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Cincinalul înainte de termen
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.. 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Conferința Națională a Partidului Comunist Român' și ani, hotărîrea fermă a oamenilor muncii de a suplimenta angaja- versarea a 25 de ani de la proclamarea Republicii, eveni- ............................. - - . . ..

mente de însemnătate istorică în viața partidului și a poporu
lui român, au determinat o atmosferă de profundă eferves
cență creatoare, de muncă însuflețită pentru realizarea exem
plară a sarcinilor cincinalului. în uzine și pe ogoare, pe șan
tierele de construcții, întrecerea socialistă se desfășoară, in 
aceste zile, cu o puternică intensitate, punînd in valoare tot 
mai plenar virtuțile hărniciei.

In cadrul dezbaterilor largi care au avut loc și continuă să 
se desfășoare in întreprinderi, unități economice, institute de 
cercetare și proiectare din diferite județe ale țării, in intîm- 
pinarea Conferințelor județene de partid, a fost reafirmată

mentele luate inițial pentru depășirea sarcinilor de plan. O 
idee generoasă animă tot mai puternic, in aceste zile, masele 
de oameni ai muncii : în marea și însutlețitoarea întrecere so
cialistă, angajamentul ferm, comunist — cincinalul înainte de 
termen !

In acest sens, pe adresa Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, per
sonal, au sosit și continuă să sosească zilnic telegrame în care 
se raportează angajamentele luate suplimentar în aceste zile 
de colectivele de oameni ai muncii.

(TEXTUL TELEGRAMELOR IN PAGINA A U-A).
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• în premieră 
pe țară

La Uzina constructoare de 
autocamioane din Brașov s-a 
realizat prima matriță în 
greutate de peste 40 tone 
destinată ambutisării pereți
lor laterali ai cabinei noului 
autocamion R.O.M.A.N.-Die
sel. Prin fabricarea ei în ca
drul uzinei s-a realizat o eco
nomie de peste 500 000 Iei 
valută.

Tot la Uzina constructoare 
de autocamioane din Brașov 
a coborit de pe banda de 
montaj cel de al 220-lea au
tocamion montat în avans 
față de prevederile graficelot 
planului de producție la zi.

• INDUSTRIA JUDE. 
TULUI SIBIU ȘI-A REA
LIZAT PLANUL PE 5 
LUNI. Conform calcule
lor estimative, pînă Ia sfîr
șitul lunii mai va fi obți
nută o producție marfă 
suplimentară în valoare de 
142 milioane lei. La obți
nerea acestui succes « 
contribuție însemnată a 
fost adusă de colectivele 
de muncă de la Uzina me
talurgică de metale nefe
roase din Copșa Mică, U- 
zina mecanică din Mîrșa, 
CEIL Sibiu. Fabrica 
..7 Noiembrie" Sibiu,’ Fa
brica „8 Mai" din Mediaș, 
Fabrica de produse din 
sticlă Avrig.

|

S Prima piele 
sintetica
românească

Tovarășul Ion Bodoni- 
directorul producției la 
Fabrica de pielărie și în
călțăminte „Clujana" ne 
comunică :

Sîntern mîndri și bucuroși 
că putem închina Conferinței 
Naționale a partidului o nouă 
izbîndă a științei și tehnicii 
românești. Este vorba de noul 
tip de încălțăminte confecțio
nat din clarom, prima piele 
sintetică românească. In pre
zent, inginerii și tehnicienii 
noștri de la creație defini
tivează ultimele detalii tehni
ce, iar mostrele care au fost 
realizate ne dau mari spe
ranțe. Prin înlocuirea pieilor 
naturale, care în bună parte 

i se importă, vom aduce țării 
j economii 
I satisfacția 
j brică din 
I cea dinții 
j mânească.
! primei decade a lunii iunie 
I vom oferi magazinelor noul 

nostru produs.

