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ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 22 mai 1972 a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român:

Au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale.

in cadrul ședinței a fost examinat raportul 
elaborat de Comisia de stat de analiză a func
ționării sistemului energetic național, instituită 
pe baza hotărîrii Comitetului Executiv din 19 
octombrie 1971 privind îmbunătățirea activită
ții în industria energiei electrice și creșterea 
gradului de siguranță în funcționarea sistemu
lui energetic. Dezbaterile au scos în evidență 
faptul că în perioada construcției socialiste, ca 
urmare a aplicării politicii partidului de dez
voltare a industriei energiei electrice într-un 
ritm mai înalt decît celelalte ramuri indus
triale, producția de energie electrică și pu

terea instalată în sistemul energetic s-au dublat 
la fiecare 5—6 ani; s-a dezvoltat rețeaua de 
transport și distribuție a energiei electrice, 
nivelul tehnic al instalațiilor a crescut an de 
an, fiind astăzi comparabil cu cel realizat în 
țările cu un sistem energetic avansat. Tot
odată, s-a relevat că în funcționarea sistemu
lui energetic național există încă serioase 
neajunsuri. In ultimii ani, au avut loc nu
meroase avarii, nu au fost efectuate la timp 
reparațiile planificate și, uneori, funcționarea 
agregatelor a avut loc cu abateri de la para
metrii normali. Există lipsuri și în ce privește 
utilizarea rațională a energiei; la mulți con
sumatori se produce risipă de energie, depă- 
șindu-se consumurile specifice normate.

In vederea îmbunătățirii întregii activități 
din industria energiei electrice și termice, a 
creșterii siguranței în funcționarea sistemului 
energetic național, Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân a aprobat Programul de măsuri prezen
tat de Comisia de stat. Comitetul Executiv a 
indicat ca Ministerul Energiei Electrice să 
acționeze în mod hotărît pentru folosirea in
tegrală a capacităților energetice existente,

pentru o mai bună exploatare a puterii insta
late, întreținerea în perfecte condiții și 
repararea la timp a utilajelor, asigurarea pie
selor de schimb necesare, creșterea operativi
tății în activitatea de intervenție pentru lichi
darea avariilor, întărirea controlului și urmă
ririi modului de mînuire a agregatelor, stabi
lirea unor reguli stricte privind recepționarea 
exigentă a utilajelor livrate atît din produc
ția internă, cit și din import, efectuarea unui 
control eficient asupra modului de funcționa
re a întregului sistem energetic național. Sar
cinile tuturor unităților producătoare de ener
gie, ale instituțiilor de cercetare vor fi în
dreptate spre realizarea acestor măsuri ; în
treaga activitate a Ministerului Energiei Elec
trice va fi axată pe îndeplinirea sarcinilor 
exploatării și întreținerii în condiții optime a 
sistemului energetic național. Comitetul Exe
cutiv a stabilit ca organizarea și atribuțiile 
ministerului să fie revăzute în acest sens, ca 
el să devină organul unic răspunzător de sis
temul energetic național și de buna lui func
ționare.

Măsurile adoptate prevăd, de asemenea, in
troducerea unei discipline riguroase în uni
tățile Ministerului Energiei Electrice, precum 
și în unitățile consumatoare, sporirea exigen
ței în aplicarea regulilor de exploatare, între
ținere și reparații, combaterea manifestărilor 
de toleranță față de abateri, a tendințelor de 
justificare a avariilor, manifestate chiar la 
conducerea ministerului.

Ministerul Energiei Electrice va lua măsuri 
pentru ridicarea nivelului profesional al tu
turor cadrelor, printr-un program complet 
care să asigure școlarizarea întregului perso
nal în decurs de 2—3 ani.

Ministerul Energiei Electrice și Ministerul 
Educației și Invățămîntului vor lua măsuri 
pentru înființarea de școli profesionale și 
licee de specialitate în domeniul energeticii, 
pentru îmbunătățirea pregătirii inginerilor 
energeticieni în învățămîntul superior.

Ministerul Energiei Electrice va elabora un

regulament de funcționare a sistemului ener
getic, menit să asigure mai multă ordine și 
disciplină în unitățile din subordine.

Comitetul Executiv a hotărît ca Comisia 
de stat care a analizat funcționarea sistemului 
energetic național să capete un caracter per
manent, cu atribuția de a studia periodic pro
blemele mari ale sistemului energetic, să exer
cite controlul și îndrumarea pentru traduce
rea în viață a măsurilor stabilite. S-a hotărît, 
de asemenea, ca pînă la sfîrșitul anului, Mi
nisterul Energiei Electrice să asigure apli
carea măsurilor indicate și să prezinte un 
raport în acest sens.

în continuare, Comitetul Executiv a anali
zat principalele aspecte ale activității econo- 
mico-financiare din agricultura socialistă și a 
stabilit măsuri pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate, pentru folosirea integrală și rațio
nală a tuturor suprafețelor agricole, a mijloa
celor materiale și bănești de care dispun uni
tățile agricole în vederea obținerii unui preț 
de cost cît mai redus, a unei eficiențe econo
mice ridicate.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a dez
bătut informarea despre activitatea organelor 
și organizațiilor de partid, de stat și obștești 
privind examinarea și rezolvarea scrisorilor, 
sesizărilor și cererilor oamenilor muncii. In 
vederea îmbunătățirii în continuare a acestei 
activități, Comitetul Executiv a subliniat ne
cesitatea înlăturării oricăror fenomene de tă
răgănare și lipsă de solicitudine, a sporirii 
preocupării și răspunderii pentru soluționarea 
cererilor îndreptățite ale cetățenilor.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat 
propunerile cu privire la realizarea unor lu
crări de investiții prevăzute a fi puse în func
țiune în actualul cincinal. S-a hotărît înfiin
țarea unei comisii de analiză a lucrărilor im
portante de investiții care se prezintă spre 
examinare și aprobare Comitetului Executiv, 
în continuare, Comitetul Executiv a soluțio
nat probleme ale activității curente.

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

LUCRĂRILE

DE ÎNTREȚINERE
SE DESFĂȘOARĂ

DIN PLIN
Pe ogoarele județului Teleor

man. lucrările de întreținere 
a culturilor se desfășoară din 
plin. Prașila a doua la sfecla 
de zahăr a fost terminată, iar 
la floarea-soarelui s-a efectuat 
pe circa 83 la sută din supra
fețele cultivate.

La porumb, cea mai răspîn- 
dită cultură din județ, prima 
prășită s-a făcut pe mai mult 
de 90 la sută din suprafețele 
cultivate, urmînd ca în urmă
toarele 2—3 zile să fie termi
nată. în unele cooperative a- 
gricole de producție, printre 
care Furculești, Grația, Fîntî- 
nele, Drăgănești-VIașca, Ră- 
doești și altele a început și cea 
de-a doua prașila.

(Agerpres) Ținută specială pentru ultimele zile din viața de elev: uniforma din clasa întîi. Foto: O. PLEC AN
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// TOVARĂȘEI HERTA USHER

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
marți dimineața, pe tovarășa 
Herta Kuusinen, președinta de 
onoare a Partidului Comunist 
Finlandez, președinta Federației 
Democrate Internaționale a Fe
meilor, care se află în vizită în 
țara noastră.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C. C. al

Ghizela Vass, șef deP.C.R., și 
secție Ia C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii, a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme ale vieții 
internaționale actuale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, ale' 
luptei forțelor antiimperialiste ; 
a fost reafirmată hotărîrea co
mună de a dezvolta și în viitor 
relațiile de prietenie și colabora
re existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Finlandez, potrivit interese-

lor eelor două partide și popoa
re, cauzei păcii și socialismului.

De asemenea, s-a subliniat im
portanța intensificării acțiunilor 
maselor de femei pentru 'destin
dere, securitate, cooperare în 
Europa si în. lume, împotriva 
imperialismului, pentru victoria 
ideilor păcii, democrației, inde- 
țrendenței naționale și progresu
lui social.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și cordialitate.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI
NAȚIONALE A SCRIITORILOR

Lucrările Conferinței națio
nale a scriitorilor au fost re
luate, marți dimineața, cu dis
cuții generale asupra rapoartelor 
prezentate cu privire la activi
tatea Consiliului ■ Uniunii Scrii
torilor pe perioada noiembrie 
1968 — mai 1972 și la activita
tea Comisiei de cenzori pe a- 
ceeași perioadă.

Au luat cuvîntul scriitorii 
Marin Preda, Radu Boureanu, 
Dumitru Corbea, Adrian Pău- 
nescu, Horia Lovinescu, Dan 
Deșliu, Sergiu Dan, Romul Mun- 
teanu, Mihai Beniuc, Alexandru 
Ivasiuc, Liviu Călin, Alexandru 
Paleologu, Ioanid Romanescu, 
Alexandru Pini, Darie Novăcea- 
nu, Vintilă Corbul, Cezar Ivă- 
nescu, Dumitru M. Ion.

După încheierea discuțiilor 
generale, participanti au apro
bat activitatea Consiliului Uniu
nii Scriitorilor și a Comisiei de 
cenzori.
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ÎN ÎNTlMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DE LA 0 STRUCTURĂ
ADMINISTRA TIV-
ORGANIZA TORICĂ 

LA UNA ECONOMICĂ
ORGANIZATORICĂ

In cadrul politicii genera
le de edificare a socialismu
lui în România, partidul și sta
tul nostru acordă o deosebită 
atenție perfecționării cadrului 
organizatoric, a formelor și 
metodelor de conducere a vie
ții economice și sociale, urmă
rind ca acestea să corespundă 
nivelului de dezvoltare a forțe
lor de producție, exigențelor 
revoluției tehnico-științifice 
contemporane, să constituie un

factor de stimulare a valorifi
cării superioare a muncii socia
le și a bogățiilor naturale, de 
canalizare a eforturilor între
gului popor spre realizarea o- 
biectivelor fundamentale ale 
progresului economic și social.

Activitatea de perfecționare a 
conducerii, organizării și pla-

CORNEL IUGA

(Continuare in pag. a lll-a)

după discuțiaDe asemenea, 
pe articole, a fost adoptat noul 
Statut al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Socialistă România.

In cursul după-amiezii, s-a 
trecut la ultimul punct de pe 
ordinea de zi — Alegerea Con-

siliului Uniunii Scriitorilor, a Bi
roului și a conducerii operative 
a Uniunii, precum și a Comi
siei de cenzori.

Lucrările Conferinței vor fi 
reluate miercuri dimineața.

(Agerpres)

IN LEGĂTURĂ CU VIZITA
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUSESCU, IN JAPONIA 
Partea română și partea japo

neză au hotărît, de comun acord, 
amînarea vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, în Ja-

ponia, care urma să aibă loc în 
prima decadă a lunii iunie a.c.

Vizita va avea loc la o dată 
ulterioară, asupra căreia se va 
conveni pe cale diplomatică.

ORAȘUL
9

de DUMITRU M. ION

Pro9ramu* complex de 
perfecționare a întregii ac- 
tivitâți sociale stabilite de 
Conferința Naționala a 

/\fa// partidului din decembrie
nit Congresul al X-lea 

VI al P.C.R., masurile vizînd
?= /ț EE; perfecționarea organizării
== conducerii si planificării e-

conomiei naționale ocupă 
un l°c central. După cum 
so M'e» Pr‘n inițierea lor 
Se urm°rea' >n,re altele, spo- 
rirea rolului factorilor eco- 

x nomico-financiari în în
treaga economie, creșterea 

atribuțiilor și competențelor unităților de producție în pla
nificare, organizarea și conducerea activității economice, 
apropierea conducerii de producție, înlăturarea fenomene
lor de centralism excesiv și a paralelismelor între verigile 
organizatorice, îmbunătățirea calității deciziilor la toate 
nivelele aparatului economic. Toate în scopul valorificării 
superioare a resurselor interne ale întreprinderilor, pentru 
dezvoltarea inițiativei creatoare a colectivelor de oameni 
ai muncii. Cum se regăsesc aceste deziderate în actuala 
structură a organizării și conducerii ramurilor producției 
materiale și care este pînă la această dată efectul transpu
nerii lor în viață, ne prezintă în acest număr tovarășii 
CORNEL IUGA, de la Consiliul economic și inginer PAVEL 
DAUD, directorul Uzinei constructoare de mașini Reșița.

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ ÎN TRIPLĂ IPOSTAZĂ

•FURNIZOR
•PRODUCĂTOR
•BENEFICIAR

Ca urmare a măsurilor adop
tate de Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1967, 
Uzina constructoare de mașini 
a fost încorporată în structura 
grupului industrial constituit la 
Reșița, întreprinderea noastră re- 
prezentînd ceea ce se numește 
în terminologia curentă „uzina- 
mamă". Anii care au trecut de 
la organizarea în această formă, 
o perioadă într-adevăr nu foarte 
lungă dar îndeajuns de conclu
dentă, ne permit să subliniem 
fără rezerve un adevăr de ne-

contestat și anume viabilitatea 
centralelor industriale ca orga
nisme economice cu funcții com
plexe, rolul lor pozitiv în apro
pierea conducerii de producție. 
Ar fi multe de spus în această 
privință și putem aduce sufi
ciente argumente, firește pe e- 
xemplul grupului de uzine cu 
statut de centrală reșițean, care

Ing. PAVEL BAUD, 
directorul Uzinei constructoare 

de mașini Reșița

(Continuare în pag. a lU-a)

Orașul a fost pentru mine un mirai pentru toți cei 
care se nasc la țara. Nu știam pe atunci exact cum vor 
fi arâtînd alte orașe, deși auzisem că ele exista. Noțiunea 
de oraș avea în sufletul meu căldura și intimitatea pe care 
o iradia acel orășel numit Curtea de Argeș. El avea por
țile încărcate de istorie, avea prin mormintele lui domni 
destoinici, apărători de neam și de țară, avea tîrguri săp- 
tămînale și anuale vestite, avea monumente și toamne de
săvârșite. îmi amintesc, cum plecam în miezul nopții în 
vreo căruță de țară spre Oraș. Da, pentru țăranii de prin 
părțile acelea de sub munte, cînd rosteau cuvîntul Oraș, 
acest cuvînt avea un sens anume ; astfel nu putea fi numit 
decît Curtea de Argeș. Poate fiindcă numele său era prea 
lung, poate fiindcă oamenii socoteau acest nume întru- 
cîtva tabu ; toți cunoșteam istorii fantastice și adevărate, 
balade și poeme despre domniile române care s-au săvîr- 
șit pe acolo, despre ziduri de mînăstiri și ctitori mult în- 
vățați, despre Manole și Ana, despre cei zece meșteri și 
izvoarele care le-au păstrat numele. Oricum, atunci și 
acum, Curtea de Argeș a rămas pentru mine sămînta țin
tii, semnul viu a ceea ce înseamnă de fapt un oraș.

Fabrica de Confecții și fabricile de cherestea nu schim
baseră total orașul ; existau speranțe și oamenii credeau 
în steaua orașului lor, în ridicarea lui la trepte noi de le
gendă. Ședeam cîndva într-o cqsă a orașului cu un rec- 
tiuitor al fabricii de confecții, un om vesel de prin Băl- 
ceștii Vîlcii, un om mărunt, bun ca pîinea caldă. El îmi' 
alimenta visele despre viitorul orașului. El visa troleibuse, 
pînă departe, mașini rapide, mă obișnuisem cu gîndul că 
trebuie sa știu să trag cîteva tighele, să sulfilez, s.ă fac 
butoniere, nu știam că într-o bună zi aveam să merg să 
fac croitorie chiar, undeva, pe malul Topologului, undeva 
de unde îmi ardeau tălpile să fug, să văd Orașul.

Multi ani am bătut străzile acelea cu margini cu boite 
de' tei. Am umblat prin școlile elementare și mai tîrziu 
prin cea de meserii. îmi amintesc cum am învăfat să fac 
bănci pentru școală, cînd am ajuns într-un liceu în spa
țiul hidrocentralei Vidraru, am fost fericit să mă așez în 
banca la care muncisem, numai cu cîteva luni în urmă.

în vremea aceea începusem să văd orașele țării și mă 
întorceam totdeauna cu un fel de sfrîngere de inimă acasă. 
Curtea de Argeș rămăsese în urmă, trebuia să recunosc 
adevărul ; cîteva blocuri timide, cu două eiaje se frămîn- 
tau să se ridice. Orașul avea ceva cenușiu, de tîrg care stag-

(Continuare în pag. a ll-a)
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Tovarășul NICOL AE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a primit din partea tovarășului 

MARC DRUMAUX, următoarea telegramă :
Dragă tovarășe,
Am fost foarte mișcat de urările adresate cu ocazia împli

nirii vîrstei de 50 de ani, pentru care vă mulțumesc foarte 
cordial.

Partidul Comunist din Belgia va continua, împreună cu toate 
forțele socialiste și progresiste, lupta sa pentru democrație, 
pace și unitatea mișcării comuniste internaționale.

La rîndul meu. vă adresez urări de noi succese în activi
tatea dv. și vă rog să credeți, dragă tovarășe, în asigurarea 
sentimentelor mele cele mai frățești.

Timișoara transmite : „Electrobanat", Electromotor", din Timi
șoara, „Ceramica" din Jimboiia și alte unități din județul Timiș au 
realizat prin autoutilare un volum de produse echivalent cu 10 mi
lioane lei ; Trustul de construcție județean a dat în folosință 1065 
apartamente îndeplinind 33,5 la sută din planul anual de investiții ; 
tintina arteziană de la Bastion se află în fază de finisare ; A luat 
sfîrșit concursul „Meseria, brățară de aur“ la care au participat 600 
de tineri • Chimiștii Universității din Cluj au conceput o nouă 
metodă de separare și determinare a poliamidelor, realizînd pentru 
aceasta un aparat original • 2,5 milioane lei reprezintă valoarea 
producției suplimentare realizată de colectivul Fabricii de ciment 
din Turda • Se lucrează intens la construcția unei moderne băi 
în comuna Apa, jud. Satu Mare • La faza județeană a campiona
tului republican de raciietomodele desfășurată în apropiere de Său- leștl (jud. Hunedoara) primele locuri au fost obținute de : Nicolae 
Corpadea la rachetomodele Înălțime, Irina Szekely la rachetomo- 
dele durată șl Margareta Lovarsz la rachetoplane e „Carnavalul

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Jamsaran- 
ghiin Sambu, membru al Birou
lui Politio al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, în cursul dimineții 
zilei de 23 mai, la sediul Am
basadei R.P. Mongole din Bucu
rești, au venit pentru a expri
ma condoleanțe reprezentanți 
ai Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, Comitetului municipal 
București al P.C.R., Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, precum și delegații de 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

După ce au exprimat condo
leanțe ambasadorului R. P. 
Mongole, Damdinnerenghiin Ba
taa, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în fața 
portretului îndoliat al lui Jam- 
saranghiin Sambu și au semnat 
în cartea de condoleanțe.

De asemenea la sediul Am
basadei R.P. Mongole au venit 
pentru a exprima condoleanțe 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

malia și Yemen, care, la invi
tația Consiliului Național al 
Femeilor, au făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

In timpul șederii lor în Ro
mânia, au fost vizitate unități 
economice și social-culturale din 
București, județele Brașov, Ar
geș și. ilfov și au avut loc con
vorbiri cu reprezentante ale co
mitetelor femeilor ...................
țile vizitate.

dia localită-

La Fabrica de 
Tricotaje București 
simpozion pe tema 
și orientări noi în 
îmbrăcămintei și _______
proceselor de fabricație moder
ne în industria de confecții", în 
cadrul căruia au fost adoptate 
noi măsuri de perfecționare a 
activității în acest domeniu. în 
încheiere participanții au adop
tat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Par
tidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se arată că 
întreaga desfășurare a simpo
zionului a fost, în mod funda
mental determinată de impor
tantele idei expuse recent de 
secretarul general al Partidului 
în fața forumului național al 
inginerilor și tehnicienilor.

Confecții și 
a avut loc un 
„Perspective 
proiectarea 

organizarea

florilor* s-a intitulat seara cultural-distractivă organizată In muni
cipiul Hunedoara • Cu 20 de zile mai devreme Centrul de librării 
al județului Sibiu și-a realizat planul pe primele 4 luni la cartea 
diversă și cu 12 zile mai devreme la cartea cu amănuntul • In nu
meroase localități din județul Teleorman au avut Ioc recitaluri de 
poezie și cîntece patriotice $ Elevii Liceului din Roșiorii de Vede 
au deschis anul de muncă patriotică. Pînă acum au amenajat parcul 
orașului, au sădit peste 1 500 sălcii și plopi în jurul Hanului Ro
șiori • La Tîrgoviște s-a constituit Societatea „Tîrgoviștea" pentru 
ocrotirea monumentelor istorice, de artă și ale naturii care va avea filiale în orașele Titu, Moreni, Pucioasa. Fieni și Găești • Artiștii 
amatori din comunele Recea (Maramureș) și Apa (Satu Mare) au 
inițiat un schimb de spectacole. Artiștii din Recea i-au încîntat pe 
spectatorii de pe Valea Someșului • Galeria de artă din Cluj este 
gazda Expoziției de artă plastică a cenaclului tineretului. (De la 
corespondenții noștri) : Thomas Breier, Benone Neagoe, Marla Ju- 
gănariu, Ion Vlad, Mihail Vlad, Emil Matei, S. Dumitru, Ion Ghineț, 
Soare Aurel).
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Marți a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, de
legația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de Mu- 
hamedov Abdula, membru al 
conducerii centrale a Asociației, 
adjunct al ministrului culturii 
din R.S.S. Uzbecă, care, la in
vitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați 
de acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Consiliului T „ 
A.R.L.U.S., de activiști 
A.R.L.U.S.

Au fost prezenți 
Ambasadei Uniunii 
București.

General 
ai

membri 
Sovietice

ai 
la

Marți au început 
’1 lucrările

. .+. _ t în Capi
tală lucrările simpozionului 
româno-suedez privind metode 
și utilaje modeme pentru indus
tria de laminare, manifestare 
organizată în cadrul general al 
acordului de cooperare econo
mică și tehnico-științîfîcă din
tre România și Suedia.

La deschiderea lucrărilor, au 
rostit alocuțiuni Per Otto Raths- 
man, ambasadorul Suediei la 
București, și ing. Ștefan Cons- 
tantinescu, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, care 
au subliniat evoluția ascendentă 
a relațiilor româno-suedeze, a 
extinderii cooperării dintre ce
le două țări în domeniul indus
triei metalurgice.

Timp de două zile, siderur- 
giști suedezi, reprezentanți ai 
unor firme de reputație inter
națională, prezintă comunicări 
științifice însoțite de proiecții.

Ea Universitatea „Al. I. Cuza* 
din Iași s-au încheiat marți lu
crările celui de-al 10-lea coloc
viu internațional organizat de 
Societatea „Mihai Eminescu" a 
catedrei de romanistică a Uni
versității din Freiburg — R. F. 
a Germaniei, cu tema „Cultura 
europeană — cultura românească 
în secolul al 19-lea*. Au partici
pat cadre didactice de la uni
versitățile din Freiburg, Mainz, 
Koln, Heidelberg"— R.F. a Ger
maniei, de la cele din București, 
Craiova și Iași, precum și spe
cialiști din India, Italia și R. P. 
Ungară. Participînd la colocviu, 
oaspeții de peste hotare au avut 
ocazia să cunoască, totodată, ac
tivitatea didactică și științifică 
a cadrelor și studenților univer
sității ieșene, să viziteze impor
tante monumente istorice și de 
artă ale lașului.

■ Vaslle Dolinschi, elev în cla
sa a Xll-a, curs seral, a 

liceului „Matei Basarab" din Bucu
rești își împarte timpul între obli

gațiile de serviciu, cursuri, studiu 
și... artele plastice. Se ocupă deo
potrivă de pictură și sculptură. 
Pentru pictură ni se pare mai pu
țin dotat. Pentru sculptură în 
schimb, ni' se relevă ca un auten
tic talent. Un simț înnăscut al 
proporțiilor, al volumelor, al des
fășurării lor spațiale, o reală sen
sibilitate în tratarea temelor — 
deocamdată cu o notă ușor litera- 
turizantă — ne îndreptățesc să
afirmăm aceasta. Ne aflăm în faț? 
unui talent „neprelucrat". Credem 
însă că datoria pedagogilor săi, în

Marți au părăsit Capitala 
delegațiile organizațiilor de fe
mei din Angola, Mozambic, So-

Pentru profesorii de biolo
gie de la școli de cultură gene
rală și licee, Societatea de ști
ințe biologice și Uniunea sindi
catelor din învățămînt, știință 
și cultură organizează anul a- 
cesta cursuri de vară la Timi
șoara (24 iulie—6 august), Agi- 
gea (2—15 august). Stațiunea de 
cercetări biologice „Stejarul" 
— Pîngărați (13-16 august).

