tavă de culoare neagră de prins în perete ? Mă rog, fie și un încălțător din os terminat drept miner cu capul aceleiași omniprezentă Nefertitl a cărei mumie o poți privi de la cițiva centimetri in muzeul de egiptologie de la Cairo. In sfirșit, chiar dacă nu te decizi acum — data viitoare speră să fii mai hotă- rit — acesta nu este un motiv să refuzi — cafeluță ? ceai ? — gestul amabil al gazdei cu care poți să conversezi ore în șir fără a-i desprinde pe figură regretul că l-ai deranjat atita și pină la urmă fără folos. Cine știe, data viitoare...Acesta este Cairo : orașul celor mai neașteptate sinteze.Amețitoare, zilele petrecute la Luxor. Poți rămîne foarte bine în camera spațioasă a hotelului privind de dimineață curgerea leneșă a Nilului spre mare, coborînd la amiază în curtea extraordinar de plină cu mostre de floră tropicală, măsurînd cu pasul trotuarele serii unde riști eventualele intîlniri cu vietăți de climă caldă amețite de lumină. Poți să ajungi în cîtcva minute in umbra templului, la capătul aleii Sfinxilor, printre statui neobișnuit de masive, uluitoare prin simțul proporțiilor, prin acuratețea stilului. Ajungi de bună seamă prin pădurea de coloane de la Karnak, impresionantă, atît prin dimensiunea ieșită din comun, prin forța de reducere la unitate a tot ceea ce ți-a ieșit în cale pe drumul de vrajă al Egiptului. Îndrăgostitul de arhitectură se poate opri aici cu convingerea că de acum încolo termenul de comparație a fost fixat definitiv. Iți poate îngădui — am făcut-o și noi — o tihnită deplasare pe Nil, acel legănat pe pinza de apă îngăduind un film al malurilor, unic, Repetabil.încă puțin de mers și grilajul metalic ridicat protector a- nunță că ai sosit în poate cea mai spectaculoasă incintă funerară din cîte a cunoscut istoria. De jur împrejur, porți invitînd spre adîncuri. In oricare ai intra te intîmpină același spațiu al fantasticului decupat din imaginația unor artiști de geniu cărora soarta le-a hărăzit apriori mantia anonimatului. De obicei miile țle turiști sosiți din toată lumea incep prin a se minuna vizitind preferențial mormintul lui Tutankhamon. rămas ca prin miracol din secolul XIV î.e.n. neatins ! Destinul a surîs egiptologilor englezi Carnarvon șl Carter, rezervîndu-le surpriza de a-1 descoperi în... 1922. O idee aproape completă despre cam ce se înțelegea pe atunci prin înmormîntare ți-o poți forma vizitind la Cairo amintitul muzeu de egiptologie. Mormintele au însă valoarea lor netransferabilă. Scene înscrise cu migală și tehnică admirabilă pe pereți, chipuri de oameni cu atît de des întilnitul motiv feminin cu ochi de pește.Pc mica terasă a restaurantului numit — se putea altfel ? — Valea Regilor, un tînăr cafeniu continuă explicațiile începute cu multe ore în urmă și pe care nici nu cred că s-ar putea spune, judecind după înflăcărarea ce-1 stăpînește, cînd Ie va termina, Ii întind o carte de vizită, în așteptarea unui pahar de suc de lămîie atît de căutat în plin decembrie, cu cămașa descheiată și întoreînd veșnic batista de pe o parte Pe alta. Mi-o restituie după un timp, rugin- du-mă s-o privesc cu atenție pe verso. Semnele așezate vertical, întocmai ca pe stilpii criptelor împărătești, o alternanță ritmică de cîrlige și păsări, ba nu și o linie frîntă, un fel de șarpe în mișcare, e Ijtera N — imi explică, reprezintă numele meu în scriere hieroglifică. Se amuză de simetria grafică, abundența uneia din litere dă într-adevăr un anume joc optic.De cîte ori privesc această carte de vizită, închid ochii și mă revăd în Valea Regilor.
Acord în Sudan

• NEGOCIERILE DESFĂȘU
RATE timp de două săptămlnl 
în capitala etioplană, între o 
delegație guvernamentală suda- 
neză, condusă de vicepreședin
tele Abel Allelr, și o delegație 
din cele trei provincii meridio
nale ale Sudanului, s-au înche
iat prin semnarea unul acord, 
informează agenția M.E.N., ci
tind postul de radio Omdur- 
man. Potrivit declarației făcute 
de Peter Mascoff, membru al 
Biroului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze, acordul pre
vede autonomia celor trei pro
vincii în cadrul unui Sudan u- 
nificat. Pe lîngă faptul că ex
primă dorința tuturor părților 
de a pune capăt conflictului, 
acordul va permite Sudanului 
să-și continue politica de dez
voltare, precum șl să joace un 
rol activ în această regiune și 
în viața internațională, a sub
liniat Mascoff.