importante. Avem 
de a fi prima fa- 
țară care va folosi 
piele sintetică ro- 

Pînă la sfîrșitul

angajamente,

Marți dimineața, tovarășul 
Fidel Castro Ruz, prim secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, prim 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, și-a 
încheiat vizita oficială de priete
nie făcută în țara noastră, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

Conducătorul partidului și gu
vernului cubanez a fost însoțit 
de dr. Carlos Rafael Rodriguez 
Rodriguez, membra al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba, 
și ministru al Guvernului Revo
luționar. comandant Flavio Bra
vo Pardo, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, șeful sectorului 
consum și deservirea populației 
al C.C. al P.C. din Cuba, Jose 
A. Naranjo Morales, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba și minis
tru al industriei alimentare, co
mandant Arnaldo Ochoa San
chez, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba și șef al armatei din Ha
vana, comandant Omar Iser Mo- 
iena, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba și șef al Corpului inde
pendent de armată din Pinar del 
Rio, comandant Orlando Rodi i- 
guez Puertas. membru al C.C. al 
P.C. din Cuba și șef ăl Diviziei 
de infanterie a armatei din Ha
vana. comandant Julio Camacho 
Aguilera, membra al C:C. al 
P.C. din Cuba și prim secretar , 
al organizației din Pinar del Rio 
a P.C. din Cuba, comandant Ra
mon Pardo Giierra, membra al 
C.C. al P.C. din Cuba și al doi
lea șef al Diviziei blindate a 
armatei din Havana, Osmanv 
Cienfuegos, membru ăl C.C. al 
P.C. din Cuba, secretar general 
al Organizației de solidaritate cu 
popoarele din Asia. 
America 
Serafin 
ministrul 
mandant 
ful Corpului independent de ar
mată din Gamaguev, căpitan 
Julian Rizo Alvarez, prim secre
tar al Organizației din Matanzas 
a P.C. din Cuba, prim căpitan 
Arturo Lince Gonzales, prim se
cretar al Organizației din Insula 
Pinilor a P.C. din Cuba. Mauro 
Garcia Triana, directorul -Direc
ției țări socialiste din Ministerul 
Relațiilor Externe.

De la reședința rezervată oas-

Africă și
Latină, prim căpitan\ 

Fernandez Rodriguez, 
comerțului interior, co- 
Cesar Lara Rosello, șe-
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peților, pînă la aeroportul Oto- 
peni, tovarășul Fidel Castro 
Ruz, ceilalți oaspeți cubanezi, au 
venit împreuhă cu tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer și Emil Bodnaraș. 
Traseul străbătut era împodobit 
cu drapelele de Stat ale Româ
niei și Cubei. Aeroportul Oto- 
peni era, de asemenea, pavoazat 
cu drapelele de stat ale celor 
două țări. Deasupra pavilionului 
central al aerogării se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro Ruz. 
Pe o măre pancartă era înscrisă 
în limbile celor două popoare 
urarea : „Trăiască prietenia, co
laborarea și alianța frățească 
dintre' poporul român și poporul 
cubanez !".

(Continuare în pag. a V-a)
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COMUNICAT
COMUN
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CU BANEZ

DE LA ANGAJAMENTE LA FAPTE!

Tănase Marin — frezor în secția sculărie la Uzinele „7 Noiem
brie'*  — Craiova, stăpînește cu pricepere una dintre cele mai 

moderne mașini de lucru prin copiere
Foto: O. PLECAN

Azi, reporterii noftri 
transmit de la 

GRUPUL INDUSTRIAL 
DE PETROCHIMIE-Ploiești F in avans
in fiecare zi vom

Grupul industrial de petrochi
mie Ploiești va împlini anul a- 
cesta 10 ani de existentă. O isto
rie scurtă dar densă în faptele, în 
realizările oamenilor săi, o isto
rie care se indentifică cu cea mai 
fertila perioadă din anii construc
ției noastre socialiste. Colectivul 
său nu mai are, așadar, nevoie 
de nici o prezentare. II recoman
dă cu prisosință succesele de la 
un an la altul mai bogate, trofe
ele care deseori au încununat 
strădaniile și entuziasmul, inven
tivitatea și dăruirea sa în marea 
întrecere socialistă. Fruntaș pe 
ramură în 1969 și 1970, eviden
țiat pe ramură în 1971 — pentru 
o producție suplimentară de 41 
milioane lei și o producție mar
fă de 33 milioane Iei — locul în- 
tîi pe minister în mișcarea de in
venții, ino5 ții și raționalizări în