Programul cursurilor cuprinde 
informări referitoare Ia proble
me actuale din domeniul biolo
giei, aplicații științifice pe di
ferite trasee în vederea cunoaș
terii faunei și florei, colectării 
și determinării materialelor fau- 
nistice și floristice pentru alcă
tuirea colecțiilor necesare în
zestrării cabinetelor biologice 
din școli. Agenda cursurilor pre
vede, de asemenea, vizite de 
studiu la stațiuni științifice și 
experimentale de specialitate, 
rezervații naturale, obiective in
dustriale, agricole etc.

Vorbitorii au realizat o emoțio
nantă lecție de patriotism spu- 
nînd că participanții nu trebuie să 
se considere numai niște simpli 
Admiratori ai relicvelor trecutului 
ei adevărați moștenitori ai civili
zației înaintate la care au ajuns 
dacii. Teatrul de stat din Petro
șani a prezentat în continuare o 
piesă realizată de către scriitorul 
hunedorean, Radu Selejan care 
redă un episod dramatic din exis
tența lui Decebal și a neamului 
său de eroi ce-șl avea capitala aici 
la Sarmizegetusa (actuala Grădiște 
de munte). Emoționanta evocare a 
fost însoțită de filme documentare 
și de secvențe din peliculele Dacii 
și Columna. Oaspeții au vizitat 
apoi în grupuri interesantele ves
tigii păstrate de pe vremea dacilor 
cetățile Costești și Blidaru care 
străjuiesc semețe poalele munților 
amintind despre trecutul glorios al 
unei opere dispărute. Participanții 
au avut prilejul să se întâlnească 
cu locuitorii satelor din apropiere 
care în obiceiuri șl în port păs
trează nealterate specificul stră
moșesc.

Respectând tradiția în marele 
amfiteatru natural s-a desfășurat 
concursul de muzică populară 
„Voci tinere" la care au participat 
soliști din 17 județe ale țării. în
trecerea a prilejuit un spectacol 
unic în originalitatea și atractivi- 
tatea sa oferind spectatorilor po
sibilitatea de a admira pe aceeași 
scenă farmecul și bogăția mai 
multor zone folclorice.

AL. BALGRADEAN

| EDITORIALr]

SUCCESUL 
ANSAMBLULUI 
„CRĂIȘORUL" 

TN BELGIA

De o deosebită apreciere s-au 
bucurat solistele Anișoara Băltea- 
nu, Ileana Teneș, ca și formația 
de dansuri populare care a pre
zentat jocuri din zonele folclorice 
ale Țării Făgărașului, Olteniei, 
Oașului și Maramureșului. Cei 40 
de membri ai ansamblului au con
firmat și de această dată distinc
țiile cîștlgate cu prilejul altor 
festivaluri naționale și internațio
nale.

A. VELEA
Săptămîna aceasta s-a întors 

din Belgia ansamblul folcloric 
„Crăișorul" al Uzinei „Rulmentul" 
din Brașov, care a participat la 
cel de al VIII-lea Festival interna
țional de folclor desfășurat în lo
calitatea Marcheinne-Au-Pont. La 
această confruntare artistică de 
prestigiu, tânărul ansamblu brașo
vean a cucerit premiul I, „Coroa
na de aur", în cadrul întrecerii la 
care au participat solii artei popu
lare din 18 țări printre care Bel
gia, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Franța, Italia, Spania, 
R. P. Ungară și altele.

„FLUIERAȘUL" 
ÎN GRECIA

Opera Română
Anunță

REPERTORIUL DIN 
PERIOADA 

24—30 MAI 1972
Miercuri 24 mai, ora 
19,30 SEARĂ DE BA
LET GERSHWIN ; Joi 
25 mai, ora 19,30 
TRAVIATA ; Vineri 26 
mai, ora 19,30 PRI
MĂVARA ; Sîmbătâ 
27 mai, ora 19,30 
TANNHAUSER; Du
minică 28 mai, ora 11 
ECATERINA TEODO- 
ROIU ; Duminică 28 
mai, ora 19,30 DON 
QUIJOTE ; Marți 30 
mai, ora 19,30 LILIA
CUL ;

Ansamblul folcloric „Fluiera- 
șuT, al Fabricii de pielărie și 
încălțăminte „Clujeana“, a plecat 
în Grecia pentru a patrticipa la 
festivalul internațional care se 
desfășoară în acest sfîrșit de mai 
la Agrinion. Format din soliști 
vocali, dansatori și instrumentiști, 
salariați ai întreprinderii, „Fluie- 
roșul" se bucură de o bună apre
ciere, ocupînd un loc de frunte 
în rîndul formațiilor artistice de 
amatori din țara noastră. La a- 
cest festival, ansamblul va pre
zenta un mănunchi de cîntece și 
dansuri românești reprezentative 
pentru diverse regiuni geografice 
ale țării: dansuri de pe Valea 
Someșului, din Bihor, Oaș, și 
Moldova, precum și vestitul dans 
al călușarilor care a dus pînă de
parte faima folclorului românesc. 
Calitățile ansamblului clujean ne 
îndreptățesc să sperăm că și de 
această dată folclorul românesc 
va fi reprezentat peste hotare 
așa cum se cuvine.

I. CIMPEAN

epecial a profesorilor de desen, 
din rîndul cărora am cita totuși 
stăruința profesorului Nicol eseu — 
Nic, este de a-1 îndrepta și pre
găti în același tâmp temeinic pen
tru realizarea, în viitor a certei sale vocații (Expoziția Vasile Do
linschi, deschisă în sala bibliotecii 
Liceului „Matei Basarab").

■ Muncitorul tipograf Gheorghe
Alexandrescu a proiectat și 

perfecționat timp de aproape zece 
ani un soi de „mașină de desenat". 
Mînuită manual, ea poate trasa 
linii curbe, drepte sau frinte, cu 
tușuri colorate. Se pot obține cu 
ajutorul ei imagini prin între
ruperea și compunerea liniilor con
form subiectului abordat, de tip 
RASTER, în care locul punctelor 
e luat de linii. Grafica astfel 
realizată degajă o neobișnuită lu
mină și liniște impresionînd toc
mai prin precizia și acuratețea sa 
„industrială". Aplicat unor subiec
te „tradiționale" (peisaj, portret) 
procedeul ni se pare totuși in
suficient de bogat și nuanțat, in
suficient de capabil în a exprima 
stări complexe, profunde. Ni se 
pare mai adecvat în a exploata 
posibilitățile „mașinii de desenat" 
în domeniul graficii cu caracter 
decorativ ce mizează intens pe 
efecte optice. Mai exact în dome
niul graficii publicitare, graficii de 
carte sau de revistă unde își poa
te găsi un cîmp larg de aplicație. 
Foruri interesate ar trebui să stă
ruie mai atent asupra acestei in
venții, al cărei real folos pentru 
poligrafie nu poate fi astăzi decît 
bănuit. Este firesc, să elogiem în 
final preocupările deosebite ale 
muncitorului tipograf Gheorghe 
Alexandrescu, pasiunea pe care o 
pune în tot ce înfăptuiește, și 
deopotrivă, cunoștințele sale teh
nice, stăruința și consecvența cu 
care caută zone noi și rodnice de 
contact între artă și tehnică (Ex
poziția Gheorghe Alexandrescu, 
saja Clubului sindical al întreprin
derii poligrafice „13 Decem
brie 1918").

C.R. CONSTANTINESCU 

| EVOCĂRII 
1NT1LNIRE CU ISTORIA 

LA COSTEȘTI
Aproape 25 000 de tineri din ju

dețul Hunedoara și din împreju
rimi s-au îndreptat duminică spre 
Costești pentru a participa la tra
diționala evocare istorică ce are 
loc anual în preajma cetăților 
dacice din munții Orăștiei.

De această dată vizitatorii au 
avut în mijlocul lor pe acad. 
Constantin Daicoviciu, dr. docent 
Ion I. Rusu și conf. dr. Hadrian 
Daicoviciu care au prezentat isto
ricul celor peste 100 de așezări 
dacice descoperite pe aceste me
leaguri în urma unor îndelungate 
săpături arheologice, specificul și 
influența limbii geto-dacice asu
pra limbii române, eroismul, dîr- 
zenia și sacrificiul cu care strămo
șii noștri și-au apărat hotarele.

CĂLĂTORIE 
ÎN LUMEA ALGELOR
în multe laboratoare ale lumii 

se lucrează la obținerea unor 
culturi accelerate de alge, la 
îmbunătățirea conținutului lor 
în proteine. în natură algele 
produc de zece ori mai multă 
substanță1 organică și elimină de 
cinci ori mai mult oxigen decît 
întreaga vegetație terestră. De 
lumea algelor se leagă astăzi u- 
Aele din cele mai mari speranțe 
ale omenirii. Grație lor, subma
rinele, submersibilele de orice 
fel, laboratoarele de explorare a 
fundului mărilor vor avea asi
gurat circuitul biologic al oxige
nului și al bioxidului de carbon, 
putînd astfel să rămînă un timp 
îndelungat în „Continentul al
bastru". în viitorul nu prea în
depărtat omenirea va dispune 
de o nouă și importantă sursă 
de alimentație iar industria va 
primi . cantități uriașe dintr-o 
nouă și valoroasă materie primă. 
Se vor purta țesături de alge

Biletele se găsesc la 
casa Operei Române 
din Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dei nr. 70-72, tel. 13.18.57 
si la agenfia din Calea 
Victoriei nr. 40 (Pasajul 
Majestic) tel. 16.48-20. 
zilnic între orele 10—13 
ți 17—19.30.

I
I
I
I
I

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 18; 18.30;

20.45) .
CÎND SE IVESC ZORILE : ru

lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.S0; 20.45).

TRAFIC : rulează la Patria Co
rețe 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30: 21). Feroviar (orele 9; 11,13; 
13,30: 15,45: 18,15; 20,30), Grădina 
Capitol (ora 20).

FELIX $J OTILIA : rulează la 
Central (orele 9,15: 11.30: 13,45; 18: 
18.15; 20.30), Buceei (orele 16;
19.45) , Flamura (orele 9; 12,30; 16;

19.30) , Grădina Bucegl (ora 19.45).
INIMA E UN VÎNĂTOR SIN

GURATIC : rulează la Scala 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

GOYA : rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 19).

ROBIN HOOD ; rulează la Lu
ceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30: 2J). București (orele 8,30; 
11; 13.30: 16; 18.30; 21). Favorit
(orele 10: 12,30: 15.30; 18; 20.30), 
Grădina Doina (ora 20).

ASTA SEARA DAN 
FAMILIE 
(orele 
Dacia 
18.15- 
13.30- 
(orele
20.30)

(culorile și formele acestor plan
te folosesc de pe acum drept 
model pentru imprimeuri), se va 
scrie pe hîrtie de alge și se va 
bea whisky preparat din alcool 
de alge...

Toate aceste lucruri fiind per- 
iect posibile, este deci posibili 
și o viitoare eră a energiei ato
mice și a algelor ! Care sânt 
perspectivele algelor ? Vor fi 
ele învingătoare în cursa pentru 
supremație a celor mai valoroa
se rezerve ale Terrei ? Cartea. 
„LUMEA ALGELOR" apărută 
de curînd în Editura științifică, 
publică sub semnătura lui Al. 
Ionescu pagini din cele mai 
atractive despre imensele jungle 
submarine pe care apele mări
lor și oceanelor le ascund în 
adîncurile lor. „Este o lume — 
arată autorul — la fel de abisală, 
la fel de misterioasă și la fel 
de îmbietoare ca și adîncurile 
boitei cerești spre care se avînta 
astronauții".

Beneficiind de o prezentare 
grafică excelentă, cu zeci de 
ilustrații — majoritatea color — 
cartea se adresează deopotrivă 
tinerilor și vîrstnicilor, oameni
lor de cele mai diferite profesii.

I. VOICU

SESIUNI |

PE ORDINEA DE ZI i 
ORGANIZAȚIA

U.T.C.
Sub egida Comitetului jude

țean de partid Neamț s-a ținut 
zilele trecute o sesiune de refe
rate și comunicări privind ac
tivitatea de educare a maselor 
pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste.

In cadrul secției „Din expe
riența organizațiilor U.T.C. în 
activitatea de educare a tinere
tului în spiritul principiilor eti
cii și echității socialiste și co-

activități creează pe mai depar
te valențe noi în educarea tine
retului în spiritul principiilor 
eticii și echității socialiste și 
comuniste. z. o.

r FOLCLOR I 
li.. . ni?. ii....miiwJ

FESTIVAL 
TIMIȘOREAN

Festivalul folcloric timișorean 
a ajuns la cea de-a patra edi
ție. Ca și în anii precedenți, 
actuala ediție, desfășurată de-a 
lungul unei săptămîni, cu
noaște, atît prin amploarea
participării cît și prin varie
tatea manifestărilor un meri
tat succes. Bogăția folcloru
lui din cîmpia Timișului e a- 
dusă în scenă în întreaga ei 
complexitate, festivalul deve
nind în acest fel o fidelă ex
presie a spiritualității populare 
românești și a naționalităților 
conlocuitoare, care de secole lu
crează înfrățiți în această parte 
a țării. Inițiată de Comitetul ju
dețean de partid și organizată 
de Comitetul județean de cultu
ră și educație socialistă, această 
manifestare se înscrie ca o pil
duitoare acțiune de valorificare 
a tradițiilor cultural-artistice, în 
spiritul documentelor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971. Din sumarul bogat al 
spectacolelor, ca și al altor ma
nifestări, notăm concertul vo
cal-instrumental „Tinere spe
ranțe timișorene", la realizarea 
căruia, alături de artiștii ama
tori români și-au dat concursul 
și soliști germani, maghiari și 
sîrbi. De un fnimos succes se 
bucură expoziția de artizanat 
cu vînzare, precum și expoziția 
de fotografii, cu tematică fol
clorică. O sesiune de comuni
cări științifice pe tema : „Tra
diție și contemporaneitate 
creația populară românească

în

Timișoara. Mtini tinere și harnice lucrează zilnic în orele dedicate 
muncii patriotice la punerea temeliei noii case de cultură a 

tineretului.

muniste" s-au prezentat referate 
și comunicări care au avut nu 
numai caracter de informație, 
ci și pe acela de lucru, de con
cepție. Cele cîteva titluri ale 
unor materiale prezentate și 
dezbătute atestă sfera de preo
cupări a sesiunii : „Funcția mo- 
ral-educativă a adunării genera
le de primire în U.T.C.“, „As
pecte ale educării tineretului 
școlar prin muncă și pentru 
muncă", „Valențele etice ale ac
tivităților cultural-sportive ini
tiate și conduse de organizația 
U. T. C. și asociația sportivă", 
„Concursul de creație literară — 
formă de activitate consacrată 
cultivării dragostei față de or
ganizația de tineret. Metodica 
organizării concursului de crea
ție literară".

Largul schimb de opinii, evi
dențierea unor metodologii și 
concepții de organizare a unor

Foto: EM. TlNJALĂ

a naționalităților conlocuitoare 
din Banat*, un simpozion inti
tulat „Literatura română con
temporană și creația folclorică 
bănățeană", ca și expoziția 
„Cartea ?i discul folcloric" a- 
flaugă acestei manifestări un 
plus de substanță. O prezență 
inedită a festivalului din acest 
ari o constituie recitalul de cîn
tece și jocuri populare dintre 
cele mai vechi, ce va avea loc 
în comuna Victor Vlad Delama- 
rina. Spectacolul alegoric al 
nunților și al obiceiurilor stră
moșești și parada portului 
popular, desfășurată pe străzile 
municipiului Timișoara, cu soli 
ai artei populare din toate co
munele județului, vor încheia 
șirul manifestărilor din acest an 
ale prestigiosului festival fol
cloric timișorean.

' SPORT © SPORT )

Azi, in campionatul Diviziei A
Astăzi se desfășoară meciurile etapei a 24-a a campionatului 

diviziei A la fotbal. Pe stadionul „23 August" din Capitală 
se va disputa partida dintre echipele Steaua București și Sport 
Club Bacău. în țară sînt programate următoarele jocuri : 
U.T. Arad—Dinamo București ; F.C. Argeș Pitești—Universi
tatea Cluj ; Politehnica Iași—Rapid București ; C.F.R. Cluj— 
Crișul Oradea ; Petrolul Ploiești—A.S.A. Tg. Mureș ; Steagul 
Roșu Brașov—Universitatea Craiova și Jiul Petroșani—Farul
Constanța.

Toate meciurile vor începe

SPORT 
DE MASĂ

ora 17,00.

Initial și organizat 

de U.T.C.
se apropie 

de faza finală

PENTATLONUL ATLETIC 
ȘCOLAR

După ce în urmă cu două săp- 
tămini, la Brăila se încheia tra
diționala întrecere de masă 
„Crosul tineretului" ediția ’72, 
iată că o altă competiție inițiată 
și organizată de C.C. al U.T.C., 
se apropie de faza finală. Este 
vorba de Pentatlonul atletic 
școlar. In majoritatea județelor 
etapa la acest nivel a avut deja 
loc. Duminică, se va desfășura 
faza județeană la Alba, Mureș, 
Bistrița-Năsăud, Hunedoara și 
Iași.

Și anul acesta întrecerile a- 
cestei competiții au fost deose
bit de animate, ele reunind la 
start, la faza de masă, un nu
măr record de tineri: circa 
300 000 de particlpanți, dintre 
elevii care practică cu predi
lecție atletismul. Cum se știe, 
Pentatlonul atletic școlar este o 
competiție la care se înscriu re
prezentative de școli, echipe de 
băieți și de fete, compuse din 
cite șase sportivi — respectiv 
șase sportive — care concurea
ză la cele cinci probe atletice 
prevăzute în regulament: 
100 m., lungime, greutate, înăl
țime, (băieți și fete) precum și 
400 m fete și 800 m. băieți.

Din numeroase colțuri ale ță
rii ne-au sosit la redacție vești, 
știri interesante culese de la 
întrecerile Pentatlonului. Prima 
remarcă poate fi făcută privind 
numărul mare de participanți, 
fapt ce se explică prin aceea 
că anul acesta — la această a 
V-a ediție dedicată Semicente
narului U.T.C. — este pentru 
prima oară cînd participă și 
elevii școlilor generale de 10 
ani (clasele VIII—X). tn județe 
fără tradiție în atletism s-au 
înregistrat cifre impresionante 
de participanți la etapa în ti ia, 
pe școală : peste 10 000 la Te
leorman, 11 000 la Galați, etc. 
Au obținut dreptul de participa
re la finală, printre altele, ur
mătoarele echipe : județul Ia
lomița î ■ Liceul Fetești (băieți) 
și Liceul Pedagogic Slobozia 
(fete) ; județul Ilfov : Liceul 2 
Giurgiu (b) și Liceul 3 Giur
giu (f) ; Dolj — Școala generală 
2, Craiova (f) — care a întrecut 
Liceul Pedagogic — și Liceul 
Frații Buzești (b) cu un pal

mares impresionant în această 
competiție; Cluj — Liceul 11 
(f) și Liceul 4 (b), (mare sur
priză !) ; Galați — Liceul 2 Ga
lați și la băieți și la fete ; Te* 
leorman — Liceul Unirea Tr. 
Măgurele (b) și Școala generală 
Crîngeni (f) etc. La etapa a 
treia, cea pe județ, au partici
pat cite 8 echipe de fete și tot 
atâtea de băieți. Se detașează ca 
valoare a performanțelor, expri
mată de punctajul acumulat, 
echipele de fete de la Liceul 2 
Oradea și Școala generală 8 din 
Roman, iar la băieți Liceul 10 
Timișoara, care concurează ty 
finală cu șanse serioase la cuce-2 
rirea titlurilor de campioane 
naționale. Numeroși elevi atleți, 
dată fiind tăria înfruntării de 
forțe și participarea masivă a 
elementelor talentate, au dobân
dit rezultate remarcabile care-i 
recomandă încă de pe acurn 
pentru activitatea atletică de 
performanță. Este cazul elevei 
Eva Zorgo, de la Liceul nr. 11 
din Cluj, care la aruncarea 
greutății a obținut, pentru cate
goria ei — deja e cooptată în 
lotul național de junioare — un 
rezultat excepțional : 14,92 m.

Firește, întrecerile finale, 
care vor avea loc, de astă dată 
la Oradea — cum 6e știe, in 
scopul popularizării competiției 
și atragerii tinerilor la practi
carea atletismului fiecare ediție 
se organizează în altă localitate 
— în zilele de sîmbătă 3 iunie 
și duminică 4 iunie, ne rezervă, 
sîntem siguri, noi surprize și, în 
consecință, tot atltea revelații.

C. V.

MERIDIAN
• Turneul internațional de 

fotbal U.E.F.A. (rezenat echipe
lor de juniori) a fost cîștigat în 
acest an de echipa Angliei. în fi
nala competiției, disputată la 
Barcelona, în prezența a pesta 
30 000 de spectatori, tinerii fotba
liști englezi au învins cu scorul 
de 2—0 (1—0) formația R. F. •
Germaniei.

(Urmare din pag. J*
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In pădurea de salcîmi înflo
riți de la Hanul Conachi, jude
țul Galați, s-a desfășurat recent 
o frumoasă serbare cîmpenească 
la care au luat parte mii de oa
meni ai muncii, tineri și vîrstnici 
veniți în mijlocul naturii pentru 
a petrece meritate ceasuri de 
odihnă. Organizatorii, printre 
care Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă, Co
mitetul județean U.T.C. și Con
siliul județean al sindicatelor, au 
făcut să vibreze, în mijlocul fru
museților naturii frumusețile 
cîntecului șt dansului popular, 
ale versului de baladă străveche» 
ale poemei contemporane.

Au răsunat cornuri de vînă- 
toare, au clinchețat clopoțeii cai
lor moldovenești, s-au rotit în 
soare costumele croite după tra
diția locului... Artiști amatori au 
evoluat în alternanță cu tinerii 
sportivi, cărora li s-au amenajat 
platforme speciale pentru de
monstrații. Copii, și ei oaspeți 
ai pădurii, s-au lăsat atrași de 
călușei și scrînciob, de alte 
jocuri, de dulciuri și alte bună
tăți. Pe scurt: o reușită serbare 
cîmpenească care, consacră o 
inițiativă și o denumire: Săr
bătoarea salcîmului-

C. ION

SEARĂ DANSAM IN 
rulează la Victoria 

8.45: 11: 13.30- 16: 18,30; 21). 
(orele 9: 11,15 13.30: 16;

20.30). Volga (orele 9; 11.15; 
16; 18.15: 20.30). Miorița 
9: 11.15 13.30; 16: 18.15;

Grădina Select (ora 20).
DOAMNA ȘI VAGABONDUL -. 

rulează la Excelsior (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o-

rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20.30)* 
Grădina Modern (ora 20), Sala 
Palatului (orele 17,30; 20).

SILVIA : rulează la Buzești (ore
le 15,30; 18). Grădina Buzești (o- 
rele 20,15).

TOAMNA CHEYENILOR : rulea
ză la 
19,30).
19.30) .
19.30) , _ __
Grădina Tomls (ora 19.45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : 
lează la Munca (orele 15.30;

MARY POPPINS : rulează la 
Doina (orele 11.15: 14.15: 17.15; 20), 
(Program pentru copii la ora 10).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Viitorul (orele 15.45: 18; 
20.15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Giulești (orele 15,30; 18;

Grivita (orele 9; 12,15; 
Melodia (orele 9; 12,30; 
Gloria (orele 9,15; 12,30 
Tomls (orele 9; 12,30;

18; 
16; 
16; 

16).
ru
in').

20,30), Grădina Lira (ora 20,15).
PRERIA : rulează la Drumul 

Sării (orele 15,30; 17,45; 20). Mo
șilor (orele 15,30; 17,45), Grădina 
Moșilor (ora 20).

POLONEZA DE OGHINSKJ C 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15)

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—30,15 
în continuare).