Agenția M.E.N. menționează 
că acordul stipulează încetarea 
focului care va deveni efectivă 
in cele trei provincii sudice — 
Ecuatorială, a Nilului superior 
șl Bahr El Ghazal — o dată cu 
semnarea lui de către președin
tele Gaafar El Numeiry și ge
neralul Joseph Lago, coman
dantul mișcării Anya-Nya din 
sudul țării.

venit în momentul ruperii baraju
lui care zăgăzuia apele rîulul Elk 
Tlck, ce crescuseră amenințător 
din cauza ploilor torențiale căzute 
în ultimele zile. Un val de aproape 
7 metri s-a prăvălit asupra locali
tății Lorado, distrugînd numeroase 
case. Circa 300 de persoane sînt 
date dispărute. Iar altele 4 000 au 
rămas fără adăpost. Cele mai mul
te victime au fost înregistrate în 
rîndurlle minerilor din localitate, 
surprinși de ape in mină.
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Declarația M.A.E. al 
R. D. Vietnam

Catastrofa din valea 
minieră Logan

• O PUTERNICA CATASTROFA 
s-a abătut asupra locuitorilor văi) 
miniere Logan din statul Virgi- 
nia de Vest, provocînd moartea a 
60 de persoane. Catastrofa a sur-

• AGENȚIA V.N.A. informează 
cA un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o decla 
rație in care condamnă noile acte 
agresive comise de S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam. La 24 și 25 
februarie a.c. — se arată în decla
rație — avioane americane au 
continuat să bombardeze satele 
Huong Lap, Vinh Son și Vinh 
Giang, situate la nord de paralela 
17, în interiorul zonei demilitariza
te. M.A.E. al R.D. Vietnam, sub

liniază declarația, cere cu hotărire 
să se pună capăt definitiv tuturor 
actelor de încălcare a suverani
tății și securității R. D. Vietnam.

Declarația premierului 
japonez• PRIMUL MINISTRU JAPONEZ, Eisaku Sato, a declarat, luni, în Parlament că Taiwanul aparține Republicii Populare Chineze și că Japonia recunoaște guvernul R. P. Chineze ca singurul guvern reprezentativ al întregii Chine, relatează agențiile United Press Internațional și Reuter.„In O.N.U. Republica Populară reprezintă China. Bazindu- ne pe această situație, putem spune că Taiwanul face parte din R. P. Chineză. Este firesc, deci, să afirmi că China continentală și Taiwanul sînt un tot inseparabil", a spus Eisaku Sato, subliniind că Taiwanul este o chestiune internă a Chinei. „O Chină și un singur guvern este principiul. Așa trebuie să fie", a declarat Sato. Pe de altă parte, premierul a arătat că ..dacă Japonia dorește să-și normalizeze relațiile cu China, ea trebuie'să stabilească legături u China Populară".

• GUVERNUL REPUBLICII 
BANGLADESH a ordonat dizol
varea imediată a organizațiilor 
Muktl Bahini. Mujib Bahinl și a 
altor grupări armate, care, în 
timpul conflictului indo-pakistanez; 
au, acționat în Pakistanul de est. 
anunță un comunicat guvernamen
tal, difuzat la Dacca și reluat de 
agențiile Associated Press și France 
Presse.

MOSCOVA: ÎNCEPE STUDIUL ASUPRA

MOSTRELOR RECOLTATE DE „LUNA-20"MOSCOVA 28 (Agerpres). — Din laboratorul special al Academiei de științe a U.R.S.S., corespondentul agenției TASS transmite că, după numeroase pregătiri (care s-au desfășurat pe parcursul a 14 ore), a fost depresurizată foreza care a servit drept depozit mostrelor de rocă selenară, recoltate de pe satelitul natural al Pămîntului de stația automată „Luna-20". Apoi, ziariștii au fost invitați să vadă roca selenară ; ea are înfățișarea unor particule de praf de culoare cenușie, unele din ele de dimensiuni destul de
• REFERINDU-SE la între

vederea pe care a avut-o dumi
nică, la Geneva, cu mediatorul 
O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, a de
clarat că întrevederile pe care 
ambasadorul Suediei la Mosco
va le-a avut. In ultimele zile, In 
Republica ArabA Egipt, Israel 
și Iordania, au fost rodnice. 
Waldheim a precizat că va 
stabili la New York. împreună 
cu Jarring, modul In care a- 
eesta din urmă tși va continua 
misiunea de mediere.

Agenția Reuter precizează că 
Gunnar Jarring urmează să so
sească In cursul acestei zile la 
New York, pentru a-și relua 
contactele cu reprezentanții la 
O.N.U. ai țărilor arabe și 
Israelului.

mari. Unele particule seamănă la culoare și din alte puncte de vedere cu mineralul cunoscut sub numele de Anortosit — cel mai vechi material cristalin cunoscut pînă în prezent de știință.Ca aspect, substanța adusă de pe suprafața „continentului" selenar este mai deschisă la culoare și deosebită de roca recoltată din regiunea „mării" selenare. Aceasta, adusă în urmă cu un an și jumătate de stația „Luna-16“ pe Pămînt, este de un cenușiu închis, a- proape negru, și cu străluciri metalice.Oamenii de știință consideră că suprafața satelitului natural al Pămîntului este în general bazaltică. Probabil, pe Lună există așa-numite „ținuturi ba- zaltice" a căror componență chimică și mineralogică este diferită în funcție de regiunea în care se află.După cum se știe, munții selenari constituie pînă în prezent o taină și prima probă de rocă adusă de stația „Luna-20" de pe un „continent" al Lunii — se apreciază — va contribui la elucidarea naturii satelitului natural. Una din problemele care urmează a fi stabilite pe cale experimentală, cu ajutorul probelor, va fi aceea dacă așa- numitele „continente" au o vîrstă mai înaintată decît „mările" de pe Lună.
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