• PÎNA IN AJUNUL DOCUMENTARII ACES
TUI REPORTAJ S-AU REALIZAT PESTE PLAN : 
18 milioane lei la producția globală; 20,8 mili
oane lei la producția marfă ; 1,5 milioane lei
— valută la producția pentru export; 2 877 lei
— sporul productivității muncii pe salariat.

anul care a trecut sînt tot atî- 
tea mărturii ce strălucesc în car
tea de aur a întreprinderii. Dar 
parcă niciodată întrecerea n-a 
fost mai însuflețită ea acum, 
cînd, alături de întregul popor, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
toți salariații grupului de petro
chimie, tineri și vîrstnici, se pre
gătesc să întâmpine cele două 
mari evenimente care vor marca 
momente de profunda semnifica
ție în viața politică a țării : Con-

ferința Națională a partidului și 
aniversarea a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii. Rezulta
tele la zi-, în strădania pentru ob
ținerea unei producții mereu spo
rite, de o calitate statornic su
perioară, sînt de fapt și cele mai 
grăitoare. Iar angajamentele —

ROMULUS LAL
DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a 11-a)
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fată de plan,
fi in viitor

PÎNA LA SFÎRȘITUL ANULUI SE VOR MAI PRO
DUCE ÎN AFARA PREVEDERILOR : 22 milioane 
lei la producția globală ; 12,3 milioane lei la 
producția marfă ; 800 000 lei valoarea pieselor 

și utilajelor prin autodotare

de VICTOR VIȘINESCU
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MAXIMEI OPERATIVITĂȚI
• Cum o pregătim ? Cum o organizăm ?

•Organizațiile U.T.C.
se angajează:

Orzul a început să-și schimbe 
culoarea, iar griul a înspicat. Se 
apropie secerișul, cea mai ope
rativă campanie agricolă a anu
lui. Firească, deci, întrebarea: 
în ce stadiu se află pregătirile 
pentru recoltarea păioaselor ? 
lată ce răspuns ne oferă un raid 
întreprins recent prin unități a- 
gricole din județul Ilfov.

Alegerea Ilfovului n-a fost în
tâmplătoare. Aici, într-un timp 
extrem de scurt trebuie strînsă 
recolta de pe nu mai puțin de o 
sută patruzeci de mii de hecta
re. O primă constatare: ■ starea 
tehnică a parcului de mașini a-

gricole prezintă o situație foarte 
diversă. Dacă stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din 
Fierbinți, Horia și Ghimpați, 
practic se apropie de încheierea 
activității de reparații la combi
ne, alte unități se află la început. 
E cazul stațiunilor din Gră
diștea, Vidra, Vînătorii Mici, 
Fundeni, Bolintin Vale și Vedea. 
Deși grîul și orzul anunță pro
ducții mai bune decît oricînd, in 
județul Ilfov aproape o treime 
dintre combine încă n-au primit 
calificativul „bun pentru recolta 
1972“. Sigur, unele dintre a- 
cestep au fost demontate, altele

vopsite, dar asta nu înseamnă 
mai nimic. După cum se știe, 
in anii trecuți cel mai costisitor 
dijmuitor al recoltelor de grîne 
a fost calitatea slabă a repara
țiilor. Situația aceasta nu a con
stituit însă, pentru lucrătorii uni
tăților rămase în urmă, un pri
lej de analiză, responsabilă a ac
tivității desfășurate acum, în pe
rioada premergătoare declanșării 
campaniei de recoltare a păioa
selor. Arta justificărilor a atins

BIHOR: Județul 
șantier al muncii
triotice.