19 FETE ȘT UN MARINAR • ru
lează la Flacăra (orele 15.30; 17,45; 
20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT ; rulează la Aurora (orele 9;

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15)i Arta 
(orele 15,30; 17,45), Grădina Arta 
(ora 20).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

LOVE STORY î rulează la Fe- 
rentari (orele 15,30; 17.45: 20).

INCIDENTUL : rulează Ia Pacea 
(orele 15.45; 18; 20).

TAINA _SOFIEI GRUSKO ? 
lează la
20.15) .

ADIO, 
lează Ia

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19,30).

STEAUA SUDULUI ; rulează ia 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CINCI
lează la

OMUL
Grădina

OAMENI
10; 12;
UCIDE
18.15) ; ....
lează la Cinemateca „Union".

Rahova (orele 15,30;

DOMNULE CHIPS : 
Popular (orele 15,30;

ru-
18;
ru-
19).

PENTRU INFERN : ru- 
Grădina Aurora (ora 20). 
DIN SIERRA : rulează la 
Vitan (ora 20,15) .

SAU MAJURI (orele 
14) ; APARATUL CARE-I 
PE TICĂLOȘI (orele 16;

SIMBAD (ora 30,30), ru-

ORAȘUL
neazd, ceva oriental; în inima Munteniei cred cd își trdki 
viața un de«âvîrșit -tîrg oriental.

Aș încerca sâ revâd Curtea de Argeș ; cred k» viitorul 
fostei cetâți de scaun muntean cum am crezut nețărmurit 
în istoria ei, în înțelepții ei. Orașul obia ocum se ridied, 
abia acum va deveni un strălucit oraș turistic, abia acum 
va dovedi câ un oraș fârâ industrie romîne doar un,.tîrg 
care trăiește din amintiri. Am auzit câ în cîmpul numit al 
Rodovarului se îna-lțâ niște fabrici și uzine. Am vâzut cum 
râsar temeliile viitorului. Acum cîțiva ani acolo creșteau 
puieți pentru plantațiile muscelelor argeșene, acum vor 
crește puieții adevăratului Oraș. Am întâlnit un fost coleg 
al școlii de meserii, îmi spunea că abia așteaptă să se 
ridice fabricile și uzinele, ca multi se vor reîntoarce pe la 
muncile orașului, mulți dintre cei plecați prin țară. Am în
tâlnit și-n București un fost vecin, aviator de performantă, 
inginer acum ; abia aștepta să se mai scurgă niște zile, 
niște ani să poată a se întoarce în inima orașului.

Vorbeam ae curînd cu directorul Casei de Cultură, el 
îmi spune deseori cîte ceva despre visele orașului ; omul 
acela cu multă inimă, care a pus pe roate cenacluri lite
rare și o sală de spectacole îmi spunea câ orașul abia 
acum se ridică, abia acum intelectualii vor împînzi cercu; 
rile Casei de Cultură, abia acum oamenii orașului vor veni 
zilnic spre vadurile adevăratei culturi.

Nu găsesc în viața Orașului, în schimbările prezente ș» 
viitoare decît cuvîntul ferm al unei personalități care con
duce treburile țării : Partidul. Un tîrg încărcat de istorie, 
de ani își potrivește astăzi pasul cu cel al întregii țări. Nu 
mai cred în orașele patriarhale, în anacronismul vieții și 
al lumii care le popula. Pînă mai ieri Curtea de Argeș pă
rea a fi un oraș de intelectuali si țărani. Astăzi muncitorii 
înseamnă puterea unui oraș ; uzinele și fabricile înseamnă 
viitor, desăvârșire, istoria orașului înseamnă noblețe. Con
jugate, cele trei date ale vieții orașului vor da însemnele 
zilei de mîine ; istoria nu șade în loc, nu așteaptă. Curtea 
de Argeș se supune dialecticii timpului nostru.

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Teleglob : Cuba. 
9,25 Pagini din istoria muzicii u- 
șoare. 9,50 Desen animat. 10,00 
Curs de limba franceză. 10,30 Te- 
lecinemateca pentru copii și ti
neret. 12,00 Telejurnal. 15,20 Tele- 
școală. 16,30—17,00 Curs Oe limba 
engleză. 18,05 Timp ?1 anotimp în 
agricultură. 19,05 Oameni și fap
te. 19.20 1001 de seri : „Felix mo
tanul" 19,30 Telejurnal. 20,10 Tele- 
cinemateca : „Bătălia pentru apa 
grea". 21,40 Muzică ușoară. 21.55 
Prim plan : dr. ing. Zoltan Ko- 
lozsvary. 22,30 „24 de ore". 22,45 
Finala „Cupei cupelor" la fotbal : 
Dinamo Moscova — Glasgow Ran
gers.

PROGRAMUL II
20,10 România în lume. 20,40 

Portativ. 21.25 Agenda. 21,35 Clu
buri sportive bucureștene. 21.55 
Arta plastică 22,10 Teatru foileton; 
i,Mușatinii“.

MIERCURI, 24 MAI 1972
Opera Română : SPECTACOL 

DE BALET GERSHWIN — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : CUI l-E 
FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora 20; (Sala Studio) : DULCEA 
PASĂRE A TINEREȚII — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : O LUNA LA 
ȚARĂ — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă" : SNOAVE CU MĂȘTI — 
ora 16; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) î REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : BUCUREȘTI VARIETE 
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria).
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(Urmare din pag. 1)

să demonstreze deplasările cali
tative înregistrate sub impulsul 
hotărîrilor Conferinței Naționale. 
A fost, dacă ne referim la etapa 
de început, o perioadă de tato
nare, de căutări, de eforturi pen
tru a găsi cele mai potrivite so
luții de organizare și conducere 
a activității, astfel încît simplifi- 
cînd lucrurile, să putem face 
mai mult și mai bine, să rezol
văm mai operativ și mai eficient 
sarcinile economice ce revin 
uzinei. Am început prin a gîndi 
organigrama întreprinderii co
relată cu a grupului de uzi
ne, avînd grijă să suprimăm 
din fașă Orice tendințe de 
suprapunere, de paralelism, de 
evic lențe inutile. Putem con
sidera că ne aflăm în situa
ția de a fi găsit formula orga
nizatorică capabilă să întru
chipeze aplicarea coerentă a 
principiilor elaborate și adoptate 
de Conferința Națională.

Momentul de analiză prilejuit 
de apropiata Conferință Națio
nală convocată de plenara parti
dului din aprilie a.c. ne invită, 
o dată cu evaluarea capitolelor 
de experiență acumulată în răs
timpul de cînd activăm în noul 
cadru organizatoric, la prospec
tarea, în baza acestei experien
țe, a posibilităților de perfec
ționare continuă a activității e-

(Urmare din pag. I)

nificării economiei naționale a 
cunoscut o amploare deosebită 
după Congresul al IX-lea și în 
special după Conferința Națio
nală din 1967 și Congresul al 
X-lea. Caracteristica esențială 
a acestei activități constă în 
faptul că ea a vizat domeniile 
hotărîtoare ale activității eco
nomice : structura organizatori
că, planificarea, sistemul fi
nanciar și de credit, prețurile, 
cercetarea și proiectarea, in
vestițiile și construcțiile, apro
vizionarea tehnico-materialâ, 
remunerarea muncii, sistemul 
informațional.

O latură importantă a măsu
rilor de perfecționare a con
ducerii o constituie după cum 
se știe, îmbunătățirea structu
rii organizatorice a economiei, 
introducerea de noi forme de 
conducere și organizare în in
dustrie, în construcții și trans
porturi.

Elementul cel mai important, 
de fond, al perfecționării struc
turii organizatorice este consti
tuirea centralelor industriale și 
a altor organizații economice 
similare. Constituirea centrale
lor industriale și a celor
lalte unități asimilate aces
tora a avut în vedere că 
dezvoltarea și concentrarea 
producției — fenomen mai in
tens în economia noastră — 
impune organizarea de mari 
unități economice capabile să 
asigure rezolvarea la un nivel 
superior a problemelor pe 
care le ridică conducerea eco
nomiei moderne, organizarea 
științifică a producției, încadra
rea armonioasă a întreprinderi
lor în angrenajul tot mai com
plex al economiei naționale.

Reține atenția faptul că cen
trala industrială nu constituie 
„o treaptă ierarhică" între în
treprindere și minister, o veri
gă intermediară cu funcție ad
ministrativă, ci o mare unitate 
economică, autonomă, care are 
ca scop producția de bunuri 
materiale, executarea de lucrări 
sau prestarea de servicii, func- 
ționînd pe principiu] gestiunii 

conomice și financiare a între
prinderilor noastre. M-aș opri, în 
cele ce urmează, asupra cîtorva 
probleme care mie mi se par 
necesare a fi supuse atenției.

Este știut că pînă nu demult 
fostele direcții generale din mi
nistere aveau în răspundere co

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ

ÎN TRIPLA IPOSTAZĂ FURNIZOR
• PRODUCĂTOR • BENEFICIAR
ordonarea problemelor decur- 
gînd din complexitatea planului 
de producție. Conducătorii de 
întreprinderi se prezentau acolo 
și fiecare își primea cele nece
sare desfășurării activității pro
ductive. Greoaie, centralizînd 
excesiv fiecare amănunt, metoda 
în sine a fost combătută și, fi
resc, abandonată. Prin trecerea 
acestor atribuții la centrale s-a 
creat situația că oricînd se ivește 
nevoia unor lucruri în plus, di
rectorul general se urcă în ma

economice proprii și avînd per
sonalitate juridică. Centrala in
dustrială are o funcție esențial- 
mente economică, de conduce
re efectivă a întregii activități 
a întreprinderilor componente 
și care resimte direct rezulta
tele acestei activități.

Integrînd unități de produc
ție ca și unități de cercetare, 
proiectare, aprovizionare și 
desfacere Și dispunînd de largi 
competențe în toate etapele 
activității economice de la ela- 

>. borarea proiectelor de investi
ții, asigurarea aprovizionării, 
planificarea și organizarea în
tregului proces de producție 
pînă la comercializarea produ
selor pe piața internă sau ex
ternă, constituirea centralelor 
industriale și a altor organiza
ții similare marchează trecerea 
de Ia o structură administrativ- 
organizatorică rigidă la una 
economică organizatorică capa
bilă să reacționeze operativ la 
cerințele variate și în conti
nuă schimbare ale producției 
moderne, să asigure o condu
cere dinamică ancorată pe cri
terii de eficiență.

Pentru ca centralele industria
le să-și poată îndeplini în mod 
eficient funcția economică re
zervată în mecanisme perfecțio
nate de conducere și planifi
care a economiei a fost res
pinsă practica soluțiilor șablon, 
a structurilor uniformizatoare și 
rigide. Este bine cunoscut fap
tul că acțiunea de înființare și 
organizare a centralelor a tre
cut printr-un proces de intense 
căutări, începînd cu elaborarea 
concepției de bază privind or
ganizarea și funcționarea a- 
cestora, experimentarea re- 
strînsă, extinderea și gene
ralizarea experimentării. în a- 
ceastă perioadă s-au analizat 
rezultatele, s-au luat măsuri 
de perfecționare sau de reor
ganizare a unor centrale, ast
fel încît treptat să se ajungă 
la cele mai viabile forme de 
organizare și de grupare a în
treprinderilor în centrale în 
așa fel încît pe de o parte să 
se asigure o concentrare a 
unor activități care se justifică 

șină și bate din poartă în poartă 
pentru a găsi furnizori de mate
riale sau de piese, pentru a în
cerca să le obțină mai devreme. 
Se ajunge la un fel de schimb 
în natură : „îți dau laminate în 
plus dacă și tu îmi dai o ma
cara" și așa mai departe. Noi, 

ca uzină mare, putem găsi so
luții, avînd ce să oferim la rîn- 
dul nostru. Mă întreb însă dacă 
întreprinderile mici vor putea 
face față sarcinilor de produc
ție, pentru că, vrînd nevrînd, 
se creează o concurență su
biectivă în care oricînd și ori
cum» eu voi fi preferat. Ne tre
zim uneori cu asemenea soli
citări : n-aveți voi ceva să le 
dați celor de la uzina X, pen
tru că altfel nu ne iau nouă 
în seamă comanda...

din punct de vedere economic 
a se îndeplini centralizat pre
cum ^i o dezvoltare a activită
ților pe care întreprinderile 
nu le puteau îndeplini, iar pe 
de altă parte să se asigure în 
continuare gradul de indepen
dență strict necesar fiecărei în
treprinderi și celorlalte unități 

De la o structura 
administrativ- 
organizatorică 

la una economică- 
organizatorică
componente ale centralelor, ți
nînd seama de o arie largă de 
factori de influență.

In prezent sînt organizate și 
funcționează 184 centrale in
dustriale și alte unități simila
re. Majoritatea centralelor sînt 
în prezent constituite pe struc
tura unei mari întreprinderi 
avînd, în principal, în vedere 
criteriul omogenității produse
lor sau al tehnologiilor de fa
bricație și al cooperării sau in
tegrării pe baza produsului fi
nisat, la care se adaugă, de la 
caz la caz, criteriul teritorial.

De altfel, așa cum s-a apre-

Subiectul discuției la care i-am 
invitat să participe pe eîțiva 
dintre reprezentanții celor 29 de 
organizații U.T.C. de la Fabri
ca de confecții Focșani se refe
ră la un eveniment de imediată 
actualitate. In zilele care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul acestei 
luni se vor încheia cercurile de 
învățămînt politic deschise la 
sfîrșitul anului trecut, urmînd să 
se redeschidă, din nou, în toam
nă. Cum se pregătesc organiza
țiile U.T.C. să acopere acest in
terval destul de lung, din punc
tul de vedere al acțiunilor poli
tico-educative, a constituit între
barea pe care am adresat-o fie
cărui interlocutor în parte. De
sigur, ținînd cont că acestei pro
bleme trebuie să i se găsească un 
răspuns urgent, pentru a evita ca 
finalizării învățămîntului politic 
să-i succeadă un posibil gol de 
activitate, este firesc ca încă de 
pe acum fiecare colectiv să-și fi 
conceput direcțiile de acțiune 
viitoare.

De la început trebuie mențio
nat un fapt incontestabil. Cu toa
te că termenii problemei, așa 
cum i-am precizat mai sus, sînt 
unanim valabili pentru toate or
ganizațiile U.T.C., în dialogul 
purtat am fost nevoiți să con
statăm la interlocutori nuanțe 
deosebite, atît în privința inten

In intimpinarea Conferinței Naționale

a Partidului Comunist Român
Noi sîntem legați de între

prinderile industriei metalurgice. 
Pe bună dreptate acolo mi se 
pretinde să predau cu nouă luni 
înainte comenzile. Ce fac însă 
cînd la data respectivă eu nici 
măcar nu am proiectul, de unde 
să știu ce materiale îmi tre

buie ? Iată cum fiind lăsat în 
afara planului, trebuie să mă re
pun pe picioare în condițiile de 
care aminteam. Eu pun în miș
care un grup de oameni pentru 
a căuta pe cel în stare să-mi 
ofere ce am nevoie, alții vin la 
mine să mă solicite, peste pre
vederile mele, să fac altceva. 
Așa te trezești uneori, ca pe 
front, în permanentă stare de a- 
lertă. De aceea aș sugera stu
dierea posibilității ca la nivel 
departamental să existe posibi- 

ciat și la Conferința pe țară a 
cadrelor de conducere din în
treprinderi și centrale in
dustriale și de construcții, va
rietatea și mobilitatea structu
rilor organizatorice, în concor
danță cu varietatea realităților 
din economie s-a dovedit o so
luție corectă și constituie unul 

din izvoarele viabilității acestor 
noi organisme economice. în 
același timp nu se poate trece 
cu vederea faptul că pe lîngă 
rezultatele bune obținute de 
centrale, în activitatea unora 
se mai mențin o serie de de
ficiențe și neajunsuri, care au 
fost pe bună dreptate aspru 
criticate la Conferința pe țară 
a cadrelor de conducere din 
întreprinderile și centralele in
dustriale și de construcții.

Unele centrale nu au acțio
nat cu suficientă fermitate pen
tru preluarea integrală a atri
buțiilor ce le revin — în spe-
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țiilor, cit și a realității căreia i 
se raportează. De aceea, răspun
surile lor cuprind o paletă vari
ată de tonuri. Dar să ne expli
căm.

Pe secretarul organizației 
U.T.C. 8 B, Dobre Găgeanu, în
trebarea l-a găsit pregătit, cel 
puțin la prima impresie. Din ini
țiativa lui, biroul U.T.C. se în- 
tîlnise deja și dezbătuse căile de 
activitate politică care să fie de
clanșate peste puțină vreme. Ele 
constau în organizarea a două 
concursuri ,,Cel mai bun cititor 
al presei", și „Cine știe politică", 
precum și „niște întîlniri cu di
verși tovarăși". In realitate, con
cursurile respective, conținutul 
lor proiectat denotă că nu sînt

altceva decît informările politice 
săptămînale, traduse, deocamda
tă în principiu, într-o formulă 
competițională. Asta este tot! 
După cum se observă, nici pe 
departe nu poate fi vorba des
pre o încercare reală de a în
chega un sistem de lucru per
manent. Este doar cazul unor 
intenții cu totul superficiale ră
mase și ele în cadrul unor dis
cuții de birou U.T.C. In schimb, 
rămîne ferm exprimată încrede
rea că pericolul golului de acti
vitate educativă-politică va fi to
tuși evitat. Cum ? Acesta este 
un lucru la care secretarul 
U.T.C. n-a avut altă replică de
cît o lungă și semnificativă tă
cere. *

Pe undeva lucrurile stau la fel 
și în organizația U.T.C. 13 B. Și 
aici, ni s-a spus, problema a fost 
gîndită deja numai că, de a- 
ceastă dată, nu în biroul orga
nizației, ci doar de către secre
tara U.T.C., Ioana Necula. Nu 
știe exact ce se va întîmpla, dar 
„crede" că se va face în conti
nuare lectura presei, apoi „sînt 
posibile niște vizite la muzeul 
de istorie a orașului și niște în
tîlniri cu activiști". Cu toate in
sistențele pe care le-am depus 
n-am putut obține mai mult de 
la ea. Doar speranța că totul va 
fi bine, că pînă la urmă (cînd și 
cum anume ?) se va ajunge la 
organizarea unor acțiuni potrivi
te, astfel încît tinerii să pârtiei-

litatea rezolvării acestor situații 
neprevăzute, care ating, în si
tuații mai nefericite, procente 
destul de însemnate. Aici, pe 
baza studierii balanței, luînd în 
calcul urgența comenzilor, se 
poate — gîndesc eu — stabili 
asemenea măsuri încît să se facă 

economie de efort, de fonduri, 
de timp, soluționînd cît se poa
te mai bine problemele ivite.

De altfel, va trebui, zic eu, sa 
se reflecteze mai profund la mo
dul cum întreprinderile preiau 
spre execuție așa-zisele comenzi 
apărute peste noapte. Undeva 
s-a defectat un utilaj de mare 
importanță. Tu, producătorul lui, 
ești singurul în măsură să pre
lucrezi piesele necesare. Cum te 
descurci, cînd programul de lu
cru îl ai acoperit cu contracte 

cial cele legate de cercetare, 
proiectare, aprovizionare, des
facere, financiar-contabil — nu 
au delimitat concret competen
țele unităților subordonate, 
rezolvă greoi, cu întîrziere, 
și uneori în paralel cu unități
le o serie de probleme, acțio
nează insuficient pentru înte-

grarea, profilarea și specializa
rea întreprinderilor. Aceasta 
face ca ele să mai funcționeze 
uneori ca o verigă intermedia
ră între minister și întreprin
dere, să soluționeze formal, bi
rocratic activitățile preluate, 
creînd greutăți întreprinderilor 
în desfășurarea ritmică a pro
cesului de producție.

în același timp -s-a manifes
tat tendința, îndeosebi în prima 
parte a funcționării centralelor, 
de restringere fără o analiză 
prealabilă, a rolului întreprin
derilor, numai la conducerea 
procesului de fabricație. Or, așa

sută la sută ? Introduci în fabri
cație urgența ivită expunîndu-te 
însă consecințelor ce apar pe 
seama nerespectării clauzelor 
contractuale. Și atunci ? Sau : 
intervine, pe neașteptate o co
mandă avantajoasă la export. 
Vrei, nu vrei, amîi pe altcineva.

Penalizările ți se aplică... Fără 
a pedala pe nevoia „spațiului de 
rezervă" în încărcarea utilajelor, 
mi se pare totuși necesar să se 
reglementeze cumva acest as
pect pentru a pune de acord in
teresele economiei naționale, pe 
care le servim cu toții, și intere
sele întreprinderii, lezate în si
tuații de genul celor amintite. 
Cred că investirea cu drepturi 
de decizie privind preîntîmpi- 
narea unor asemenea neajunsuri 
a celui care hotărăște introdu

cum s-a subliniat la Conferința 
Națională a partidului din 1967, 
întreprinderea constituie o uni
tate de bază în mecanismul nos
tru economic, care trebuie să 
dispună de toate atribuțiile ce 
condiționează realizarea sarci
nilor de plan. Orice acțiune de 
integrare sau de restringere a 
unor centre de decizii trebuie 
să constituie un sprijin real pen
tru fiecare întreprindere și nu 
o frînă în îndeplinirea planului.

îmbunătățirile aduse în peri
oada de funcționare a centrale
lor prin integrarea tot mai pu
ternică a unor activități în ca
drul centralei, îmbunătățirea 
profilării și specializării unități
lor componente, organizarea 
unor relații stabile de cooperare 
au creat condiții ca întreprin
derile să aibă posibilitatea de a 
se ocupa cu prioritate de folo
sirea resurselor materiale și 
umane. învestite cu largi atri
buții în domeniul producției, în
treprinderile au în prezent po
sibilități sporite pentru a-și con
centra atenția și eforturile spre 
utilizarea mai deplină și eficien
tă a capacităților de producție, 
perfecționarea continuă a teh
nologiilor, înnoirea produselor și 
ridicarea calității lor, reducerea 
cheltuielilor de producție, îndeo
sebi a celor materiale, într-un 
cuvînt spre domeniile esențiale 
care determină eficiența activi
tății economice.

O dată cu constituirea cen
tralelor în industrie, construcții 
și în alte ramuri ale economiei 
s-a raționalizat structura orga
nizatorică la majoritatea minis
terelor, s-a redus aparatul cen
tral și s-au definit mai bine fun
cțiile ce revin acestora în apli
carea politicii partidului în ra
mura pe care o coordonează.

Eliberate de o serie de acti
vități operative, care au fost pre
luate de centrale, atribuțiile ac
tuale ale ministerelor sînt în
dreptate spre problemele dez
voltării de ansamblu a ramurii, 
orientarea creșterii acestora în 
raport cu nevoile economiei, sta
bilirea proporțiilor de dezvoltare 
a subramurilor pe care le coor
donează. pe fundamentarea și 

!

cerea în fabricație a comenzilor 
suplimentare ar putea constitui 
o soluție.

In contextul celor amintite, 
aici aș atrage atenția asupra u- 
nui lucru deloc lipsit de im
portanță, cuprins în documen
tele Conferinței Naționale : sim
plificarea sistemului informațio
nal în economie. Deocamdată se 
menține la nivel ridicat necesa
rul de informații, de rapoarte 
statistice. Eu, ca director, resimt 
această dificultate a întocmirii 
lor și am impresia că de pe o zi 
pe alta situațiile ce mi se soli
cită cresc în continuare. Cred 
că avem de raportat aproape o 
sută de asemenea rapoarte. Ce 
vreau sa spun ? Acum, după o 
perioadă de simplificări, de ex
periențe în domeniul sistemului 
informațional ar fi necesară o 
revizuire a situației. Să vedem : 
ce se justifică, să păstrăm ; la 
ce nu ne folosește să renunțăm. 
Se poate, cred eu, merge mai cu 
curaj pe tipizarea rubricilor sta
tistice, utilizabile de cît mai 
multe organe de control, de sin
teză.

îmi exprim convingerea că 
dezbaterile premergătoare, dez
baterile din cadrul Conferinței 
Naționale a partidului vor con
stitui terenul fertil pentru noi 
măsuri subsumate acestei preo
cupări esențiale a partidului nos
tru : perfecționarea întregii vieți 
economice și sociale.

înfăptuirea planului în domeniul 
său de activitate.

Degrevarea ministerelor de 
tutela măruntă a unităților a 
creat obligații și în același timp 
posibilități sporite pentru a ur
mări și controla sistematic mo
dul în care se realizează planul, 
de a lărgi asistența tehnică și 
economică, de a interveni ope
rativ și competent în soluționa
rea problemelor care depășesc 
competențele sau posibilitățile 
centralelor și întreprinderilor.

Noua structură organizatorică 
a condus Ia repartizarea mai 
bună pe trepte organizatorice, 
minister — centrală — între
prindere, a atribuțiilor și răs
punderilor, Ia apropierea condu
cerii de producție, Ia creșterea 
operativității și eficienței în di
rijarea proceselor economice, la 
făurirea unei structuri moderne, 
capabile să asigure mobilitatea 
necesară la schimbările extrem 
de rapide care intervin în viața 
economică și socială a țării.

Perfecționarea structurii orga
nizatorice a conducerii econo
miei a fost conjugată în același 
timp cu un ansamblu de mă
suri privind îmbunătățirea mun
cii de planificare, dezvoltarea 
relațiilor contractuale din econo
mie, ridicarea calității produse
lor, introducerea unui nou sis
tem de salarizare, întărirea dis
ciplinei în muncă, perfecționarea 
sistemului financiar și de credit, 
a activității de comerț exterior 
și altele, care au creat un ca
dru corespunzător funcționării 
eficiente a noului sistem orga
nizatoric.

Succesele remarcabile obținute 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid de către 
oamenii muncii în ultimii ani 
confirmă faptul că măsurile 
de perfecționare a organizării, 
conducerii și planificării au 
exercitat un rol dinamic asupra 
dezvoltării economico-sociale a 
țării noastre, au stimulat 
inițiativa unităților economice, 
a colectivelor de muncă în valo
rificarea mai bună a resurselor 
materiale și umane, în ridicarea 
eficienței întregii activități eco
nomice.

pe, totuși, la o activi® 
că educativă. Și de ac 
tă, n-am avut încotro, 
să ne mulțumim să luă 
intenții vagi, și ele puți 
măr, cu care, ca și la : 
ganizație, colectivele d 
n-au nici cea mai slabă

Cu toată insatisfacția 
tă de cele întîlnite pînâ 
organizațiile investigate 
continuat dialogul. 1 
partener, reprezentantul 
zației 9 B, Nicu Vîntdei 
țiitorul secretarului U.T.Cj. .M 
lucrurile sînt mult simplifici 
O singură certitudine îns; i: a. 
cum, pînă în prezent, cor- 
tent cu desfășurarea îz* 
tului politic s-au ținut 
în cînd informări politii 
departe se va proced 
lași mod. In rest, dac 
fi nevoie de ceva, ati 
face în funcție de rec 
le ce vor fi primite 
mitetul U.T.C. pe fa' 
mai puțin adevărat < 
acestei organizații ni' 
gîndit nici măcar I; 
care formează obiec 
dialog.

Dacă în privința c 
ganizații amintite, în 
cercuri de învățămînt 
trebarea noastră are u 
re, un punct de referm 
schimb, pentru următoarele 
ou ai cărei reprezentanți ai 
cutat în continuare, ea apr 
totul nefondată. Atît în oi 
zația 5 B, cît și în organ 
1 B cercurile de învățămînt 
nu au existat. Ca atare, or 
încercare de a afla ce se va i 
treprinde după presupusa încî 
dere a lor este fără sens. Mă 
dica Apostolache, de la orj 
zația 5 B, afirmă că cercul 
învățămînt politic nu s-a org 
zat pentru că cei de la comit 
U.T.C. pe fabrică au omis sa 
anunțe. De cînd este ea secret 
ră U.T.C., de la sfîrșitul lui 197 
nu s-a făcut în organizație 
ceva decît „s-a citit uneori : 
rul". De altfel, promite că 
ceasta se va întîmpla și în lur 
care urmează. Pentru Nicol 
Macadon, secretara organizai 
U-T.C.^ este un total m 
ter neînființarea cercului de 
vățămînt politic. Ce se va întî 
pla mai departe ? „Poate fac< 
informările politice pe care i 
le-am ținut, poate punem la g 
zeta satirică vreun material i; 
structiv". La asemenea repli 
dezarmante orice comentariu dt 
vine de prisos.

Afirmasem, înainte de a deV 
rula firul dialogului avut cu unit 
dintre reprezentanții utcciștilol 
de la Fabrica de confecții, că 
pozițiile lor față de problema pe 
care le-am supus-o atenției com
portă unele nuanțe. După cum 
am văzut, la o organizație există 
o fragilă^ schiță de intenții, la o 
alta se tinde spre perpetuarea a- 
celeiași stări de sărăcie în acți
uni, iar la ultimele nu se pune 

pn fel chestiunea unei* 
activități educative in legătură, 
cu încheierea învățămîntului po
litic. Chiar luînd notă de aceste 
nuanțe, care deosebesc organiza
țiile între ele, prea puțin însă, 
există un element care le apro
pie, le situează pe același teren 
față de interesul de a desfășura 
în etapa care urmează o vie 
activitate politică : nici una nu 
oferă vreun argument serios care 
să anunțe îndeplinirea acestui 
deziderat.^ Practic, este aproape 
inexistentă pregătirea unor noi 
forme^de activitate politică, me
nite sa continue și să completeze 
învățămîntul politic. De fapt, nu 

poate vorbi decît despre o e- 
videntă și nejustificată pasivita- 

esîe cu mai regreta
bilă cu cît, acolo unde este ca
zul, dovedește că nu se are în 
vedere valorificarea celor învăța
te la cercurile de pregătire po
litică, că acestea sînt înțelese 
ca o formă de acțiune închisă, 
limitată în termene de timp, 
după care rămîne doar să se aș
tepte, în toamnă, deschiderea ur
mătorului an de învățămînt. Și 
aceasta în condițiile în care există 
posibilități nelimitate de acțio
nare, organizîndu-se întîlniri cu 
personalități ale vieții politice, 
decade ale cărții, simpozioane, 
recenzii, colocvii, evocări etc. 
Dar, din toate acestea, n-am 
găsit nimic în preocupările fer
me ale organizațiilor.

De asemenea, nu este încă 
clar că o reală și eficientă parti
cipare la viitoarele cercuri nu 
este posibilă decît pe baza acti
vității desfășurate în acest inter
val. Ca să nu mai amintim că 
acțiunile de educație politică. * 
variate și bogate la număr, sînt 
absolut necesare pentru formarea 
tinerilor, prin ele însele, nu doar 
prin raportarea la organizarea 
învățămîntului politic. Din acest 
motiv concluziile care se des
prind din investigația întreprinsă • 
se circumscriu întregii vieți ,^a * 
respectivelor organizații U.T.C. 
Stările de fapt pe care le evocă, 
raportate sau nu la învățămîntul 
politic, trebuie să ofere prilejul 
unei profunde meditații asupra 
modului în care ele depun efor- 
turtle corespunzătoare în direc- ' 
ția educării membrilor lor. Pen
tru a face acest lucru nu este - 
nevoie nici de indicații, nici de * 
descifrarea unor presupuse enig- . 
me, ci doar de răspundere, de an- .. 
gajament practic. Adică, tocmai 
acele elemente, deși nu singure
le, care fac ca în momentul ac
tual pregătirea activității educa- • 
tive de după încheierea învăță- ' 
mîntului politico-ideologic să 
contribuie în continuare, în ace- ; 
lași ritm, la cunoașterea si apro
fundarea politicii partidului nos
tru, la înțelegerea fenomenelor 
proprii realității contemporane, 
la educarea tineretului în spiri
tul patriotismului socialist, al 
dreptății și echității sociale. A- 
cestea rămîn obiective fundamen
tale ale activității politico-ideo- 
logice care nu pot fi atinse decît 
printr-un efort continuu, ascen
dent.
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Lucrările Conferinței Naționale a Scriitorilor
în cuvîntul său, poetul loan 

Alexandru a arătat că generația 
sa este chemată să răspundă de 
destinele de mîi-ne ale culturii, 
oă scriitorii sînt „responsabili ai 
graiului în țara noastră", ple- 
dînd pentru aflarea creatoru
lui într-un dialog continuu cu 
vechile culturi, pentru așezarea 
^mului de litere la izvoarele 

Tii și confruntarea activă 
;tea.

prin a caracteriza docu- 
publicat în întâmpinarea 
iței naționale pe care îl 

o sinteză descriptivă și 
a principalelor aspecte 
aturii actuale — a spus 

Dima, directorul Insti- 
e istorie și teorie li- 
. Călinescu". Conceput 

cumpănit, deci efi- 
1 formule de pro- 
ișee va rămâne după 
t, un document de 
istoriei contemporane 
ii noastre.
/enția mea mă voi re

leva probleme generale, 
trebuie să fim preocu- 

dumai de activitatea inter- 
a Uniunii scriitorilor, ci și 
elațiile ei cu celelalte insti- 
analoge. Zilele trecute s-a 

ășurat adunarea generală a 
demiei de științe «sociale și 
tice cu care prilej s-a prece

dat colaborarea acesteia cu u- 
uunile de creație și prin urmare 
nieosebi cu Uniunea scriitori- 
ij.'j Această colaborare a lăsat 
n..ă acum de dorit mai cu seamă 

‘ sectorul periodicelor și de a- 
a ne permitem o propunere : 
planul de măsuri să se pre
ia colaborarea. Uniunii scrii- 
•ilor cu Academia de științe 

/dale și politice și îndeosebi 
;u Institutul de istorie și teorie 
îiterară „George Călinescu". 
’e pot organiza dezbateri co

ane cu privire la problemele 
eologice și artistice contem- 
irane, colaborări reciproce 

reviste, conferințe reciproce.
2. Altă problemă : ne referim 
reviste. Apreciem rezultatele

ozitive ale multor reviste dar 
trucît de multe ori s-au ivit 
isensiuni între scriitori și re
acțiile de reviste, socotim că 
ste necesar ca Uniunea scrii- 
orilor, așa cum prezenta lucru- 
•ile și tovarășul Zaharia Stancu, 
n raportul său, să intervină or- 
janizînd un comitet de arbitraj 
permanent.

3. Voi mai ridica cîteva pro- 
„ e de istorie și critică lite- 
îr Urmărim mai întîi deavolta - 

viguroasă a istoriei literar® 
criticii literare, în raport cu 

iile din trecut. Explicația 
hă în parte în faptul că is- 
a literară nu mai este consi

mtă ca o disciplină paseistă, 
concepută în strînsă legătură 
actualitatea pe care în mod 

rțial o sprijină prin valorile 
progresiste. Reținem unele la- 

.—ne ale istoriei literare : a) de
ficiență de informație cu privire 
la viața și opera scriitorilor din 
trecut și chiar a celor de azi. Și 
de aceea propunem ca asociațiile 
de scriitori și uniunea să contri
buie la culegerea de date cu 
privire la aceștia, b) Semnalăm 
importante deficiențe metodo
logice : căderea în impresionism 
și, paralel, uneori literaturizarea 
istoriei literare, c) Constatăm 
rămânerea în urmă cu privire la 
utilizarea metodelor modern® 
ale criticii, d) utilizarea în cri
tică a istoriei literare este nece
sară pentru a scoate în relief 
aspectele noi ale literaturii în 
raport eu eele vechi.

Pe marginea raportului pre
zentat de Zaharia Stancu, pro
zatorul de limbă maghiară Szasz 
Janos a adăugat cîteva idei le
gate de fenomenul literar pe 
care-1 numim literaturile națio
nalităților conlocuitoare din țara 
noastră.

Noi cu toții sîntem factori ac
tivi ai aceleiași realități, a pa
triei comune — a spus vorbi
torul.

Enumeirînd o serie de reali
zări care împlinesc condițiile în 
care își desfășoară activitatea 
scriitorii din rîndul naționalită
ților conlocuitoare. Szasz Janos 
a subliniat că tot ceea ce s-a rea
lizat — cadru de creație, cli
mat literar etc. — este rezulta
tul unui climat. Iar acest climat 
a fost și este determinat de con
ducerea de partid, de tot ce s-a 
realizat în domeniul social-eco
nomic-cultural în țară, datorită 
Congreselor al IX-lea și al X-lea 
ale Partidului Comunist Român.

Activitatea noastră de viitor 
nu poate 6ă se mărginească în 
mod birocratic la viața literară 
desfășurată în cadrul Uniunii 
Scriitorilor. Și în trecut s-au 
făcut simțite inițiative care vi
zau interdependențe, fără de care 
o viața literară riscă să devină 
scop în sine, aristocratică, ruptă 
de dinamica vieții.

în continuare Szasz Janos a 
citat cîteva din obiectivele care 
trebuie să stea în atenția Comi
siei pentru literatura naționali
tăților din Uniunea scriitorilor : 
viața editorială, activitatea pre
sei, emisiunile radio etc.

După ce a evocat contextul 
generos sub toate aspectele, în 
care creează scriitorul în Ro
mânia socialistă, prozatorul 
Aurel Mihale a subliniat câ o 
literatură ca a noastră trăiește 
în primul rînd prin forța expre
sivă a ideilor ei revoluționare, 
înalt umanitare, ale progresului 
uman și social, prin flacăra vie 
pe care a aprinde și cu care în
călzește și înalță mințile și ini
mile oamenilor. în definitiv — 
a precizat în continuare vorbi
torul — mijloacele artistice și 
tehnicile literare pot fi ale al
tora. dar idealul nostru estetic 
nu poate fi decît al nostru, al 
scriitorilor comuniști, în mani
festarea cît mai strălucită a ori
căruia dintre stilurile literare. 
Și asta, pentru că în scrisul nos
tru noi găsim mai mult decît o 
profesiune, găsim întruchiparea 
năzuințelor noastre de scriitori 
angajați, de militanți pentru 
cauza poporului, a patriei noas
tre socialiste.
. Umanismul socialist, ca con
cepție care afirmă cu tărie idea
lurile societății noastre, socie
tate ce asigură tot mai mult 
dezvoltarea multilaterală, armo
nioasă a omului, înflorirea per
sonalității umane, include orga
nic cultivarea sentimentului pa
triotic, al dragostei de popor și 

țară, a patriotismului socialist. 
Nu cred deci că poate exista o 
literatură umanist-socialistă, fără 
ca ea să nu aibă și un profund 
caracter patriotic. Și asta cu a- 
tît mai mult, cu cît patriotis
mul socialist devine o trăsătură 
caracteristică, dominantă, gene
rală, conștientă a omului con
temporan, a spiritualității între
gului popor.

In cuvîntul său, scriitorul Ro
mulus Vulpescu a arătat că ra
portul scriitorului cu cititorii 
are loc prin intermediul foruri
lor de avizare, al editorilor, 
și e bine să fie așa, rolul a- 
cestor foruri fiind acela de 
a stopa pe drumul spre citi
tor literatura proastă, nocivă. 
Literatura bună însă nu poate și 
nu trebuie să fie oprită, pentru 
că — ideologia partidului nos
tru ne învață asta — niciodată 
literatura bună n-a fost reacțio
nară, nu s-a opus progresului. 
Literatura universală ne este, 
în acest sens, martoră. A noas
tră la fel.

între altele, Rotnulu® Vulpes- 
cu a adus în discuție problema 
competenței criticii, a judecății 
de valoare în aprecierea unei 
lucrări artistice, a fenomenului 
literar în general.

Climatul de profundă seriozi
tate și responsabilitate în mij
locul căruia se desfășoară dez
baterile noastre este o dovadă 
clară că respectul și prețuirea 
acordată breslei noastre au încu
rajat și nutrit în toți respectul 
de sine, demnitate și ținută la 
înălțimea momentului — a arătat 
în cuvîntul său istoricul literar 
Dan Zamfirescu. Modul în care 
ne-am reunit aici este un exem
plu elocvent de aplicare a de
mocrației în viața literară : ab
solut fiecare membru al Uniunii 
a fost în același timp candidat 
și alegător (formula a fost su
gerată de criticul Alecu Paleo- 
logu), votul fiind strict secret 
și delegații fiind aleși în ordi
nea votului. Breasla în ansam
blu a avut astfel posibilitatea să 
aleagă, fiindcă a alege nu în
seamnă doar a opta pentru ci
neva, ci și a putea respinge. 
Climatul pozitiv ce s-a instaurat, 
sper pentru multă vreme, este o 
urmare directă a acestei demo
crații reale.

In încheiere, două cuvinte de
spre istoria literară, specialita
tea mea : progresele sînt consi
derabile, dar ceea ce mai ră
mîne să facem este a racorda 
istoria literară la aspirațiile și 
nevoile prezentului, a căuta în 
devenirea literară a poporului 
nostru acumulatorul de energie 
și experiență care să alimenteze 
efortul de creare a unei mari 
literaturi românești : a prezen
tului și viitorului.

Scriitorul Letay Lajos a spus, 
între altele: „Oricîtă impor
tanță am acorda autonomiei 
relative a domeniului literar, 
și, în general, a celui este
tic în cadrul vieții noastre 
spirituale și culturale, nu 
este îngăduit să uităm nicî un 
moment că, în ultimă analiză, le
gile fundamentale ale mișcării 
și orientărilor literaturii nu le 
trasează literatura însăși, ei for
țele sociale mai vaete care — di
rect sau indirect — modelează 
și căile vieții spirituale.

El a arătat că orientările fa
vorabile survenite și în litera
tura maghiară din România, în 
ultimul deceniu, au fost posibile 
înainte de toate datorită faptu
lui că Partidul Comunist Român 
— în frunte cu conducătorii săi, 
adepți ai spiritului marxist crea
tor, șl în primul rînd cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu — a 
luat în mod consecvent atitudine 
împotriva a tot ce obișnuim să 
denumim „boala copilăriei" miș
cării noastre, dar și împotriva a 
tot ce — datorită unor vederi 
voluntariste sau unor subiecti- 
visme — a suferit deformări în 
gîndirea noastră publică și în 
practica noastră socială.

Aș putea să citez aici un șir 
întreg de documente; îngădui
ți-mi, însă, ca de data aceasta 
să evoo două cuvîntări rostite 
de către secretarul general al 
partidului nostru, două cuvîn
tări adine impregnate în memo
ria mea. Una din ele a ținut-o 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
vara anului 1968, în sala mare a 
Casei Universitarilor din Cluj, 
în fața unui publio alcătuit din 
circa o mie de profesori și edu
catori universitari și secundari, 
redactori, scriitori, artiști și oa
meni de știință. Cuvîntarea a- 
ceasta a fost o minunată pro
fesiune de credință față de 
marxismul creator, accentuînd 
posibilitățile și perspectivele ex
perimentării, deschiderii de 
drumuri, strădaniei spre nou și 
combătând orice anchilozare, ori
ce scolasticism. Nu voi uita nici
odată nemăsuratul entuziasm 
pe care cuvîntarea aceasta l-a 
stârnit și în rîndul confraților 
mei scriitori. Aș mai cita apoi o 
altă cuvîntare, cea de la începu
tul anului 1971, cu ocazia plena
rei Consiliului Oamenilor Mun
cii de Naționalitate Maghiară 
din România ; pentru noi, cu
vîntarea aceasta a fost o do
vadă în plus pentru faptul că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Partidul Comunist Român își 
înfăptuiesc în mod marxist cre
ator vederile și practica însușite 
în problema națională, spre a 
răspunde și problemelor ridicate 
de destinele naționalităților con
locuitoare din România. Cuvîn
tarea a deschis noi perspective 
în fața scriitorilor maghiari din 
patria noastră.

După ce a subliniat că „din re
producerea opiniilor altora, din 
repetarea rutinată a unor mode 
nu s-a născut nicicînd și nu se 
va naște nici de acum încolo o 
literatură mare" vorbitorul a 
spus : care este relația dintre 
realitate și literatură, care este 
și cum poate fi influența lor re
ciprocă. De-acum, factura noas
tră modernă se determină prin 
răspunsul pe care sîntem capa
bili să-1 dăm la această între
bare, cu operele noastre și* în 
operele noastre. Se determină 
prin măsura în care acest răs
puns al nostru va fi în mod spe
cific actual — un răspuns des
pre care să se poată afirma și 
cu mult mai tîrziu că s-a crista
lizat în România socialistă a a- 
nilor ’șaptezeci — în inima scri

itorilor români, sau maghiari, 
sau germani din România.

După ce a exprimat cîteva 
considerații, cîteva opinii 
privind modul cum înțe
lege arta, relația sa cu lumea, 
poetul Leonid Dimov a subliniat 
tendința nestăvilită a omului 
către o lume mai bună, ca într-o 
cursă între virtuți, precum și 
necesitatea ca știința și tehnica 
să-și facă, pentru aceasta, un 
aliat din artă.

Ne raportăm neîncetat la tre
cut, — a spus vorbitorul — la 
tradiție, după cum, tot neîncetat, 
ne raportăm la viitor, la acea 
epocă de mîine pe care o făurim. 
Determinările zilei de azi sînt 
însă, deopotrivă valabile pentru 
scriitor și pentru țăran, pentru 
savant și pentru muncitor.

Scriitorul e6te, în egală măsură 
cu cititorul, modelat de socie
tate, a spus între altele vorbi
torul. între cititor și autor nu 
se poate institui decît un dialog 
plin de sinceritate și respect re
ciproc, pentru că arta nu e apa
najul unei pături suprapuse sau 
al unui individ. Arta e o nece
sitate a ființei umane.

Referindu-se în continuare la 
gradul diferit de receptare a 
creației artistice, la necesitatea 
educației spirituale, a învăță
turii în timp și cu răbdare, eu 
pasiune a artei, vorbitorul a pre
zentat în încheiere unele consi
derații despre libertatea de ex
presie însemnând pentru creator 
conformitatea cu propria sa vi
ziune iar pentru cititor (atît d® 
divers ca sensibilitate, înțele
gere, cultură) libertatea de a a- 
lege.

Subliniind că este firesc ca 
întrunirea scriitorilor să fie fi
xată cît mai bine în contextul 
general politic, să se desfășoare 
sub semnul ideilor de înaltă 
principialitate ale plenarei par
tidului din <3—5 noiembrie 
1971, scriitorul Corneliu Leu a 
apreciat că în viața scriito
ricească și literară nu s-au 
luat toate măsurile necesa
re pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, pentru așe
zarea relațiilor pe baza prin
cipiilor eticii și echității socia
liste. Vorbitorul a făcut, în con
tinuare, propuneri pentru oa în 
spiritul propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru îmbu
nătățirea activității politico-ideo
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logice și cultural-educative să se 
facă și mai puternic simțit suflul 
înnoitor al acestora. El a criti
cat unele fenomene negative 
manifestate în domeniul criticii 
literare, adesea eclectică, osci- 
lînd între diferitele curente și 
subcurente filozofice. „Se cere în 
acest moment — a spus Corne
liu Leu — un efort din partea 
criticii de a încerca o înțelegere 
filozofică exactă a fenomenului 
literar și de a se dedica lui ca 
atare, preluîndu-și funcțiile de 
importantă pîrghie teoretică.

De asemenea, vorbitorul a fă
cut recomandări consiliului ce 
urmează a fi ales, privitoare la 
viața obștească a scriitorilor, la 
crearea climatului moral în care 
să se impună adevăratele valori 
literare, evitîndu-se practicile, 
perpetuate încă, prin care se 
confundă valoarea, operei cu 
funcția ocupată în ierarhia ad
ministrației literare.

In intervenția sa dramaturgul 
Liviu Bratoloveanu, după ce a 
expus unele considerații asupra 
procesului de creație literară, a- 
supra noțiunii de curent lite
rar etc., s-a referit la o problemă 
asupra căreia Tezele Conferinței 
au stăruit cu precădere, aceea a 
climatului literar în care ne des
fășurăm munca, a eticii scriito
ricești. Etica, a arătat vorbitorul, 
nu este expresia unor norme 
de conduită morală obligatorie 
pentru unii, facultativă pen
tru alții. Potrivit conținutului 
ei de clasă, corespunzător clasei 
căreia îi aparții și rolului isto
ric pe care îl joacă în dezvolta
rea societății, ea este obligatorie 
pentru toți, și deci, și pentru 
noi, scriitorii.