GH. FECIORII

(Continuare in pag. a U-a)
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IALOMIȚA: — Planul 
zilnic depășit cu cel 

puțin 1 la sută.

— Brigada „Scîn- 
teii tineretului" 
transmite din 
comuna însură
ței.

— La „școala vie
ții" cel mai bun 
profesor 
lectivul.

— Căminul
mare și frații 
săi mai mici.

e co

cel

Specificitateo unui ținut, antidotul uniformizării, este obiec
tiv posibilă astăzi pe întreg cuprinsul țării, grație înnoiri
lor permanente pe peisaje economice, care surprind în 
întârziere cărțile de geografie.

Revederea meleagurilor țării, oricînd și de oriunde, de 
pe Ceahlău, panoramic, cu vaporul de la Turnu-Severin la 
Sfîntu-Gheorșhe sau drumetând de la Giurgiu la Borșa, îți 
creează sentimentul diminuării percepției, al scăderii me
moriei. „Ce era aici cu cîțiva ani. cu cîteva luni în urmă 
este solilocul tăcut, fără răgaz de răspuns, pentru că me
moria se încarcă dens cu prezentul, cu clipa, pentru că re
tina este suprasolicitată- Cu forme, culori, imagini care 
personalizează sate, comune, orașe. Mai exact, sate, co
mune care au devenit orașe (cam vreo 50 în cincinalul tre
cut) ; sate, comune, de ordinul altor zeci, care aspiră, prin 
acțiuni deja declanșate, acum, în cincinalul prezent, la 
urbanizare, expresie concretă a vastului proiect arhitectu
ral gîndit, sprijinit și dirijat de partid. Se izvodește astfel, 
biografie după biografie, profilul zonal. Cu identitate pro
prie, concordant cu bogățiile sale, cu necesitățile sale. La 
scară națională, zonal cu zonal se însumează, armonic și 
echilibrat, în chipul socialist al patriei.

întru izvodirea profilului zonal se investește — odată cu 
banii, truda și inteligenta o md ui-constructor-benefici ar — 
și spiritul prospectiv al profilului meseriilor. El aparține 
(sau este in legitimitate să aparțină), în primul rînd, celor 
care reprezintă o zonă geografică, celor care știu primii, 
și cel mai bine, cîte zile mai au unele meserii și de cîți 
oameni calificați vor avea trebuință meseriile ce se vor 
încorpora noului profil. Astfel sondajul realităților intră îri 
dialog cu rețeaua de învâțămînt și cu alte forme de cali
ficare, pentru ca la „momentele inaugurale" să nu se con
state desincronizări între ceea ce poate să producă noua 
(sau reînnoita) așezare și forța de muncă în stare să pro
ducă, să-i impună în ansamblul economiei naționale pon
derea specifică.

) (Continuare în pag. a V-a) f
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De la calcule 
la angajamente, 

de la angajamente 
la fapte!
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Județul Mure;
Raportînd că planul pe primele cinci luni 

ale anului a fost îndeplinit cu 6 zile înainte 
de termen, în telegrama Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R. se arată :

Analizind cu răspundere patriotică posi
bilitățile existente in fiecare întreprindere 
și intensificîndu-ne în continuare eforturile, 
ne angajăm să realizăm in anul 1972 peste 
plan o producție marfă de 300 milioane lei, 
cu 50 de milioane lei mai mult decît anga
jamentul inițial, din care pînă la Conferința 
Națională a Partidului 150 milioane lei.

In cadrul acestui angajament urmează să 
realizăm suplimentar 4 000 tone carbid, 
20 000 tone azotat de amoniu, 5 milioane că
rămizi și blocuri ceramice, 500 mii metri pă- 
trați țesături, confecții textile în valoare de 
30 milioane lei și altele.