Fiindcă înainte de a fi scrii
tor, ești cetățean, iar calitatea 
de scriitor, oricît de genial ai 
fi, nu-ți dă dreptul de-a igno
ra legile și normele de con
viețuire socială, ci —•. dimpotri
vă — te obligă la mai mult.

Dacă, de pildă. într-o uzină 
oarecare, un membru al colec
tivului de producție contravine 
regulamentului de ordine inte
rioară, el este chemat, numai- 
decît, ’în fața comisiei de jude
cată tovărășească, spre a da 
socoteală de faptele sale.* La 
noi, la scriitori, nu se întâmplă 
așa. Spun acest lucru, deoarece 
în ultimii ani, în viața noastră, 
a scriitorilor, s-au petrecut o 
serie de fapte care nu ne fac 
cinste, și împotriva cărora ni
meni n-a mișcat un deget, ni
meni n-a luat nici o măsură.

Eu cred, stimați colegi, — a 
subliniat Liviu Bratoloveanu — 
că a sosit vremea să punem 
capăt oricăror manifestări care 
contravin eticii noastre scriito
ricești. Avem un juriu de o- 
noare al Uniunii. Scriitorilor, 
dar numai pe hîrtie. Avem un 
Statut al scriitorilor, pe care 
îl ignorăm. Dar ia să le facem, 
stimați colegi, să funcționeze, 
și o să vedeți că lucrurile se 
vor schimba în bine. Fiindcă 
dacă este să alegem între un 
ins turbulent și obștea noastră, 
eu cred că trebuie să alegem 
obștea.

A intrat în obișnuința profe
siunii noastre — a spus scriito
rul Marin Preda — ca din trei 
în trei ani să părăsim la un 
moment dat masa de scris sau 
sarcinile obștești pe care le a- 
vem și să răspundem la o în

trebare : Are loc o adunare ge
nerală a scriitorilor sau o con
ferință, ce avem a ne spune 
care n-a fost spus în cărțile 
noastre, «sau în mărturisirile 
convingerilor noastre ori în con
fesiunile cele mai intime făcute 
cititorilor și publicate în reviste 
sau volume ? Mie mi se pare 
că e pentru noi cel mai potrivit 
prilej de a examina cu un ochi 
mai familiar situația profesiunii 
noastre în raport cu lumea. Ce 
este lumea pentru noi ? Este a- 
cea realitate socială din care 
apare cititorul nostru, omul 
pentru care scriem și fără de 
care ar trebui să fim altceva 
decât ceea ce sintem, căruia 
ne-am hotărît încă de pe vre
mea cînd aveam douăzeci de ani 
să-i dedicăm ce avem noi mai 
bun, gîndirea și sensibilitatea 
noastră, rodul imaginației și al 
meditațiilor noastre.

Referi ndu-se în continuare la 
natura complexă a relației din
tre operă și cititor, la necesita
tea de a nu-1 ignora pe acesta, 
la datoria criticului de a-și păs
tra demnitatea, responsabilitatea 
opiniei, scriitorul Marin Preda 
a insistat asupra necesității ca 
actul critie «ă fie exercitat în 
condițiile unei depline încre
deri în noblețea profesiunii 
noastre. Mie mi se pare nefiresc 
— a spus vorbitorul — să do
rească cineva să facă parte din- 
tr-o profesiune în a cărei misiu
ne nobilă nu crede, numai ca 
s-o ponegrească, cu sau fără in
tenție, în ochii cititorului. Putem 
să nu mai avem nici o simpatie 
pentru cutare scriitor, ca om, și 
asta n-are nici o importanță, 
dar nu putem să nu fim alar
mați citind despre cartea lui 
cea mai bună, că e o carte 
proastă. Zaharia Stancu crede, 
și nu fără «serioase îndreptățiri, 
că romanul său „Ce mult te-am 
iubit" e cea mai bună carte a sa. 
Eu cred, fără s-o compar cu 
„Desculț", că e un document 
uman plin de patetism. Și totuși 
am citit într-o revistă din Cluj 
un protest critie gălăgios că de 
ce această carte a fost publicată.

Apelul meu. a spus în conti
nuare vorbitorul, este să nu-1 
uităm pe cititorul român, că
ruia aș vrea să-i aduc de la a- 
ceastă tribună un elogiu plin de 
recunoștință. Am mai avut pri
lejul să. vorbe»sc despre curiozi
tatea lui vie și mereu proaspătă 
pentru literatură. îmi reafirm și 

acum convingerea că e unul din 
cei mai buni din lume și că alți 
scriitori, de pe alte meridiane, 
ne pot invidia că ne citește un 
astfel de cititor aproape ideal. 
La el mă gîndesc totdeauna în 
momentele de slăbiciune sau de 
eroare și îmi amintesc mereu, în 
felul acesta, de pactul pe care 
l-am făcut cu el în acel moment 
al vieții mele cînd m-am decis 
să rămîn scriitor : să nu-1 plic
tisesc, să mă străduiesc mereu 
să nu-i spun ceea ce el deja 
știe, să nu fac din cartea pe 
oare i-o dau o simplă marfă.

In încheierea cuvîntului său, 
scriitorul Marin Preda a înfăți
șat preocupările editurii ..Cartea 
Românească", al cărei director 
este. Editura a fost înființată
— â spus el — la inițiativa 
Uniunii scriitorilor cu apro
barea personală a președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care si în a- 
cest caz ne-a sprijinit cu a- 
ceeași dragoste pentru cultură 
pe care i-o cunoaștem. El a in
format, de asemenea, asupra 
sprijinului primit din partea 
secției de resort din cadrul C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
precum și asupra pasiunii cu 
care se străduiește colectivul 
editurii să-și îndeplinească no
bila răspundere oe-i revine.

In luările de cuvînt care s-au 
succedat pînă în această clipă
— a spus scriitorul Radu 
Boureanu — am avut cu toții 
prilejul de a constata că mem
brii Uniunii noastre sînt ani
mați de dorința de a discuta și 
ajuta la limpezirea laturilor 
specifice ale vieții spirituale, 
creatoare și de organizare a ins
tituției care ne înglobează într-o 
unitate cu interese și idealuri 
de breaslă.

Pledînd pentru exactitate și 
adevăr în expunerea punctelor 
de vedere, pentru raporturi de 
înaltă etică umană, vorbitorul 
a spus în continuare : „Socie
tatea are latitudinea să se ocu
pe de laturile, uneori diferen
țiate, ale ființei umane, pînă la 
așezarea postumă în istoria lite
rară, să se ocupe de virtuțile 
sau defectele insului care este 
dăruit și lucrează în linia artei, 
în speță, scriitorul, poetul, dra
maturgul. Nu de critică trebuie 
să ne temem — critica cinstită 
ne ajută, ajută clienții literaturii
— de judecata mulțimii asupra 
unora din gesturile noastre, de 
judecata ultimă a conștiinței 
noastre trebuie să ne temem. 
Faptele noastre sînt, trebuie să fie 
ale unei societăți conduse de le
gități marxiste. Aceste legi etice 
alcătuiesc și guvernează struc
tura frumosului, valoricului ar
tistic, conceput pe aceste date, 
cu finalități și permanențe. Spe
cificul, sensul muncii scriitoru
lui, sarcinile, obiectivele catego
riei noastre sînt aceste compo
nente ale structurii artei, scri
sului. valorile etice și estetice, 
care exprimă culoarea, tensiu
nea. profunzimea, dramatismul 
sau lumina epocii pe care o 
străbatem, pe care trebuie s-o 
urmărim, s-o amendăm, s-o 
mobilăm și s-o înnobilăm tot mai 
intens, pe linia umanismului și 
frumosului, decît au făcut-o 
înaintașii, dacă putem și cum o 
realizează alte categorii ale so
cietății noastre socialiste.

Pentru a duce la îndeplinire 
gesturile estetice creatoare, a- 
vem nevoie de acel acord, acel 
echilibru moral în raporturile 
dintre contemporani. Nu avem 
dreptul să consumăm timpul 
prețios și fugar în hărțuieli ste
rile, în competiții-altele deoîtcele 
care compun gesturi creatoare, 
gesturi etico-estetice.

In încheierea cuvîntului său, 
poetul Radu Boureanu, prefi- 
gurînd oportunitatea unui „Sta
tut moral al creatorilor de fru
mos" a făcut o seamă de pro
puneri de ordin etic privind ra
porturile dintre scriitori, înlă
turarea spiritului de grup, pri
vind principala datorie de comu
nist a omului de litere, aceea de 
a fi un cît mai bun scriitor.

Cei mai mulți dintre noi, a 
spus în cuvîntul său scriitorul 
Dumitru Corbea — sîntem scri
itori angajați, fie comuniști, fie 
necomuniști, însuflețiți de ideile 
Seneroase ale materialismului 

ialectic. Prin urmare, majori
tatea dintre noi sîntem scriitori 
realiști. Sîntem realiști, dar nu 
copiem realitatea. Transfigurăm 
realitatea. Poezia noastră con
ține realitatea transfigurată, ma
terialul de viață înnobilat de sen
timentele șl simțămintele noas
tre. Nu știu care mare poet fran
cez spunea că poezia este făcută 
din cuvinte, nu din idei. Eu aș 
adăuga că poezia este făcută din 
cuvintele care redau gîndurile, 
sentimentele și simțămintele 
noastre.

Citind materialele din ziarele 
și revistele noastre, scrise de 
oameni diferiți, la toate nivele
le, cu privire la fenomenul lite
rar din țara noastră — a spus 
în continuare vorbitorul — mi- 
am putut da seama că s-a pro
dus un salt calitativ în masa ci
titorilor noștri. Mulți din acești 
cititori iau poziție critică față 
de cărți și autori. Se pare că 
nu mai sînt dispuși să „înghită" 
orice. Este un lucru bun. Ase
menea cititori nu citesc pentru 
a se distra sau a-și pierde vre
mea, ci pentru a se instrui.

Cititorii ne cer opere pătrunse 
de sentimente, de patos revolu
ționar, de adevăr, omenie, de 
frumos. Aceste cuvinte au con
stituit Întotdeauna un îndreptar 
pentru scriitori din toate timpu
rile, din toate colțurile lumii. 
Toți sîntem de acord că arta, 
literatura în special, are ca su

port aceste cuvinte scrise cu 
majuscule : Adevăr, Omenie, 
Dreptate, Dragoste, Sinceritate. 
Dar nu-i suficient atît. Cărțile 
se mai scriu și cu talent. Cu ta
lent, cu adevăr și sinceritate. 
Nu-i vorba de orice adevăr, de 
orice sinceritate. Este vorba de 
expresia literară a adevărului și 
sincerității. Adevărul vieții poate 
fi reflectat, transfigurat, trans
format în artă printr-un proces 
asemănător albinelor lucrătoare 
care prefac nectarul florilor în 
miere.

In încheierea cuvîntului său, 
vorbitorul a subliniat faptul că 
există azi în Uniunea Scriitori
lor un climat în general bun, 
prielnic creației, că partidul a 
înlesnit condiții omenești de 
muncă și de trai, acordîndu-se 
pensii, înmulțindu-se numărul 
caselor de odihnă și creație, a- 
doptîndu-se noua lege a dreptu
rilor de autor. înmulțindu-se 
numărul editurilor și revistelor 
literare etc. Toate acestea au 
fost făcute cu înțelegerea condu
cerii de partid, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

Referitor la climatul exterior, 
vorbitorul și-a exprimat insatis
facția față de disputele neprin
cipiale, hrănite de orgolii, de 
lupta pentru posturi și poziții în 
ierarhia literară.

Noua conducere, care va fi a- 
leasă — a spus Dumitru Corbea 
în încheiere — are ca sarcină să 
transforme Uniunea Scriitorilor 
într-un stup de albine lucrătoa
re, într-o reuniune de oameni 
care șă nu uite că Romain Rol
land i-a numit conștiința lumii.

După ce, în începutul cuvîn
tului său, a făcut unele referiri 
critice la modul în care a fost 
pregătită Conferința, poetul A- 
drian Păunescu, s-a referit la 
necesitatea consolidării acelui 
climat în care fenomenul lite
rar șă fie judecat în mod di
alectic, ținîndu-se seamă de fap
tul că în literatură, în întreaga 
viață a societății pot apărea 
contradicții, împrejurări, cazuri 
care se cer analizate diferen
țiat cu discernămînt.

Referindu-se, In continuare la 
raporturile din sînul Uniunii 
Scriitorilor, la unele adversități 
existente între membrii aces
teia. Adrian Păunescu a spus : 
Pentru că nu pot exista 
mai multe Uniuni ale scriitori
lor, sîntem siliți să facem parte 
dintr-o aceeași uniune cu ad
versarii noștri personali, iar sin
gurul lucru care ne consolea
ză este că aceștia se simt și ei 
siliți, la rîndul lor, să facă 
parte dintr-o aceeași Uniu
ne a Scriitorilor cu noi. Dar 
împrejurarea aceasta schimbă 
și esența raporturilor din
tre noi, scriitorii din Româ
nia. Ne aflăm într-o barcă în 
care contează atitudinea fiecă
ruia, pentru că de fiecare de
pinde dacă barca se răstoarnă 
sau dacă va atinge țărmul spre 
care merge. In Continuarea ar
gumentării sale, vorbitorul a fă
cut apel la simțul echității, la 
respectul colegial și a respins 
goana ca preocupare ce caracte
rizează pe unii membri ai bre
slei scriitoricești, de a acapara 
o poziție cît mai favorabilă în 
ierarhia instituției. Aceasta con
duce la situația ca în Uniunea 
Scriitorilor dorința de a discu
ta deschis problemele creației 
să nu fie îndeajuns împlinită, 
iar dialogului elevat să i se sub- 

stitue uneori, preocupări mă
runte.

Dacă vrem într-adevăr ca 
noi, scriitorii din România, să 
fim spirite ale acestei țări, dacă 
ne interesează serios condiția 
scriitorului în socialism, a- 
tunci e oazul să spunem că aș
teptăm nu numai un consiliu de 
conducere nou, un consiliu mai 
drept și mai echitabil pentru 
toată lumea, dar poate și o 
noua structură interioară a U- 
niunii noastre însăși, a spus în 
încheiere vorbitorul.

Dramaturgul Horia Lovinescu 
a spus : Se vorbește de ani de 
zile cu un fel de grijă și îndu
ioșare paternalist^ de „rămîne- 
rea în urmă" a dramaturgiei 
noastre. Fraza a devenit o for
mulă rituală, neconformă ade
vărului. Proporțional vorbind — 
și nu se poate vorbi realist de
cît astfel/ — dramaturgia româ
nească actuală are cîteva izbînzi 
ce nu stau cu nimic în urma re
ușitelor din celelalte domenii al® 
literaturii. Adevărul este că da
că literatura noastră dramatică 
nu și-a realizat în amploare și 
profunzime ambițiile la care ar 
avea dreptul să rîvnească, a- 
ceasta se datorește servitutilor 
deosebit de grele și de tot felul 
la care e supus genul. Unele din 
aceste servituți, scriitorul de 
teatru le acceptă, ba chiar le 
revendică ca un titlu de mîn- 
drie.

Dar fie că e vorba de greutăți 
fertile, care fac noblețea genu
lui, fie că e vorba de carențe 
ce trebuie înlăturate, cineva 
trebuie să le cunoască bine; să 
le înțeleagă, să pună umărul 
pentru a susține ceea ce e bun 
și a dărâma ceea ce e rău. In 
concluzie, vorbitorul a militat 
pentru împlinirea aspirației scri
itorilor de teatru de a vedea re
făcută vechea „Societate a au
torilor dramatici".

In cuvîntul său, poetul Dan 
Deșliu a abordat o gamă largă 
de probleme ținînd de etica 
profesională, ae ridicarea măies
triei artistice a scriitorului, de 
ancorarea preocupărilor scriito
rilor în realitatea ardentă a zi
lelor noastre. El a enunțat une
le aprecieri negative cu privi
re la Tezele Conferinței, preci
zând că analiza operată de teze 
asupra fenomenului literar nu 
totdeauna pătrunde în* miezul 

problemelor, în esența lor.
Vorbitorul a arătat în conti

nuare că aprecierea de suprafa
ță a uneia sau alteia dintre cre
ațiile literare poate duce la 
condamnarea pripită a unor lu
crări, și a făcut apel la gîndi
rea matură, responsabilă a ce
lor chemați să emită judecăți de 
valoare asupra operei literare.

Partidul, conducerea sa supe
rioară, prin documentele sale, 
prin acțiunile hotărîte, aduse la 
cunoștința opiniei publice, lup
tă împotriva rămășițelor ve
chii mentalități, pentru puri
ficarea morală a societății noas
tre — a arătat vorbitorul. Cine 
oare să se ocupe de biciuirea 
năravurilor din societatea con
temporană ? Societate fără vi
cii, fără defecte, fără erori n-a 
existat, și e greu de presupus 
că va exista vreodată. Datoria 
scriitorului este să vorbească 
despre ele fără teamă, a spus 
Dan Deșliu, subliniind prin a- 
ceasta că scriitorii sînt pe de
plin responsabili pentru ceea ce 
aștern pe hîrtie și adăugind că 
pe terenul lor de activitate ei 
reprezintă în fond partidul.

In alocuțiunea sa, scriitorul 
Sergiu Dan s-a referit la condi
ția, nesatisfăcătoare uneori, a 
difuzării peste hotare a cărții 
și culturii române, subliniind 
faptul că unii dintre atașații 
culturali de pe lîngă ambasa
dele noastre n-au pregătirea 
culturală necesară pentru a-și 
putea îndeplini, în condiții op
time, mandatul de mesageri, 
de factori de legătură între cul
tura română și culturile altor 
popoare.

Eu știu că nu literatura nu
mește atașații culturali, dar toc
mai de aceea vreau să adresez 
o întrebare viitoarei conduceri a 
Uniunii, dacă nu s-ar putea ca 
și Uniunea Scriitorilor să fie 
consultată de forurile care nu
mesc atașații culturali, tocmai 
pentru că sînt culturali — a spus 
Sergiu Dan.

El și-a exprimat convingerea 
că Uniunea scriitorilor trebuie 
să aibă un cuvînt de spus în 
alegerea acelora care reprezintă 
în posturile acestea, la ambasa
de, cultura noastră.

în cuvîntul său, istoricul lite
rar Romul Munteanu s-a ocupat 
pe larg de ceea ce numim scri
itori clasicizați în viață, militind 
pentru ideea întreprinderii unor 
studii obiective asupra creației 
de ansamblu a clasicilor în via
ță, cît încă creatorii din această 
categorie se află în plină activi
tate.

Există — a arătat Romul Mun
teanu — o prejudecată mai 
veche, ca despre scriitorii clasi
cizați în viață să nu se scrie 
decît în mod foarte elogios, ca 
și cînd toate operele lor ar fi 
egale, ca și cînd n-ar fi cunos
cut și ei momente de criză 
și reveniri pline de vitalitate. 
Așa s-a întîmplat foarte multă 
vreme cu Sadoveanu și Arghezi 
care sînt niște titani ai culturii 
române, dar la fel ca și Vol
taire, Goethe și alții, aceștia au 
scris și opere slabe, manieriste, 
care se situează la periferia ac
tivității lor. Modul acesta de 
comportament continuă și as
tăzi, deși aduce mari prejudicii 
scriitorilor de reală valoare. Iar 
cînd anumiți critici sau iștorici 
lterari nu optează pentru a

ceastă atitudine apologetică, 
preferă să tacă.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la condițiile promovării 
valorilor, la rolul editorilor în 
depistarea și promovarea talen
telor autentice.

O altă problemă abordată de 
vorbitor a fost aceea a căilor de 
propagare a valorilor noastre li
terare peste hotare, apreciind 
că o literatură nu ajunge să fie 
receptată în mod organic și 
in alte arii de cultură atunci 
cînd un singur scriitor sau doi 
străbat printr-o propulsare, fie 
ea și bine organizată, diverse 
meridiane ale globului. O litera
tură ®e impune prin scriitori 
care sînt exponenții unor școli 
naționale, a unor direcții litera
re care pot întreține un interes 
firesc al cititorilor din alte țări.

în scurta sa intervenție, scri
itorul Mihai Beniuo a pledat 
pentru partinitatea literaturii, 
subliniind deosebita însemnăta
te a conducerii de către parti4 
a întregii activități economice, 
sociale și cultural-educative din 
patria noastră. în acest sens, 
referindu-se la afirmația poetu
lui Dan Deșliu, potrivit căreia 
în literatură, în profesiunea li
terară, partidul sîntem noi, scri
itorii. Mihai Beniuc a subliniat 
că privind în acest fel proble
ma, lucrurile se îngustează foar
te mult și se poate chiar greși. 
Patria de miine, mai frumoasă, 
mai bogată decît cea de azi, va 
fi opera clasei muncitoare, a în
tregului popor, în frunte cu 
Partidul Comunist Român, a că
rei prezență este o vie perma
nență în toate domeniile, inclu
siv în profesiunea literară. 
Partidul este absolut în toate, el 
reprezintă forța conducătoare a 
societății noastre, el hotărăște 
cum trebuie să se desfășoare 
activitatea în industrie, în agri
cultură, în literatură, el hotă
răște drumul nostru spre o pa
trie fericită — a subliniat în 
încheiere vorbitorul.

Trebuie subliniat un fapt po
zitiv privitor la lucrările acestei 
conferințe — a spus scriitorul 
Alexandru Ivasiuc — acela că 
s-a putut discuta liber și s-au 
spus foarte multe lucr/îri inte
resante. în mod firesc, pe lîngă 
probleme de literatură. în confe
rința noastră s-au discutat și 
probleme social-politice, între 
care raportul dintre literatură și 
societate. Obștea noastră se 
ocupă cu acest lucru luat în to
talitatea lui. Este eu adevărat o 
problemă esențială pentru crea
ție problema libertății de expre
sie, forma cea mai specifică în 
care noi ne raportăm la societa
te. Și mi se pare firesc să se fi 
discutat o asemenea problemă.

Mă obsedează un titlu de capi
tol din Istoria literaturii române 
a lui Călinescu, cel în care vor
bește despre strămoșii spirituali. 
Mi se pare, în același timp, su
gestiv pentru că indică în mod 
deschis o atitudine și anume o 
atitudine politică, o atitudine și 
pozitivă și constructivă care 
duce la crearea unui curent de 
opinie.

Dar pentru ca o idee să-și afle 
întreaga împlinire este necesar 
un permanent efort pentru apli
carea ei. Acest lucru se poate 
realiza numai prin renunțarea la 
o serie de racile care există și 
în obștea noastră literară. Iată 
de ce consider necesar să ne în
trebăm justificat despre posibili
tățile noastre de expresie, să 
luptăm pentru lărgirea lor con
tinuă. în al doilea rînd, să vedem 
ce facem noi acolo unde sîntem 
puși, la locul nostru de muncă, 
astfel îneît principiile în care 
credem să știm a le apăra cu 
toată fermitatea.

Funcția artei este aceea de a 
scoate chiar din efemer elemen
tul de durată — a spus scriito
rul Liviu Călin. Din acest punct 
de vedere scriitorul contempo
ran aspiră la fixarea în forme 
perene a faptului semnificativ 
propriu reliefului realităților 
socialiste. Cred că fiecare dintre 
noi _ reflectează și va reflecta 
mai intens la acest adevăr esen
țial, din dorința îndrituită ca 
vocea sa, ca scrisul său să nu 
rămînă în anacronicul turn de 
ivoriu. Sînt convins că fiecare 
scriitor a meditat asupra teze
lor Conferinței și a raportului 
înțelegînd spiritul înaltei res
ponsabilități ce ne revine. în 
primul rînd este vorba de as
pirația comună de a contribui 
prin scrisul nostru la îmbogăți
rea culturii cu opere dura
bile în care să vibreze de 
la prima pagină pulsul e- 
pocii contemporane. Numai in 
felul acesta devine legitimă 
mîndria de a fi scriitor atașat 
idealurilor nobile ale societății 
socialiste. Avem toate condiții
le, așa cum s-a văzut, pentru 
a dezbate oricare problemă ma
joră a literaturii, care știm cît 
valorează, în modelarea con
științelor. prin mesajul ei uma
nist. prin însușirile artistice
deosebite. Tovarășul Nicolae
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, ne-a vorbit cu deo
sebită căldură și de nenumărate 
ori despre îndatoririle și drep
turile noastre, a făcut totul 
pentru a-1 simți preocupat fier
binte de sensul și finalitatea ac
tivității noastre. Realitatea vre
mii oferă infinite subiecte și ele 
trebuie să-și găsească expresia 
elevată, demnă de un popor în
zestrat, din mijlocul căruia s-au 
ridicat scriitori de valoare uni
versală. Climatul vieții literare 
are nevoie de mai mult oxigen, 
însă, și aceasta trebuie să ră
mînă mereu în atenția conduce
rii Uniunii noastre — are ne
voie de mai mult spirit de răs
pundere pentru a rezolva echi
tabil, așa cum spuneau unii din 
antevorbitori, multiplele sale 
sarcini. Afirmam că scriitorului 
i se oferă subiecte și teme de 
o mare complexitate. Modalita
tea abordării artistice poate și 
trebuie să fie diversă. Dar mo
dalitatea o determină materia 
vie. clocotitoare, care se vrea 
cristalizată estetic și nu risipită 
în zeci și zeci de pagini inutile, 
amorfe, mimetice, exerciții de
suete, cum întîlnim nu rareori 
în cărți sau mai cu seamă în 
numărul enorm de manuscrise 
prezentate editurilor, lată de ce 
îmi îngădui să cred că însuși 
creatorul matur trebuie și poate 
fi cel mai aspru critic în pro
pria sa operă.

După prezentarea unor opinii 
privitoare la activitatea edito

rială, la responsabilitățile edi
torului comunist, vorbitorul a 
spus în încheiere : Scriitorul 
contemporan trebuie să fie pe 
deplin convins că numai talen
tul și cultura, gîndirea limpe
de, modestia îl pot face stimat 
și prețuit* Orgoliile deșarte sînt 
străine celui care își dedică în
treaga sa creație, întreaga șa 
energie năzuinței de progres in 
domeniul artei. Un scriitor au
tentic respinge velei țarismul, 
arivismul agresiv, egotismul 
exacerbat stînd aplecat ca un 
benedictin asupra mesei sale de 
lucru, dorind ca opera lui să 
poarte emblema de aur a epocii, 
a timpului când poți trăi plenar 
satisfacția de cetățean al unei 
epoci noi, socialiste.

în cuvîntul său, criticul Ale
xandru Paleologu a insistat asu
pra responsabilității ce revine 
delegaților la conferință prin 
mandatul cu care au fost inves
tiți. Referindu-se la ideile ex
puse in cuvîntul unor antevor
bitori, la aspectele privi
toare la climatul în care se 
dezvoltă creația literară, vorbi
torul a apreciat că vor trebui 
găsite în continuare căile prin 
care să se ajungă la soluționarea 
cea mai corespunzătoare. De 
asemenea, el a făcut cîteva 
succinte considerații asupra 
profesiei de editor, a criteriilor 
care guvernează editarea unor 
cărți, criticînd tendința de sim
plificare și vulgarizare a acestor 
criterii.

In cuvîntul său, poetul 
Ioanid Romanescu a apreciat că 
în ultimii ani s-au scris la noi 
numeroase cărți de prestigiu. El 
a arătat totodată că In același 
timp au fost publicate și multe 
scrieri mediocre, situație, după 
părerea sa, firească întrucît nici 
o literatură nu este constituită 
numai din opere de extraordina
ră valoare ; chiar și în creația 
unui singur autor, oricît de mare 
ar fi el există sinuozități. A- 
ceasta nu înseamnă că nu tre
buie să ne preocupe procentul 
de scrieri nereușite, tipărite la 
un moment dat.

De asemenea, vorbitorul a 
apreciat că pe bună dreptate în 
tezele publicate in întimpinarea 
Conferinței naționale a scriitori
lor un capitol distinct a fost 
consacrat realismului, umanis
mului, de la care trebuie în
tr-adevăr să plece scriitorii în 
creația lor, ca de altfel, și In 
relațiile umane dintre ei.

El a pledat, totodată, pentru 
introducerea unor criterii mal 
riguroase atît în stabilirea scării 
valorilor cit și în acordarea pre
miilor literare.

„A spune despre cineva că 
este scriitor este suficient pen
tru a denumi în primul rînd șl 
un om ; un om generos, con
știent de rolul său, de dăruirea 
pe care o implică munca sa 
nobilă** — a afirmat în încheiere 
vorbitoruL

După câteva succinte referiri 
generale la discuțiile pUrtate în 
cadrul conferinței, criticul și is
toricul literar, Alexandru Piru 
a spus : Deși stimez toată lumea 
scriitorilor și citesc cu cel mai 1 
mare interes pe orice scriitor, 
totuși mi se pare ciudat ca ci
neva să-și dea singur un califi
cativ de geniu. Și au fost cazuri 
cînd s-a făcut aceasta.

Chestiunea valorii este foarte 
importantă. Uniunea scriitorilor 
poate da multe lucruri utile și 
bune pentru scriitori. Un singur 
lucru nu poate da — talent. 
S-au invocat cîteva cărți pe care 
puțini le-au citit. Eu, care 
sînt obligat să citesc mai 
mult decît alții, le cunosc și mă 
întreb de ce se face atîta caz de 
niște opere mediocre. Sînt mul
te cărți despre care nimeni nu 
scrie nimic, nimeni nu vorbește 
despre ele. A

Personal sini perfect de acord 
cu acei editori care au respins 
pe temeiuri ideologice anumite 
cărți, pentru că noi nu putem să 
publicăm orice și trebuie să fim 
de acord cu acest lucru. A pu
blica niște cărți dubioase în 
ceea ce privește conținutul cred 
câ este de neacceptat. Și toți 
trebuie să aderăm la acest punct 
de vedere. Nu putem îngădui să 
apară asemenea cărți. Dacă ele 
au fost refuzate de un editor, 
mă declar perfect de acord. Și 
eu aș fi făcut la fel. Dacă 
se iau măsuri de a nu se în
curaja autori care vor să facă 
prin cărți scandal nu litera
tură, ele vor fi oricînd justi
ficate. Mă voi declara perfect 
de acord cu ele.

Amintind că „Ion" a fost scris 
de Liviu Rebreanu la 35 de ani, 
că marele nostru Caragiale a 
scris „O noapte furtunoasă" la 27 
de ani și ,,O scrisoare pierlută" la 
32 de ani, poetul Darie Novă- 
ceanu a propus conferinței ca . 
în perioada ce va urma, să se • 
mediteze cu atenție la faptul că 
astăzi, tineri scriitori pînă la 35 
de ani și chiar mai mult nu au 
oferit literaturii noastre titluri 
de valoare egală cu cele citate. 
Este o. întrebare la care nu se 
poate da un răspuns imediat. 
Dar este o întrebare pe care a- 
vem obligația să ne-o punem.

Scriitorul Vintilă Corbul a fă
cut în cuvîntul său unele refe
riri la munca editorială, a pro
pus* să existe mai multă rigoare 
în încheierea contractelor cu e- 
diturile sau alte instituții cui- , 
turale, să se asigure respectarea 
prevederilor acestora.

Despre tendința nefirească de 
a se crea un regim preferențial 
în jurul unor autori, despre pre
zența în unele lucrări a unor 
pasaje licențioase, a vorbit poe
tul Cezar Ivănescu. El a insistat, 
de asemenea, asupra necesității 
de a se sprijini și încuraja crea
ția tinerilor, de a nu se 
produce imixtiuni extraliterare, 
funcționărești în domeniul crea
ției. „In numele colegilor mei, 
tineri poeți — a spus vorbitorul 
— doresc să afirm că participăm 
cu tot sufletul la lucrările aces
tei conferințe".

Venind în fața conferinței, poe- 
lul Dumitru M. Ion și-a expri
mat satisfacția participării la 
lucrările acesteia, a adresat 
mulțumiri celor care, luînd cu
vîntul. au adus în dezbatere pro
bleme reale ale vieții literare și 
au militat pentru buna lor so
luționare.
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NELU DRL’ȘAN — elev 

la Liceul din Copșa Mică : 
„Aș dori să știu în ce mă
sură alte țări manifestă 
interes pentru cărțile apă
rute în România; ce lu
crări literare și științifice 
se bucură de cel mai 
mare succes peste ho
tare

lm țara noastră există o preo
cupare deosebită pentru intensi
ficarea participării la schimbul 
mondial de valori cultural-arțis- 
tice. Subliniind că în epoca ac
tuală a revoluției tehnico-știin- 
țifice și avîntului general al cul
turii, înfăptuirea programului 
privind îmbunătățirea activității 
politioo-ideologice va deschide 
perspective și mai bune pentru 
sporirea schimbului de valori 
științifice și culturale, tovarășul 
Nicolae Ceauș eseu a arătat că 
„Dorim să exportăm în străină
tate creația noastră artistică, 
care să facă cunoscute munca și 
viața nouă a poporului nostru. 
In acest fel, schimbul de valori 
culturale cu alte țări va contri
bui la mai buna cunoaștere a 
popoarelor, la dezvoltarea co
laborării și prieteniei dintre ele, 
la cauza păcii în lume". Am a- 
dăuga noi, aceasta cu atât mai 
mult cu cât astăzi, în lume, e- 
xistă un interes vădit în ceea ce 
privește cunoașterea vieții și 
creației poporului român. Iar 
dintre toate mijloacele de infor
mare a străinătății despre reali
tatea românească, o atenție deo
sebită o impune cartea, pentru 
că prin natura ei reprezintă un 
instrument fundamental al cul
turii. cu largă capacitate de răs- 
pîndire și cu mare durată de ac
țiune.

Afirmarea cărții românești în 
lume cunoaște în ultimii ani o 
accentuare pronunțată, fiind 
stimulată în primul rînd de creș
terea prestigiului țării noastre 
pe plan mondial. Numeroase lu
crări literare au fost traduse 
peste hotare ; totodată sînt edi
tate în țara noastră lucrări în 
limbi străine și difuzate în ca
drul schimburilor internaționale 
intre biblioteci. Este semnifica
tiv faptul că 115 biblioteci din 
România fac schimburi de cărți

și de periodice cu peste 12 000 
de biblioteci și instituții din 110 
țări. în anii din urmă, circa 150 
de lucrări documentare despre 
industria românească, despre a- 
gri cultură, dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei și culturii au 
fost distribuite prin oficiile di
plomatice sau direct către foruri 
și personalități de seamă din 
străinătate. Academia Republi
cii Socialiste România publică

tuoase confruntări și fac să cir
cule valorile culturale și științi
fice.

Interesul față de România 
este dovedit, printre altele, și de 
faptul că în ultimii opt ani au 
apărut în străinătate peste 50 
de lucrări despre țara noastră. 
Multe dintre. ele, în ciuda unor 
inexactități strecurate, consti
tuie lucrări remarcabile ; fiind 
publicate în ediții și colecții de

CARTEA
ROMANEASCĂ
pe meridianele

globului
tn limbi străine un mare număr 
de reviste.

Este cert interesul pentru lu
crări publicate în țara noastră, 
în limba română sau în limbile 
naționalităților conlocuitoare. 
Subliniez aici că schimburile in
ternaționale de cărți și publi
cații asigură o largă circulație 
a creației românești, nu numai 
în limbi străine, dar și în limba 
română, care figurează azi ca o- 
biect de studiu în cadrul a 91 
de universități, colegii și mari 
șooli din 25 de țări. Participa
rea anuală la expoziții și târ
guri internaționale tradiționale, 
cum sînt cele de la Leipzig. Bel
grad, Frankfurt, Varșovia, Sofia 
constituie o bună ocazie de a 
prezenta producția românească 
de carte peste hotare. Aseme
nea expoziții prilejuiesc fruc-

prestigiu, circulă în cercuri 
largi de cititori. S-a extins, de 
asemenea, sistemul coeditărilor, 
fiind realizate contracte cu par
teneri de prestigiu : Hachette, 
Masson, Dunod, Meulenhoff, 
Twayne etc.

De un mare succes se bucură 
traducerea cărții românești în 
străinătate. In cursul ultimilor 
20 de ani, mai mult de 1 900 de

traduceri din literatura română 
au fost publicate în peste 50 de 
țări. Ion Creangă a apărut în 25 
de țări, Eminescu în 30, Cara- 
giale în 38, Sadoveanu_ în 48. 
Numărul autorilor români citiți 
peste hotare a crescut conside
rabil ; în afară de L. Rebreanu, 
Camil Petrescu, G. Călinescu, 
M. Sebastian, L. Blaga. T. Ar- 
ghezi, multe alte nume de scri
itori contemporani circulă azi în 
lume : Z. Stancu. T. Popovici, 
E. Barbu, G. Bogza, V. Eftimiu, 
H. Lovinescu, M. Beniuc, N. 
Labiș, M. Preda etc.

Printre operele românești cele 
mai citite în lume, primul loc 
îl ocupă comedia „O scrisoare 
pierdută", de I. L. Caragiale, 
care a fost publicată pînă a- 
cum în 25 de țări. „Desculț" de 
Zaharia Stancu a apărut în 22 
de țări ; „Baltagul" și „Borde- 
ienii" de M. Sadoveanu în 19 și 
respectiv 14 țări ; „Surîsul Hiro- 
șimei" de E. Jebeleanu în 12 
țări ; „Ultima oră" de M. Se
bastian în 9 țări etc.

O largă răspîndire o cunosc 
lucrările științifice. Datorită răs- 
pîndirii largi a cărții românești 
savanți ca E. Carafoli, Gr. Moi- 
sil, N. Țițeica, Miron Constanti- 
nescu, S. Vrănceanu, A. Kre- 
indler, Iorgu Iordan, Al. Roset- 
ti, Atanase Joja, S. Stoilov, 
C. D. Nenițescu au devenit bine 
cunoscuți.

Circulația cărților din țara 
noastră nu s-a limitat la grani
țele Europei, chiar dacă în a- 
cest continent traducerile româ
nești au atins cea mai înaltă 
cifră. Autori români au fost pu
blicați în aproape toate conti
nentele.

FLORICA POȘTALIU 
— elevă din Tr. Măgu
rele : „Tehnica și tehno
logia impun în timpul 
revoluției industriale o 
anumită influență asu
pra artei, deopotrivă se 
vorbește despre o artă a 
tehnologiei contemporane. 
Cum se desfășoară ra
portul dintre tehnică și 
artă ? In ce condiții

Necesitatea de a opera cu 
o metodă riguroasă în inten
ția obținerii unei 
unei redimensionări 
care să impresioneze 
unei coerențe în mediul 
biant prin ___ __ _
biecte urmînd a fi produse în 
serie de către industrie — a- 
cordîndu-se importanța cuve
nită caracteristicilor lor este
tice — motivează din plin e- 
xistența designului (denumire 
cu originea în Anglia semni
ficând după „Oxford Dictio
nary", a trasa un plan, a in
tenționa, adapta mijloacele la 
scopuri). Amintind de „mișca
rea" styling, care în timpul cri
zei economice din 1929 in 
S.U.A. opera numeroaselor măr
furi aflate in surplus o „cos-

armonii, 
raționale 

plăcut, 
L am- 

proiectarea de o-

rativism, sau dimpotrivă la u- 
nilateralizarea raportului util 
— frumos în dauna celui de-al 
doilea termen. Obiectul gîndit 
de el trebuie să răspundă unor 
multiple caracteristici tehnice, 
de folosire (ergonomice bio- 
tehnice), estetice, tehnologice 
(materialele folosite), economice 
(preț de cost acceptabil). Desig
nerului i se cere să fie con
știent de faptul că forma se 
situează. în raport cu celelalte 
caracteristici ale componentelor 
mediului ambiant de factură 
industrială, ca una distinctă, 
răspunzătoare pentru o anumită 
reacție emoțională : caracterul 
utilitar evidențiind pe cel este
tic, al doilea fixîndu-1, întă- 
rindu-1 pe primul. El tre
buie să fie un bun cunoscă
tor al formelor din istorie
și natură, căci, prin defini
ție, va opera asupra obiec
telor prin formă (armonie, pro
porție, culoare, compoziție gra
fică, relația- formei cu tendin
țele epocii, cu imperativele me
diului) prin finisare, prin in
fluențarea perspectivei, prin or
nament și canelură, prin di
mensiuni și valoare emoționa
lă. Mediator între forțele teh-

001 ........... ....................

CRONICA \
teatrală) Turneul

Teatrului satiric 
de stat din Sofia

AL. SIPERCO 
director în Centrala Cărții

| DESIGN lin norc nnni“Ull „pClJ)iUlla|

frumosului

DISTINCȚII ] Premiul
NOBEL

RODICA GRAMA — e- 
levă Ia Școala generală nr. 
7 din Tg. Mureș : „Ce este 
Premiul Nobel, cuî i se de- 
cernează și dacă la asigu
rarea fondului de premii 
participă toate țările lu
mii ?“

Vestitul premiu — spre care 
aspiră nenumărați oameni de 
știință șî cultură — este legat de 
numele lui Alfred Nobel, chi
mist suedez care s-a născut la 
Stockholm în 1833 și a murit la 
San Remo în 1896. A făcut re
marcabile cercetări în domeniul 
substanțelor explozive, inven
tând dinamita și folosind nitro
glicerina ca exploziv. A călă
torit mult, stabilindu-se, pe 
rînd, în numeroase țări ale Eu
ropei, ceea ce l-a determinat să 
se socotească „cetățean al 
mii", dar neuitînd niciodată 
s-a născut în Suedia.

Prin testament și-a lăsat 
proape toată averea, destul 
considerabilă de altfel, fondării 
celor cinci premii anuale care 
începînd cu 1895 aveau să-i poar
te numele. Domeniile în care se 
acordă premiile Nobel oglindeso 
pe larg preocupările personale 
în domeniul fizicii, chimiei, fi
ziologiei și medicinii, literaturii, 
precum și în direcția întăririi 
păcii și prieteniei dintre toate 
popoarele lumii. Așadar, în fie
care an. începînd cu 1895, se a- 
cordă cinci premii Nobel, po
trivit Indicațiilor precise ale ma
relui chimist suedez : pentru cea 
mai importantă descoperire sau 
invenție în domeniul fizicii; pen
tru cea mai importantă desco
perire sau îmbunătățire în do
meniul chimiei j pentru cea mai 
importantă descoperire în do
meniul fiziologiei sau medicinei | 
pentru cea mai remarcabilă ope
ră realizată în domeniul litera
turii ; pentru cel mai mare ser
viciu în sprijinul cauzei solidari
tății internaționale, în domeniul 
suprimării sau reducerii arma
telor existente și în direcția con
stituirii și impunerii congreselor 
păcii.

E demn de subliniat faptul că 
în testament Nobel a precizat că 
„nu trebuie să se acorde nici o 
importanță afilierii la vreo na
ționalitate, astfel îneît cei mai 
merituoși candidați primesc pre
mii, indiferent dacă sînt suedezi 
sau nu“.

După trei ani de la deschide
rea testamentului s-a înteme
iat Fundația Nobel — care ur
ma să administreze fondul pre
miilor. Pentru chimie și fizică 
premiile sînt decernate de 
Academia Suedeză de Științe ; 
pentru medicină și fiziologie de 
Institutul Regal Carolin Medico- 
Chirurgical din Stockholm ; pen
tru literatură de Academia Sue
deză ; în sfîrșit, pentru proble
me de pace, premiile sînt acorda
te de cinci membri aleși de 
Parlamentul Norvegian. Fiecare 
dintre cele cinci comitete de a- 
cordare a premiilor Nobel sînt 
formate din cite cinci membri, 
dar la nevoie se poate solicita 
participarea altor specialiști din 
domeniile respective.

Sediul Administrației Funda
ției Nobel se află la Stockholm ; 
principala îndatorire a condu
cerii ei este de a 
fondul de premii.

Cei îndreptățiți 
candidații pentru 
laureați ai Premiului Nobel în 
domeniile respective, membrii 
comitetelor din sfera de refe
rință respectivă, profesori din 
diverse universități aleși prin

lu- 
că

a-
de

administra

să propună 
premii sînt

invitații speciale trimise de 
cele cinci comitete de decer
nare. ale premiului, președinți 
ai diferitelor societăți literare 
internaționale, membri ai di
feritelor organizații internațio
nale parlamentare sau legisla
tive. Trebuie subliniat faptul că 
nu societățile în sine fac pro
puneri pentru candidați, oi 
membrii acestor societăți.

Premiile Nobel pentru fizică, 
chimie, fiziologie sau medicină 
și literatură sînt decernate lau- 
reaților la o ceremonie care are 
loo tn Sala de Concerte din 
Stockholm, la data de 10 decem
brie (comemorarea morții lui Al
fred Nobel). Decernarea premiu
lui pentru pace are loc în ace
eași zi la Universitatea din Oslo. 
Fiecare laureat primește o me
dalie de aur Nobel, o diplomă 
Nobel șl un cec cuprinzînd suma 
destinată premiilor, sumă care 
variază după venitul net al ca
pitalului de fond. în ultimii ani 
valoarea premiului Nobel este 
de 50 000 de dolari, fiind unul 
dintre cele mai mari din lume.

Pe lingă stimularea viitorilor 
candidați, decernarea premiilor 
Nobel determina atît progrese 
remarcabile în domeniul științei 
și literaturii cit și contribuții 
umanitare cunoscute mult mai 
pe larg decît ar fi fost posibil 
fără existența acestui remarca
bil premiu.

INFRA | ACUSTICĂ |

SUNETELE POLUEAZĂ!
NATALIA MARINESCU 

—muncitoare din Mediaș: 
„In ultimul timp se vor
bește tot mai mult despre 
infrasunete ca fiind — 
după opinia unor specia
liști — sursă de poluare. 
Despre ce fel de noxă 
este vorba în acest caz ?“

DELIA GRIGORESCU
Biblioteca Academiei Republicii 

Socialiste România

Infrasunetele sînt vibrațiile so
nore cu frecvența sub 16 Hertzi, 
deci imperceptibile cu urechea. 
Sînt inauzibile tocmai pentru că 
sînt extrem de „grave" ca tonali
tate. La limită, ritmul osci
lației sonore este atît de lent în
eît urechea nu-l mai percepe sau 
mai bine zis sesizează infrasu-

netul sub forma unor modulări, 
a unor întăriri și slăbiri ale su
netelor pe care le aude în me
diul înconjurător.

Începuturile studiilor sistema
tice cu privire la vibrațiile so
nore de foarte mică frecvență, 
au fost făcute încă din primul 
deceniu al secolului, nostru, avînd 
ca prim rezultat construirea unor 
detectoare de sensibilitate destul 
de bună. Apoi problema a fost 
abandonată și a revenit în actua
litate de curînd cînd în apropie
rea unor laboratoare acustice din 
Franța a foșt construită o fabri
că. O dată cu punerea ei în 
funcțiune, sălile laboratoarelor au

Pericolul

„morții albe"
MARIN NEDELCU — 

muncitor din Iași : „De 
ce este combătut cu atâta 
vehemență consumul de 
droguri și cum se face că, 
în ciuda unor acțiuni Pe 
plan internațional, trafi
cul cu droguri se intensi
fică ?

Era la începutul acestei pri
măveri. O știre din Marsilia a 
făcut înconjurul lumii. După o 
zi și jumătate de percheziție pe 
bordul unui vas de pescuit, va
meșii au descoperit, ascunse cu 
dibăcie, 420 kg. de heroină pură. 
Ceea ce înseamnă peste 9 000 
kg. heroină diluată (cantitate a- 
preciată ca echivalînd cu consu
mul pe o lună dl toxicomanilor 
din S.U.A.). Traficanții, dacă nu 
ar fi fost descoperiți, puteau ob
ține ain vînzarea „mărfii" un ve
nit de circa 45 de milioane do
lari. Se apreciază că la Marsilia, 
în martie, s-a înregistrat cea 
mai mare captură din istoria tra-

ficului de droguri. Cazul, care a 
făcut mare vîlvă, a reactualizat 
cîteva întrebări îngrijorătoare: 
Cum se explică faptul că puter
nice laboratoare sau adevărate 
uzine prepară importante canti
tăți de droguri, fără să fie desco
perite ? Ce personaje se ascund 
în spatele afacerilor cu haluci
nogene ? Care ar fi modalitatea 
eficientă de stîrpire a toxicoma
niei ?