Aceste sporuri prevedem a se realiza în 
principal pe seama creșterii productivității 
muncii, indicator la care angajamentele se 
majorează la 1500 lei pe salariat, în condi
țiile unei eficiențe sporite a întregii activi
tăți economice, asigurînd un beneficiu su
plimentar de 35 milioane lei, cu 10 milioane 
lei peste angajamentul inițial.

Județul Gorj

Dind glas hotărîrii oamenilor muncii 
din județul Gorj, telegrama Comitetului ju
dețean de partid relevă : Sub conducerea or*  
ganelor și organizațiilor de partid, oamenii 
muncii din această parte a țării au anali
zat temeinic actualele angajamente luate în 
întrecerea socialistă și au ajuns la convin
gerea că, printr-o valorificare mai judi

cioasă a tuturor resurselor de care dispun, 
unitățile își pot suplimenta pînă la această 
dată angajamentul inițial astfel:

ORGANIZAȚIILE UTC 

SE ANGAJEAZĂ

BIHOR: JUDEȚUL — 
ȘANTIER AL MUNCII 

PATRIOTICE
• 6 șantiere pentru extinderea unor capacități de producție, 

obiective ale activității tinerilor • La realizarea căminelor de 
nefamiliști, muncile necalificate vor fi executate prin acțiuni 
patriotice • 500 de tineri vor fi recomandați să se califice in 
meseriile de bază «ale șantierelor de construcții
~ Aș vrea să subliniez un fapt cu totul semnificativ, ne spu

nea tovarășul loan Vulturar, prim secretar al Comitetului jude
țean Bihor al U.T.C., și anume că nu există organizație U.T.C. 
sau tînăr care să nu fie preocupat de transpunerea în viață a 
unei inițiative de cuprindere sau a unui angajament personal. în
deplinirea cu depășiri a sarcinilor de plan, realizarea unor pro
duse de calitate, reducerea procentului de rebuturi și a consu
mului de materiale și materii prime constituie un prim și impor
tant domeniu de manifestare a efervescenței întrecerii. Iar cifrele 
sintetizează efortul ce se depune în sensul creșterii eficienței 
muncii, a răspunderii și competenței profesionale : valoarea pro
ducției ce se va realiza peste plan echivalează cu zece procente 
din planul economic al județului.

— Fără îndoială că tinerii județului Bihor vor pune și în acest 
an Un accent deosebit pe acțiunile patriotice...

— Intr-adevăr, acțiunile patriotice cunosc în acest an o deo
sebită amploare. La Uzina „înfrățirea", la întreprinderea textilă 
„Crișana", la I.E.M.B. — Oradea, la Fabrica de bere și la în
treprinderile „Sinteza" Oradea și de confecții Marghita, aproape 
cinci mii de tineri participă la extinderea capacităților de pro
ducție. Obiectivele urmărite: devansarea termenului de intrare 
în exploatare, lucrări de calitate și reducerea volumului de in
vestiții. Un calcul atestă faptul că devansarea termenului de 
construcție cu o decadă înseamnă o producție peste plan în 
valoare echivalentă cu sarcinile anuale ale întreprinderilor „Sin
teza" Oradea și Textila „Crișana" luate la un loc. De asemenea, 
tineretul va patrona construcția căminelor pentru nefamiliști cu 
o capacitate de 380 de locuri, valoarea economiilor însumînd a- 
proape 200 000 de lei. In județ vor fi organizate, totodată, alte 
25 de șantiere ale muncii patriotice vizînd construcția unor săli 
de clasă și cămine culturale, realizarea planurilor de urbanizare 
a unor localități rurale. Cinci dintre șantierele de desecări și în
diguiri și un punct de lucru la corectarea cursului Crișului Repede 
la Teleg vor deveni șantiere ale tineretului, activitatea desfășurată 
concretizîndu-se în grăbirea termenelor de dare în funcțiune. 
30 000 de tineri vor lucra pe șantierele muncii patriotice, lor a- 
dăugîndu-li-se 25 000 de elevi și studenți ce vor lucra în cam
paniile agricole. Ne-am propus să depășim volumul lucrărilor 
finanțate cu cel puțin un sfert de milion de lei, să expediem oțe- 
lăriilor patriei, în plus față de angajamentul inițial, o mie de 
tone metale vechi, sa adăugăm suprafețelor plantate în silvicul
tură alte 20 de hectare să sporim cantitățile de plante medicinale 
și fructe de pădure adunate și valorificate.