Poate că lupta cu traficanții 
de droguri nu ar ridica pro
bleme deosebite dacă ar avea un 
alt cadru de desfășurare. Ea se 
duce însă într-o societate în care 
puterea banului este incontesta
bilă. Și cum drogurile aduc pro
fituri fabuloase, orice încercare 
de a opri desfacerea lor se va 
lovi de zidul pe care îl ridică 
forța banului. Desigur, spargerea 
acestui zid este îngreunată de 
slăbiciunile existente în educația 
unor tineri, care, în condițiile o- 
rînduirii capitaliste, nu reu
șesc să descopere adevăratul sens

ENCICLOPEDIA

metică“ generînd o mâi 
îngăduință în proiectarea for
mei, dezbărată de funcționali
tatea care nu le era suficientă 
în a se autoprezenta comercial, 
fără a fi considerat știință sau 
artă, apreciat ca avînd un do
meniu de activitate altul decît 
cel al esteticii industriale, de- 
signul afectează cele mai di
verse domenii ale mediului în
conjurător sincronizînd mediul 
producției cu acela uman. 
După unele studii de specia
litate. în sfera designului in
tră designul de produse, de 
obiecte (care cuprinde activită
țile situate între designul de 
ceramică și textile și designul 
ingineresc și programat) ; de
signul de locuri (de exemplu 

. activitatea de amenajare a unui 
spațiu, dintr-o clădire, deficient 
din punct de vedere sociolo
gic) ; designul de comunicații, 
de mesaje (unde extremele sînt 
reprezentate de ilustrația liberă 
de carte și cea a unei discipli
ne exacte — cartografia).

Originile designului modern 
se desprind din producția indus
trială. Designerului industrial î 
se cere să creeze fără a se li
mita la a-și înscrie activitatea 
sa în ramura graficii libere sau 
a plasticii, oprindu-se în deco-

*
nice și nevoile esențiale ome
nești, personaj aflat în servi
ciul pieții dar și al omului, 
ca individ, răspunzător, după 
unele opinii, pentru cultura 
estetică în domeniul mate
rial, designerul trebuie să re
alizeze un astfel de proiect 
care să conțină ceva mai mult 
decît o funcție bună și ceva 
mai mult decît o formă bună.

Designerul acționează inter- 
disciplinar : alături de tehnicia
nul proiectant și de cel exe
cutant (de la care trebuie să 
știe să ceară o variantă reali
zabilă, astfel îneît să permi
tă relații estetice satisfăcă
toare, menținînd toate calită
țile tehnice și economice ale 
produsului), de sociolog (care 
să-i furnizeze rezolvări ale fe
nomenelor sociale anomice pe 
care el să le prindă în proiec
tare), de ergonom, (dator să 
vegheze ca forma să nu afec
teze elementul uman în timpul 
procesului de exploatare a o- 
biectului. locului sau mesaju
lui), d« economist (care să asi
gure toate condițiile unui preț 
în limitele căruia obiectul 
poate constitui o marfă vanda
bilă).

DORINA TURCtJ

devenit de nelocuit. Era deajuns 
o oră de lucru in aceste încăperi 
pentru ca atenția cercetătorilor 
să scadă. Oamenii se simțeau cu
prinși de o accentuată oboseală, 
de o stare generală proastă, du
reri de cap. S-a descoperit că 
sistemul de ventilație al fabri
cii vecine emitea infrasunete cu 
frecvență de 7 Hz.

Așadar, infrasunetele s-au do
vedit a purta vina. Cum și de 
ce ? Se știe că dezechilibrul de 
presiune produs între urechea 
externă și urechea medie în ca
zul schimbării altitudinii, reduce 
sensibilitatea auzului. Or, infra
sunetele dau o ușoară variație a 
presiunii exterioare. Cercetările 
au arătat că infrasunetele de 7 1HCWrio 9a
Hz. smt in mod special nocive _ fa c$ infrasunetelor le datorăm 

'"'t" unele din „maladiile civilizației
moderne". Zgomotul, ultrasune
tele și vibrațiile industriale sînt 
noxe a căror prezență poate fi e- 
vitată. De infrasunete însă nu ne 
putem ascunde sau izola în nici 
un mod. Ele fac să oscileze în 
ritm lent construcțiile, aerul și 
oamenii, cu toate urmările nega
tive de care aminteam. Impor
tant este însă faptul că tehnica 
actuală permite ca generarea de 
infrasunete să poată fi evitată. Se 
pare, așadar, că deocamdată nu 
există motive de îngrijorare.

circulația sanguină ceea ce poate 
provoca la un moment dat opri
rea inimii.

In toate cazurile deci, infra
sunetele sînt nocive; de mică 
putere acționează asupra urechii 
interne, cauzînd tulburări interne 
și fizice; cele intense fac să vi
breze toate organele și provoacă 
leziuni, rupturi; în sfîrșit, cele de 
medie putere cauzează leziuni 
interne la nivelul organelor di
gestive și creierului. Revenind la 
sursele care provoacă apariția 
infrăsunetelor, vinovate nu sînt 
numai instalațiile industriale. Cir
culația automobilelor, fenomene 
naturale (mistralul, de exemplu) 
etc. pot produce infrasunete. 
Mulți specialiști înclină să crea-

Cel® trei spectacole pe care 
ni le-a prezentat Teatrul- sati
ric de stat din Sofia cu pri
lejul turneului la București — 
„Golemanov" de scriitorul 
bulgar Stefan Kostov, „Căsă
toria" de Gogol și „Porunca 
a șaptea : fură mai puțin", 
de dramaturgul italian con
temporan Dario Fo — ne 
oferă o imagine dacă nu com
pletă, cel puțin reprezentativă, 
despre profilul și orientarea a- 
cestui valoros colectiv.

In arta spectacolului se re
marcă străduința colectivului 
de a-;i crea un stil propriu, 
străduință în bună măsură în
cununată de succes în specta
colele prezentate în țara noas
tră. Remarcăm în primul rînd 
tendința spre șarja satirică 
drept o trăsătură de unire a 
celor trei spectacole, tendință 
concretizată în liniile îngroșate 
și culorile tari folosite atît în 
caracterizarea personajelor cît 
și în definirea mediului social.

Actorii Teatrului satiric din 
Sofia cîntă, dansează și joa
că teatru cu o dezinvoltură 
și o bună dispoziție molipsi
toare. încadrîndu-se firesc în 
ritmul impus de muzica de 
scenă, element prezent în toate 
cele trei spectacole. Tn. come
dia italiană „Porunca a șaptea" 
muzica joacă un rol important, 
spectacolul fiind conceput în 
genul unei comedii muzicale, 
pe alocuri cu caracter revuistic. 
Regia lui Grișa Ostrovski a de
monstrat în acest spectacol idei 
ingenioase. Celelalte două 
spectacole, ambele regizate 
de artistul emerit Neicio Po
pov, sînt mai aproape de sti
lul realist de interpretare, iac 
șarja de care vorbeam la în
ceput este prezentă și aici, sub
liniată de asemenea prin mo
mente muzicale. De altfel, echi
pa actoricească a Teatrului sa
tiric din Sofia ne-a făcut cea 
mai mare plăcere. Din valo
roasa echipă de toate vîrstele, 
în care dominanta o reprezintă 
tineretul, se detașează net în 
primul rînd artistul poporului 
Gheorghi Kaloiancev, un ac
tor cu o mare putere de co
municare, de o mare suplețe 
și, totodotă, precizie în defi
nirea personajului interpre
tat. Personajul principal al

piesei lui St. L. Kostov — o 
comedie satirică din familia 
dramaturgică a comediilor lui 
Tudor Mușatescu, ale lui Bra
nislav Nușici, descinzind direct 
din Caragiale și Gogol, repre
zintă o chintesență a politi
cianismului burghez, caracteri
zat prin lipsă de scrupule și 
mercantilism abject evident în 
căutarea de posturi și funcții 
sociale înalte. Tn rolul lui Ko- 
cinariov din „Căsătoria" de 
Gogol, actorul ne-a confirmat 
bunele impresii, fiind din nou 
plin de vervă, folosind mij
loace variate și rafinate, rit- 
mîndu-și interpretarea aproape 
pînă la coregrafie. Fermecătoa
re a fost Neveba Kokanova 
în rolul Enei din comedia lui 
Dario Fo. Talentul natural al 
actriței s-a făcut remarcat și în 
rolul Venei din Golemanov, dar 
nici rolul nu i-a oferit prea mari 
posibilități de valorificare, nici 
interpreta nu i-a acordat des
tulă atenție, mulfumin.du-se să 
fie o prezență agreabilă. Ad
mirabile au fost cele două com
poziții ale actriței Stoianca Me
tafora în Baba Ghițka din Go
lemanov — o bătrînă surdă, cu 
o figură acră, impasibilă și o 
vorbire molfăită — și în peți- 
toarea Fiocla din Căsătoria, o 
gaiță agitată și pițigăiată, de 
un haz ilariant. Și alți actori 
ne-au impresionat plăcut, ca de 
pildă, Nicola Anastasov, Ta
tiana Lolova, Gheorghi Parța- 
lev (cu un umor sec foarte per
sonal) și mulți alții, demni de 
stimă (foarte bune compozițiile 
pretendenților din Căsătoria, 
șarjă grotescă și ale nebunilor 
din A șaptea poruncă). Mai 
puțin inspirate ni s-au părut 
decorurile, care nu totdeauna 
au ajutat la realizarea unei 
imagini vizuale limpezi, expre
sive, fiind cam încărcate și ete- 
roclite.

Tn ansamblu, spectacolele 
Teatrului satiric din Sofia ne-au 
lăsaf impresia unui colectiv va
loros, aflat în plin progres p® 
drumul unei arte cu evident ca
racter educativ, de o largă oc- 
cesibiîitate și de o mare putere 
de convingere.

MARGARETA BĂRBUȚA

PITICII! DIN
MISIUNEA DE TEATRU

prin faptul că ele corespund ca 
frecvență undelor alfa ale creie
rului uman.

Datorită fenomenului de rezo
nanță pe care-l produc, infrasu
netele devin și mai periculoase 
pentru organismul uman. Circu
lația sanguină se manifestă ca o 
mișcare oscilatorie de joasă frec
vență. Dacă infrasunetul este e- 
gal sau vecin acestei frecvențe 
apare rezonanța. Amplitudinea 
bătăilor inimii poate fi în acest 
caz amplificată într-o asemenea 
măsură îneît se pot rupe arterele. 
Din contră, dacă vibrațiile sînt 
defazate, infrasunetul frînează Ing. LUCIAN IVANOV

al vieții și caută „salvarea" în 
droguri.

Realitatea este că în occident 
numeroși tineri se lasă ademeniți 
de mirajul drogurilor. Știu că 
sînt vătămătoare ? Da, cei mai 
mulți, știu. Atunci ce-i mină în 
brațele „morții albe" ? Slăbiciu
nea, fuga de realitate. Numeroa
se anchete făcute în rîndurile 
toxicomanilor au înregistrat răs
punsuri edificatoare : ei pretind 
că drogul este cel mai eficient 
antidot împotriva depresiunilor 
cauzate de societate (?!?) In 
timp ce milioane de tineri, edu
cați la școala aspră a muncii au 
învățat că singurul antidot efi-

cient împotriva societății capita
liste este lupta revoluționară, în 
timp ce milioane de tineri se în
treabă cu seriozitate și răspun
dere cum va fi societatea de mîi- 
ne și pun umărul la făurirea ei, 
firile slabe cochetează cu irealul.

Oamenii de știință își mani
festă tot mai insistent îngrijora
rea față de efectele drogurilor. 
Însăși disputa din lumea știin
ței cu privire la denumirea care 
să le fie atribuită (halucinogene, 
delirante, psihedelic etc.), este 
sugestivă pentru gradul de peri
culozitate al drogurilor. Medicina 
a ajuns la concluzia că toxicoma
nia este o boală periculoasă, ca

pabilă să producă turburări de 
lungă durată: pe plan perceptiv
— fenomene de depersonalizare, 
halucinații auditive și vizuale; 
pe plan ideatic — delir, mania 
persecuției; pe plan psihomotor
— paroxisme de excitație. Une
ori finalul este tragic: schizofre
nia. Iată motivele pentru care, 
în întreaga lume, se duce o luptă 
aprigă împotriva „morții albe”. 
In spatele ei se ascund însă, 
cum spuneam mai înainte, mari 
interese financiare. Ce impor
tanță are faptul că mii și mit 
de tineri sînt scoși din circuitul 
social, dacă dolarii curg ?

ADRIAN VASILESCU

„SCINTEII TINERETULUI"

Despre recenta telepremie- 
ră teatrală : „PITICUL DIN 
GRADINA DE VARA", pro
gramul preciza : „scenariu o- 
riginal, scris special pentru 
televiziune de Dumitru Radu 
Popescu". Vreau să cred că 
e vorba de ceea ce am vă
zut, de o piesă de teatru și nu 
de un scenariu, deși nu asta ar 
conta, titulatura, ci conținutul.

în „PITICUL DIN GRADINA 
DE VARA" am văzut un spec
tacol ce ilustrează un fals pos
tulat existențialist, de oare 
Robbe-Grillet amintea în diva
gația sa despre „Natură, uma
nism, tragedie" : „Cea mai 
bună chezășie a mântuirii noas
tre ar fi întâmplările dureroase 
din viață : nenorocirea, înfrân
gerea suferită, singurătatea, 
vina, nebunia"' Astfel, piesa 
devine un lung proces de des
compunere, atît stilistică cît și 
a unor personaje dominate de 
exacerbarea unei viziuni indi
vidualiste împinse pînă la ul
timele consecințe logice.

Există autori „terorizați* de 
bănuiala că este de ajuns să-și 
schimbe ideile lor despre tea
tru ca însuși teatrul să fie al
tul. Este într-adevăr altceva 
dar nu mai este teatru ci lo
cul în care se întâlnesc toate 
spaimele, reale sau inventate, 
toate spaimele sufletului ori ale 
trupului cu fragilitatea contem
plației mistice.

Piesa lui D.R, Popescu avea 
un început excelent pentru o 
tragedie : o revoluționară, Ma
ria, este arestată și condamnată 
la moarte. In timpul arestului, 
pînă la pronunțarea sentinței, 
ea este batjocorită în grup. Cum 
legile aparatului opresiv au și 
excepții, ea nu poate fi împuș
cată atît timp cît poartă în 
pântece un copil — rod al umi
linței la oare au supus-o cîteva 
brute. Acest copil nenăscut îi 
va amina moartea. O amânare 
însemnînd și ea, la rîndul ei, 
alte chinuri, alte umilințe... A- 
cestui început îi urmează un 
cocteil tragic unde recunoaștem 
și teatrul religios și teatrul 
absurd și recife de poem dra
matic și oomedie grotescă. 
Maria devine cînd alegorie 
transparentă a fecioarei încon
jurate de cei 12 apostoli, când 
Ioană d'Arc subit sentimentali
zată. Iar o replică pe care o 
primește nebunul piesei, „plim
bă piticul!“ devine leit-moti- 
vul acestui spectacol cu sensu
rile încețoșate. Regia lui Pe
tre Bokor a amplificat doar 
obscuritatea piesei ce își con
sumă acțiunea în decorul de
crepit al unui castel oare de

vine nu o închisoare ci un ospi
ciu, cu clienți proverbiali, pe 
rînd lirici, cruzi, tenebroși, 
tembeli...

Intr-un mai vechi interviu 
D.R. Popescu ne spunea că „O- 
rioe explicare în fața publicu
lui a unui mit este o limitare 
a adevărului. Miturile, oricît ar 
fi ele de clare, ne scapă prin
tre degete de cîteva mii de ani 
și asta le conferă viabilitatea". 
Cred că autorului, de data asta, 
i-a scăpat printre - degete su
biectul și „PITICUL DIN GRA
DINA DE VARĂ" a devenit un 
inutil exercițiu de exotism dra
matic.

★
Multă vreme am crezut că 

„Postmeridian", obositoare prin 
repetiția „motivelor" și „rezol
vării" lor, devenise emisiunea 
pe care trebuia s-o suportăm 
pînă la imprevizibilul 1, x, 2 al 
transmisiunilor sportive. Iată 
că Emanuel Valeriu, realizato
rul ei, a găsit (sau a regăsit) 
o soluție fericită : aducerea în 
studio a unei personalități care 
să comenteze, cu aplomb, pro
gramul. Interlocutoare de spi
rit, poeta Nina Gassian, prima 
invitată, ne-a făcut să trecem 
cu vederea academismul emi
siunii, 6ă ne aducem aminte —, 
după filmul de montaj „Ver
ticale" — că sîntem datori în 
egală măsură și să cucerim 
înălțimile dar și să vedem ce 
se petrece în adîncul sufletului 
omenesc.

Plină de surprize plăcute, e- 
misiunea a mai avut doi invi
tați : regizorul Savel Stiopul și 
actorul Florin Piersic care au 
prezentat viitoarea premieră, 
filmul „Aventuri la Marea 
Neagră*.

TUDOR STANESCU

P.S. O dată cu transmisiu
nile sportive de pe stadio
nul 23 August putem vedea 
o inițiativă demnă de sem
nalat : imensele reclame fă
cute premierelor noastre ci
nematografice. Pînă aici to
tul bine, chiar foarte bine, 
oe nu înțeleg e doar regimul 
preferențial acordat realiza
torilor unor filme, în dauna 
altora. De ce adică, „Astă- 
seară, dansăm în familie* și 
„Aventuri la Marea Neagră** 
aveau trecute pe reclamă și 
numele realizatorilor iar la 
„Nunta de piatră* cei doi 
tineri autori ai filmului, 
Dan Pi ța și Mircea Veroiu 
erau omiși ?



R.S.A. — Aspect din timpul 
recentelor demonstrații ale 

studenților din Johannes
burg, cînd poliția a interve
nit cu brutalitate operînd 

arestâri.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

ÎNVĂȚĂMÎNTUL

Vizita președintelui S.U.A. 
la Moscova 

Semnarea unor acorduri 
sovieto - americane

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că, la 23 
mai, au avut loc la Kremlin 
convorbiri între Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
președintele Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon. în
tr-o atmosferă sinceră, de lu
cru, au fost discutate probleme 
referitoare la evoluția relațiilor 
sovieto-americane.

La convorbiri au participat 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
William Rogers, secretarul De
partamentului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, consilierul 
special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale, și alte persoane ofi
ciale sovietice și americane.

In aceeași zi, Nikolai Podgor
nîi și Richard Nixon au semnat 
un acord de colaborare între 
U.R.S.S. și S.U.A. privind ocro
tirea mediului ambiant. * Acor
dul prevede colaborarea în stu
dierea efectelor poluării asupra 
mediului ambiant al omului, în 
elaborarea bazelor reglementă
rii influentei activității umane

asupra naturii, precum și a mă
surilor de preîntîmpinare a po
luării aerului, apei și solului. 
Pentru aplicarea în practică a 
acordului va* fi constituită o 
comisie mixtă sovieto-america- 
nă.

Totodată, Boris Petrovskî, 
ministrul ocrotirii (Sănătății al 
U.R.S.S., și William Rogers au 
semnat un acord de colaborare 
în domeniul științelor medicale 
și al ocrotirii sănătății, a cărui 
transpunere în viață intră în 
sarcina unei comisii sovieto-a
mericane. Acordul prevede ca 
eforturile comune să fie orien
tate, în primul rînd, spre com
baterea celor mai răspîndite și 
mai grele boli, cum ar fi cele 
cardio-vasculare și oncologice, 
precum și soluționarea altor 
probleme importante ale ocro
tirii sănătății.

La semnarea acordurilor au 
fost de față Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin și alte persoa
ne oficiale sovietice.

Tot marți a avut loc o întîl- 
nire între Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.'U.S,, și Richard Nixon, 
președintele S.U.A., care au 
continuat convorbirile în pro
bleme ale relațiilor sovieto-a
mericane.

în sprijinul conferinței 
general-europene asupra 
securității și cooperării 
INTERVIUL MINISTRULUI DE EXTERNE NOR
VEGIAN ACORDAT TELEVIZIUNII ROMANE

Minîstrul de externe al Nor
vegiei, Andreas Cappelen, a a- 
cordat televiziunii române un 
interviu în care, referindu-se la 
poziția guvernului norvegian 
față de convocarea unei confe
rințe general-europene de secu
ritate și colaborare, a declarat : 
„Trebuie să amintesc mai întîi 
că atunci cînd Partidul Munci
toresc a venit la putere în Nor
vegia — în martie anul trecut 
— am dat publicității o decla
rație de politică generală, care 
se referea la politica externă 
pe care o vom urma. în acest 
document, problemei convocării 
unei conferințe europene pri
vind securitatea și cooperarea i 
s-a acordat o atenție deosebită 
și, într-adevăr. acestei proble
me guvernul meu îi acordă o 
mare importanță. Voi adăuga 
că în parlament există o mare 
majoritate pentru sprijinirea 
acestei acțiuni. Noi sînfem de 
părere că o conferință europea
nă pentru securitate și coope
rare va constitui un cadru co
respunzător pentru continuarea 
actualului proces de destindere 
în Europa. Ea va netezi drumul 
pentru o cooperare mai largă 
între toate țările europene. 
Sper, de asemenea, că. această 
conferință va duce treptat la 
instaurarea unor forme mai 
largi de legături între Est și 
Vest, la sporirea cooperării în 
domenii concrete de interes re

TINERETUL 
LUMII

ÎNCHEIEREA 
CONGRESULUI 

U.T.S.D. DIN 
DANEMARCA

La Esbjerg, în Danemar
ca, s-au încheiat lucră-rile 
Congresului Uniunii Tine
retului Social-Democrat Da
nez. O rezoluție adoptată la 
Congres se pronunță împo
triva aderării Danemarcei 
la Piața comună.

PREGĂTIREA 
FESTIVALULUI 
TINERETULUI 

ARAB
Comisia socială a Ligii 

arabe s-a întrunit luni la 
Alger, sub președinția lui 
Abdellah Fadei, ministrul 
algerian al tineretului și 
sportului. Pe ordinea de zi 
figurează pregătirea festi
valului tineretului arab șl 
a celui de-al doilea Con
gres al miniștrilor tineretu
lui și sportului din țările 
arabe, care urmează să-și 
desfășoare lucrările, in 
luna iulie, in capitala al
geriană.

• DELEGAȚIA OFICIALA <le 
observatori a R. D. Germane la 
cea de-a 25-a sesiune a O.M.S., de 
la Geneva, a dat publicității o de
clarație, în care se subliniază că 
delegații a numeroase state au 
susținut necesitatea primirii 
R.D.G. în această organizație in
ternațională. în declarație sînt ex
primate mulțumiri acestor dele
gații, precum și directorului ge
neral al O.M.S., Candau, care a 
facilitat participarea delegației 
R.D.G. la lucrările sesiunii.

Delegații ale unor state N.A.T.O., 
printre care și R.F.G.. se mențio
nează în declarație — au împie
dicat primirea R.D.G., plcdînd 
pentru aminarea discutării acestei 
probleme. „Această acțiune nu este 
de naturi să contribuie Ia îmbu-

ciproc, își va aduce O contri- ' ««ățirea atmosferei în relațiile 
buție importantă la destinderea dintre state", se precizează în de- 
în Europa". clarația delegației R.D.G.

Vizita delegației P.C.R., 
condusă de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, in Franța
Marți la amiază, Biroul Poli

tic al C.C. al P.C.F. a oferit o 
masă tovărășească în onoarea 
delegației Partidului Comunist 
Român.

Au participat Georges Mar- 
chais, secretar general adjunct 
al P.C.F., Etienne Fajon, Gaston 
Plissonnier, Andrei Vieuguet, 
membri ai Biroului Politic, se
cretari ai C.C. al P.C.F.. Jac
ques Duclos. Benoit Franchon, 
Francois Billoux, Claude Poppe- 
ren. membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C.F.

Din partea română, au parti
cipat tovarășii Paul .Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Constan
tin Băbălău. membru, supleant 
al Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al 
P.C.R., Ionel Dicu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Popovici, adjunct al 
directorului Institutului pentru 
pregătirea cadrelor în probleme
le conducerii social-politice.

Prînzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

în cursul zilei de ieri, dele
gația P.C.R., condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, a 
avut convorbiri la secția eco
nomică a C.C. al P.C.F. și la 
redacția revistei „Economie și 
politică", cu tovarășii Henri 
Jourdain, director politic, Jean 
Fabre, redactor-șef, membri ai 
C.C. al P.C.F., cu activiști ai 
secției și redactori ai revistei.

Guatemala: acte de teroare
într-o căsuță părăsită, la zece kilometri de Guatemala City, 

doi polițiști au găsit un cadavru care prezenta urmele unor 
schingiuiri atroce : arsuri cu fierul roșu pe obraji, limba și 
degetele miinilor tăiate. Cei asasinat a fost identificat: Cesar 
Montenegro Branigna, unul din conducătorii mișcării demo
cratice studențești din Guatemala. Asasinii au avut grijă să-și 
lase amprenta. Pe pereții încăperii în care a fost găsit cada
vrul tînărului militant progresist era scris cu litere mari, negre, 
următorul mesaj : „NOA îi va lichida pe liberali și pe roșii I"

Asasinatul bestial din apro
pierea capitalei guatema
leze este numai unul din- 

tr-un întreg șir de asasinate 
făptuite de organizațiile extre
miste de dreapta împotriva for
țelor democratice din „țara ba
nanelor*'. Cea mai activă dintre 
aceste organizații teroriste este 
actualmente așa numita NOA. 
„Moștenitoare directă a faimoa
sei MANO — relevă într-o co
respondență din Guatemala City 
cotidianul elvețian NEUE ZtJR- 
CHER ZEITUNG — NOA duce 
un insiduos, metodic și tenace 
război de distrugere împotriva 
celo. mai active și proeminente 
figuri ale stîngii guatemaleze*'. 
Aflăm, astfel, că „în cercurile 
politice din capitala țării se a- 
tribuie NOA cel puțin 200 de 
asasinate politice făptuite în 
cursul ultimelor 18 luni".

Numai într-un interval de 30 
de zile (în octombrie anul tre
cut) teroriștii din rețeaua NOA 
au ucis :

® pe liderul sindicatului con
ducătorilor auto, Barrena. _

© pe unul din conducătorii 
sindicatului funcționarilor par
ticulari, Rodes Ochoa.
• pe președintele centrului 

cultural popular al districtului 
Quezaltananga, Cesar de la 
Roca.

• pe unul din principalii re
dactori ai revistei literare 
RAZON, tînărul poet Augusto 
Britez.

Lingă cadavrul fiecăruia din 
aceste victime a fost găsit cîte

citorul textilist Iulio Sabrao Nu
nez. Cîțiva indivizi înarmați au 
năvălit în timpul nopții, au in
cendiat casa lui Nunez, I-au u- 
cis pe el și pe toți ceilalți nouă 
membri ai familiei sale.

Mulți dintre cei vizați de 
NOA și care primesc scrisori sau 
telefoane de amenințare, preferă 
să fugă peste graniță. „Unul 
din rezultatele actelor de teroa
re ale extremiștilor de dreapta 
— notează NEUE ZURCIIER 
ZEITUNG în corespondența ci
tată — este că numeroși oameni 
cu vederi de stingă au părăsit 
Guatemala. Oficial, se apreci

• 200 CRIME ÎN 18 LUNI • DE CE A FOST 
ASASINAT STUDENTUL CESAR MONTENE

GRO BRANIGNA ? • ASASINATELE DIN 
GUATEMALA

un plic portocaliu avînd înăun
tru un mesaj similar : „NOA 
lovește".

Cu puțin înaintea acestui si
nistru „cvartet" de asasinate 
NOA l-a ciuruit cu nu mai pu
țin de 30 de gloanțe de pistol 
— mitralieră pe profesorul uni
versitar Rufino Guzman, mili
tant energic pentru reforma u- 
niversitară democratică.

Una din. cele mai abominabile 
crime care poartă pecetea NOA 
a constituit-o asasinarea, în 
mica localitate San Manuel 
Chaparron, a întregii familii a 
militantului sindical local, mun

ază acest număr la cel puțin 
600, dintre care mulți intelec
tuali și nouă universitari".

Dincolo de oroarea și indigna
rea provocată de acțiunea tero
ristă a NOA, este evident că a- 
sasinatele politice promovate de 
extremiștii de dreapta constitu
ie un produs al temerilor pe 
care reacțiunea guatemaleză le 
încearcă mereu mai acut în fața 
ascensiunii ferme și continue a 
forțelor progresiste, care mili
tează pentru o dezvoltare demo
cratică a țării.

E. R.

Problema ratificării 
tratatului cu R.F. a Ger-
maniei va fi discutată 

în comisiile Seimului
polonez

Agenția P.A.P. anunță că, la 
25 mai. va avea loc ședința co
mună a comisiilor pentru aface
rile externe și legislativă ale 
Seimului R. P. Polone, în cadrul 
cărora va fi discutată problema 
ratificării tratatului dintre R. P. 
Polonă și R. F. a Germaniei cu 
privire la normalizarea relațiilor 
reciproce, semnat la 7 decembrie 
1970.

Ședința va constitui urmarea 
hotărîrii, adoptate la 27 aprilie 
de Seim, de a încredința co
misiilor respective sarcina de 
a-și expune părerea privind ra
tificarea tratatului.

„Concorde"
După ce 

urmă cu 
an președinte
le Franței, G. 
Pompidou, a 
efectuat un
zbor demons
trativ la bor
dul controver
satului avion 
supersonic de 
pasageri fran- 
,, Concorde", cu 
în urmă, același

în 
un

co-britanic 
cîteva zile __ ____ , ..
lucru îl făcea și șeful guver
nului britanic, Ed. Heath. 
Declarațiile care au fost fă
cute de fiecare dată la puțin 
timp după aterizarea colo
sului aerian lăsau să se în
trevadă optimismul prudent. 
Iată cîteva date extrase din 
dosarul „Concorde".
• Proiectul prevede con

struirea unui avion de mare 
viteză capabil să transporte, 
fără escală, un număr de pa
sageri din oricare din mari
le orașe europene direct pe 
coasta americană. Decalajul 
tehnologic franco-britanic în 
acest domeniu, față de a- 
mericani. a contribuit la ho- 
tărîrea de lansare a proiec
tului. Costul inițial : 2 mi
liarde franci. In prezent, 
cheltuielile legate de acest 
avion au ajuns la circa 11 
miliarde de franci.

• Primele prototipuri 
„001“ și „002“ au zburat în 
mai multe rînduri depășind 
viteza de 2 mach (circa 2100 
km/h). Seriile ulterioare de 
tipul „01“ și „02“ au suferit 
unele modificări : fuselajul 
este mai lung cu 3 m (inițial 
56), iar greutatea la decolare 
a trecut de la 148 tone la 
162. Numărul maxim de pa
sageri care poate fi trans
portat se apropie de 144.

• în legătură cu punerea 
în vînzare a acestor aparate 
au apărut două probleme. 
Una se referă la costul exor
bitant al unui avion : 34 de 
milioane de dolari. Pentru a 
face zborurile rentabile, în 
vederea acoperirii cheltuieli
lor legate de achiziționare și 
exploatare, se impune cum
părarea, de către fiecare 
companie aeriană, a unui 
număr mai mare dc avioane. 
Riscul nerentabilității reține 
o parte din clienți, așteptînd 
probabil experiența altora, 
în plus intervine și proble
ma zgomotului. O serie de 
mari municipalități ameri
cane. printre care se numă
ră și New York-ul, au a-

GUSTAV HEIMMANV A STMVAT LIGILE
PRIVIND RATIFICAREA ERATAIEEOR

ÎNCHEIATE CU U.R.S.S. Șl POLONIA
Președintele R. F. a Germa

niei, Gustav Heinemann, a sem
nat, marți, legile privind ratifi
carea tratatelor încheiate de gu
vernul vest-german cu U.R.S.S. 
și cu Polonia și aprobate săptă- 
mîna trecută de Bundestag și de 
Bundesrat.

Prin acest act, procedura de 
ratificare a tratatelor s-a înche
iat. Ele vor putea intra în vi
goare după schimbul instrumen
telor de ratificare între statele 
semnatare.

• Gonsiliul de conducere al 
celui mai mare sindicat din R.F. 
a Germaniei, care reunește mi
lioane de lucrători din industri
ile constructoare de mașini și 
metalurgică, a adoptat o hotă- 
rîre în care salută călduros ra
tificarea de către Parlamentul 
vest-german a tratatelor cu 
U.R.S.S. și cu Polonia. Aproba
rea acestor tratate reflectă pe 
deplin aspirațiile maselor largi 
de membri ai sindicatelor, ale 
clasei muncitoare din R.F.G., 
care s-a pronunțat întotdeauna 
pentru pace, dezarmare, destin
dere și înțelegere reciprocă în-

traseu incert
nunțat că vor refuza acor
darea dreptului de survol 
avioanelor de tipul „Con
corde".

• Potrivit presei franceze 
primele companii care au 
înaintat cereri ferme sînt 
cele din țările constructoa
re. în fruntea listei aflîn- 
du-se „Air France" și 
„B.O.A.C.". Negocierile, ți
nute în cel mai mare secret, 
au dus, se pare, în cele din 
urmă, la încheierea unei co
menzi de 10 aparate. Gestul 
îmbracă în sine și aspectul 
unui credit pe care țările 
constructoare îl acordă avio
nului. După cum nota Le 
Figaro se încearcă de aseme
nea atragerea altor comenzi 
din partea unor companii 
străine cum sînt Japan Air 
Lines. Quantas (Australia). 
Braniff (S.U.A.). In total 16 
companii aeriene au mani
festat interes pentru 74 de 
aparate. Șapte companii a- 
mer ioane s-au înscris pentru 
38. Acestea din urmă nu au 
adoptat încă o hotărîre defi
nitivă. De opțiunea firmelor 
americane depinde. în fond, 
soarta avionului „Concorde". 
Două dintre aceste compa
nii americane T.W.A. și 
PAN AM. și-au intensificat 
criticile în ultimele săptă
mîni la adresa avionului. 
Dacă T.W.A. ocupă poziția 
a 6-a pe lista opțiunilor, PAN 
AM. din contra, se situează 
pe locul al 3-lea. In cazul în 
care. în timp de șase luni, 
din diferite motive, compa
niile vor renunța la comenzi, 
ele pierd nu numai o serie 
de condiții avantajoase de 
cumpărare, asemănătoare ce
lor de care beneficiază fir
mele din țările constructoa
re, dar, de asemenea, și a- 
conturile deja avansate.

• In săptămîna în curs va 
avea loc la Toulouse o noua 
întîlnire a miniștrilor fran
cez și britanic însărcinați cu 
avionul „Concorde". Ei vor 
decide, ținînd seama de ulti
mele comenzi, lansarea în 
producție a numărului de 
aparate. Vor avea loc apoi 
noi convorbiri cu firmele in
teresate, se va stabili prețul 
definitiv, care față de cel es
timat inițial, ar putea urca 
cu încă 10 procente. Pină în 
1974. an în care ar urma să 
intre în serviciu comercial, 
„Concorde" mai are de stră
bătut un traseu incert.

tre popoare.
• Partidul Social-Democrat 

din Finlanda a salutat ratifica
rea de către parlamentul vest- 
german a tratatelor semnate de 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și cu R. P. Polonă, apreciind că 
acest act constituie un pas hotă- 
rîtor spre destindere în Europa.

Totodată, Partidul Social-De
mocrat din Finlanda s-a pro
nunțat pentru primirea Republi
cii Democrate Germane și a 
Republicii Federale a Germa
niei în Organizația Națiunilor 
Unite și în organismele specia
lizate ale O.N.U.

Delegațiile C.R.P. 
și R.DI au propus 
reluarea convorbirilor

Agențiile de presă anunță că 
delegațiile Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și guver
nului R. D. Vietnam la Confe
rința cvadripartită în problema 
Vietnamului de la Paris au adre
sat delegațiilor S.U.A. și regi
mului de la Saigon mesaje în 
care propun ca joi, 25 mai, să 
aibă loc cea de-a 150-a ședință 
a conferinței, reluîndu-se astfel 
convorbirile suspendate în mod 
unilateral, la 4 mai, de către de
legațiile americană și saigoneză.

în mesajele lor, delegația Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu și delegația R.D. Vietnam 
își exprimă dorința de a relua e- 
forturile în vederea găsirii unei 
soluții pașnice a problemei viet
nameze.

Declarația M.A.E. 

al R.D. Vietnam

I. TIMOFTE

Forțele aeriene americane au 
bombardat, la 22 mai, mai multe 
regiuni populate din provinciile 
Nam Ha, Ninh Binh, Nghe An, 
Ha Tinh și-Quang Bin, din R., D. 
Vietnam — se arată într-o de
clarație dată publicității de 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D.V. Ca urmare a acestor 
acțiuni, în rîndul populației ci
vile au fost înregistrați morți și 
răniți.

M.A.E. • al R. D. Vietnam con
damnă cu vigoare aceste acte de 
război ale Administrației S.U.A.

ÎN CUBA
Din cei peste 

8 500 000 locui
tori ai Cubei, a- 
proape 2 500 000 
sint cuprinși în 
diferite forme 

de pregătire școlară și pro
fesională, dînd învățămintu- 
lui un caracter de masă.

Această acțiune, fără pre
cedent în istoria țării și cu 
puternice implicații pozitive 
în viața poporului, a necesi
tat, după revoluție, măsuri 
energice și de mare amploare 
pentru dezvoltarea școlilor 
existente, construirea in ritm 
rapid a multor școli noi, pre
cum și transformarea vechi
lor cazărmi militare în uni
tăți de învățămint. Transfor
mările în domeniul învăță- 
mîntului sint o parte compo
nentă a vastului proces de 
înnoiri sociale pe care le cu
noaște Cuba.

Cu ocazia deplasării în Re
publica Cuba, în cadrul unei 
delegații condusă de minis
trul educației și învățămîn- 
tului, tovarășul Mircea Mali- 
ța, am vizitat școli primare 
care au durata de 6 ani. școli 
secundare de bază cu durata 
de 4 ani, școli secundare su
perioare cu durata de 3 ani 
(corespunzătoare liceului de 
cultură generală din Româ
nia), școli și institute tehno
logice.

Școlile tehnologice cu dura
ta de 2—3 ani primesc absol
venți ai școlii primare sau 
promovați ai anului I sau II 
de la școala secundară de 
bază. Aceste școli corespund 
școlilor noastre profesionale, 
iar absolvenții își pot conti
nua studiile în institutele 
tehnologice de profil care sint 
școli de specialitate de ni
vel mediu, au durata de 3 ani 
și primesc absolvenți ai cla
sei a IX-a a școlii secunda
re de bază.

Se preconizează ca înce- 
pînd cu anul școlar 1972/1973 
să se recruteze absolvenți ai 
clasei a VIII-a, iar durata de 
școlarizare să se mărească de 
la 3 la 4 ani. Absolvenții a- 
cestor institute pot continua 
studiile în universități, la fa
cultățile de profil. De regulă, 
ultimul semestru este desti
nat instruirii practice în în
treprindere, timp în care ele
vii își întocmesc și lucrarea 
de diplomă. In școlile și in
stitutele tehnologice se stu
diază obiecte de cultură ge
nerală (limba spaniolă, știin
țele sociale și economice, e- 
ducația fizică), obiecte de 
bază (matematica, fizica, chi
mia), obiecte de specialitate 
și instruire practică în ate- 
lierele-școală și în producție.

Statul cubanez a dovedit 
preocupare nu numai pentru 
populația de vîrstă școlară ci 
și pentru adulțî, înființînd 
învățămîntul muncitoresc-ță- 
rănesc care cuprinde cursuri 
la nivelul școlii primare, 
cursuri la nivelul școlii se
cundare și facultăți pregă
titoare. Organele de stat cu
baneze consideră ca o sarci
nă politică crearea tuturor 
condițiilor necesare pentru ca 
tinerii muncitori să obțină o 
pregătire și calificare, în spe
cial în domeniul tehnic.

O mare dezvoltare au luat 
facultățile pregătitoare (mun- 
citorești-țărănești), care func
ționează, de regulă, pe lingă 
fabrici, cu învățămint seral. 
Au o durată de 4 ani, iar 
programul săptămînal este de 
12 ore. Aceste facultăți re
prezintă o fuziune între în
vățămîntul secundar de bază 
și cel tehnologic. în primii 
doi ani se obține o pregătire 
generală, iar începînd cu a- 
nul III cursurile se axează 
pe o pregătire tehnică dc 
natura aceleia care se acordă 
în institutele tehnologice. 
Studiile acestor facultăți dau 
dreptul absolvenților să ur
meze învățămîntul superior 
care are durata dc 4—5 ani 
și cuprinde universități cu 
facultăți tehnice, de științe 
medicale, de științe umanis
te, agrozootehnice, precum și 
institute pedagogice și eco
nomice.

Caracteristica principală a 
învățămîntului cubanez este 
îmbinarea strînsă a studiului 
cu munca productivă pentru 
a forma la tineri conștiința 
îndatoririi față de societate. 
Toți elevii și studenții îm
preună cu profesorii lor 
participă șase săptămîni a-

nual la muncă în agricultură. 
Unele școli secundare de 

bază denumite „școli de 
cîmp", de tip Ceiba, își des
fășoară activitatea chiar în 
mijlocul unor mari cîmpii 
cultivate de către elevi și 
profesorii lor, cu rezultate 
remarcabile. Construcțiile a- 
cestor școli asigură condiții 
de învățătură, de recreiere, 
cazare și masă excelente.

Școala secundară de bază, 
în cîmp, Ceiba 2, vizitată eu 
ocazia deplasării în Cuba dis
pune de săli de clase și la
boratoare foarte bine dotate, 
internat și cantină moderne, 
precum și de condiții cores
punzătoare pentru desfășu
rarea unor activități cultura
le, artistice și sportive. Edu
cația fizică și activitățile 
sportive sînt considerate în 
școala cubaneză ca discipline 
de o mare valoare educativă, 
în internat, sînt organizate 
activități recreative, cultural- 
artistice, în scopul folosirii 
cit mai plăcute a timpului 
liber de către elevi. De ase
menea, sînt organizate 
cercuri de pictură.

In timpul deplasării în școli 
și institute tehnologice. în
treprinderi și universități am 
fost însoțiți de vice-ministrul 
educației, comandantul Enri- 
gue Borbonet, care s-a dove
dit un bun cunoscător al 
problemelor școlii.

La întîlnirile de lucru avu
te în instituțiile vizitate au 
participat și reprezentanți ai 
Partidului Comunist din 
Cuba care se ocupă de pro
blemele educației și învă- 
țămîntului în provinciile 
respective, precum și direc
torii provinciali cu edu
cația și învățămîntul. îmi 
amintesc cu plăcere de în
tîlnirile și schimburile de 
păreri foarte interesante avu« 
te cu tovarășii Carlos Pis, 
reprezentantul P.C.C.. din 
provincia Las Villas, și Ar
noldo Guadarrama, directo
rul educației din aceeași 
provincie. Francisco Zara
goza, directorul provinciei 
Matanzas și Rafael Bernard, 
directorul provinciei Ha
vana.

întîlnirile cu directorii 
unităților de învățămint au 
fost utile, iar schimbul de 
păreri a scos în evidență ne
cesitatea de a le dezvolta 
spre binele popoarelor noas
tre prietene.

Am avut o deosebită satis
facție să auzim în școli și în 
întreprinderi cuvinte foarte 
frumoase referitoare la buna 
pregătire profesională a ti
nerilor cubanezi care au stu
diat în diferite școli din țara 
noastră.

De asemenea, tinerii cuba
nezi au vorbit cu admirație 
și simpatie despre România 
socialistă, despre politica pe 
care țara noastră o promo
vează. Ei ne-au relatat im
presiile deosebite despre Ro
mânia comunicate de colegii 
și prietenii lor care, în pre
zent, studiază în țara noastră 
la Liceul industrial de petrol 
din Cîmpina, Liceul indu
strial de chimie din Ploiești, 
Liceul industrial minier din 
Baia Mare, Institutul poli
tehnic din București, Insti
tutul agronomic din Bucu
rești. Directorul Institutului 
tehnologic de petrol Vitalio 
Acuna Nunez din Havana 
ne-a vorbit despre relațiile 
prietenești pe care le-a sta
bilit cu conducerea Liceu
lui de petrol din Cîmpi
na cu ocazia vizitei pe 
care a făcut-o în acest an 
școlar în România și do
rința de a dezvolta relațiile 
în domeniul învățămîntului 
liceal de specialitate.

Această dorință am întîl- 
nit-o și la celelalte instituții 
de învățămint vizitate, ca de 
exemplu : Școala secundară 
de bază în cîmp, Ceiba 2 din 
provincia Havana, Centrul 
școlar „Heroe de yaguajay" 
din Meneses, Școala și Insti
tutul tehnologic din Cien- 
fuegos etc.

Cunoscind că și elevii și 
cadrele didactice din școlile 
noastre nutresc aceeași sim
patie pentru poporul Cuba
nez. am convingerea că a- 
ceste relații se vor dezvolta 
continuu spre binele ambe
lor popoare.

Ing. ION PUȘCAȘU 
director general în Ministerul 
Educației și Învățămîntului
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Conferința reprezentan
ților țărilor nealiniate
• Ieri au început, la Kuala 

Lumpur lucrările conferinței 
reprezentanților țărilor neali
niate pentru pregătirea agen
dei întrunirii la nivel minis
terial din august, de la Geor
getown — Guyana.

• MARȚI a sqsit la Bel
grad o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Marin Drăgan, membru al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid Teleorman, 
care face o vizită cu caracter 
de schimb de experiență in 
R.S.F. Iugoslavia, la invitația 
Prezidiului U.C.I.

• MAJORITATEA zdrobi
toare a populației rhodesiene 
respinge categoric prevederile 
acordului anglo-rhodesian, în
trucât el nu ține cont de inte
resele populației majoritare —

Zimbabwe. Aceasta este, în e- 
sență, concluzia raportului în
tocmit de Comisia Pearce, ra
port dat publicității marți, în 
capitala Marii Britanii.

crarea datelor — „Computer 
—72“. Agenția Tass mențio
nează că la această primă ex
poziție specializată a S.U.A., 
deschisă în U.R.S.S., își pre-

pe sour
Expoziție americană de 

mașini electronice la 
Moscova

• LA MOSCOVA s-a des- 
chis, marți, expoziția america
nă de mașini electronice de 
calcul și utilaj pentru prelu-

zîntă produsele în domeniul 
tehnicii de calcul 28 de firme 
americane.

• LA MADRID și în alte două 
mari orașe ale Spaniei, Barce
lona și Bilbao, au avut Ioc noi 
demonstrații de masă ale oame
nilor muncii.

Hector Corvalan 
a încetat din viață

Hector Corvalan, membru al 
Comisiei Politice a Partidului 
Comunist din Chile, a încetat 
din viață după o grea suferință 
— anunță agenția Prensa Latina.

Hector Corvalan a activat 
multă vreme în mișcarea sindi
cală din Chile. în ultima parte a 
vieții sale, el a îndeplinit și 
funcții pe linie de stat, fiind 
membru al delegației chiliene la 
precedenta sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.. și mai re
cent, al delegației chiliene la cea 
de a IlI-a Conferință a Națiu
nilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare.

La Panmunjon a avut 
loc a 12-a reuniune a 
experților organizațiilor 
de cruce roșie din nor

dul și sudul Coreei
Purtătorul de cuvînt al dele

gației Societății de Cruce Roșie 
a R.P.D. Coreene a făcut cunos
cut că cea de-a 12-a reuniune a 
experților din cadrul convorbiri
lor preliminare dintre organiza
țiile de cruce roșie din nordul și 
sudul Coreei, pentru stabilirea 
ordinii de zi a convorbirilor de 
fond, a avut loc la 22 mai la 
Panmunjon.

în cursul întrevederii, relatea
ză agenția A.C.T.C., discutarea 
problemelor a continuat într-un 
stadiu în care punctele de vede
re ale părților asupra ordinii de 
zi a convorbirilor de fond s-au 
apropiat în mod considerabil. 
Totuși, niqi în cadrul acestei 
reuniuni nu s-a ajuns la înche
ierea lucrărilor pentru stabilirea 
respectivei ordini de zi.

Asupra datei următoarei reu
niuni a experților urmează să se 
cadă de acord prin intermediul 
serviciului telefonic permanent 
la Panmunjon.

REDACȚIA SI ADMINISTRAT!A : București, Piața „Scînteii*.. Tel. 17 60 10. 17 60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții. 
Pentru \vrăinAlaie ’ abonamvnle prin „ROMPHESFILATELIA** - Serviciul Import-Export Presă - București - Calea Griviței nr 64-66 P O B. - ..Box 2001“ - Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". K