IALOMIȚA: PLANUL 
ZILNIC DEPĂȘIT CU

CEL PUȚIN 1 LA SUTĂ
• 2 000 000 de lei reprezintă valoarea lucrărilor nefinanțate 

ee vor fi realizate suplimentar în cinstea Conferinței Naționale 
a Partidului • 50 de hectare amenajări pentru irigații și alte 
50 hectare combatere a eroziunii solului se adaugă angaja*  
meniului inițial • 50 de tone grîu din spicele adunate în urma 
combinelor • 200 tone metale vechi expediate suplimentar 
oțelăriilor.

— Inițiativa care polarizează atenția ■ tuturor tinerilor din județ, 
— ne bpune tovarășul Gheorghe Ichim, pȚim secretar al Comitetu
lui județean ialomița al U.T.C. - este aceea sintetizată în che
marea : „Fiecare tînăr din industrie și de pe șantiere să realizeze 
zilnic cel puțin un procent depășire a planului de producție’4. Asimi
lată în toate unitățile, această inițiativă va concentra eforturile tine
rilor țintind către o participare, pe măsura capacității la îndepli
nirea angajamentului formulat : majorarea de la 40 la 80 de milioane 
lei valoarea producției globale industriale prevăzută a se realizs 
suplimentar în anul acesta. Totodată, în agricultură, tinerii parti
cipă la executarea exemplară a lucrărilor de întreținere a culturi
lor prășitoare. la însămînțax’ea suprafețelor din preajma canalelor 
de irigat și din perimetrul sectoarelor zootehnice, recuperînd astfel 
pentru producție aproape o mie de hectare.

— Ce obiective ale muncii patriotice și-a înscris Comitetul jude
țean Ialomița al U.T.C. pe agenda de lucru a acestei perioade ?

— Cred că ar trebui să încep prin a face precizarea că fiecare 
organizație U.T.C. și-a stabilit două sau trei obiective ale muncii 
patriotice vizînd înfrumusețarea localităților, colectarea de metale 
vechi, de grîu din spice și de maculatură și îndeosebi realizarea 
de săli de clasă, cămine culturale, modernizări de drumuri, plan
tări de pomi fructiferi și ornamentali. Intre altele, aș aminti cifrele 
sintetizate la județ, ca suplimentare a angajamentelor : participa
rea tinerilor la realizarea a douăzeci săli de clasă și a douăzeci 
și cinci baze sportive simple, colectarea a 4 050 tone metale vechi 
în loc de 3 850 tone cît ne angajasem inițial, valorificarea a 5 va
goane de grîu adunat din spicele rămase în urma combinelor, ame
najarea pentru irigații cu 50 de hectare peste cele 550 hectare cît 
ne prevăzusem, combaterea eroziunii și a băltirilor pe încă 50 de 
hectare...

GH. BRAD

(Urmare din pag. I) 

suplimentate în aceste zile — ne 
dezvăluie încă o dată generozita
tea bărbătească, optimismul și 
tenacitatea petrochimiștilor hotă- 
rîți să continue și să amplifice 
la cote și mai înalte șirul succe
selor lor.

ÎN 31 DECEMBRIE 
VOM FI ÎN... 7 IANUARIE

Ieri, cînd am poposit la Brazi, 
la serviciul plan se înregistra un 
plus de producție globală pe 
luna în curs de 2,5 milioane lei 
și o producție marfă de 2,2 mi
lioane.

— Aceste depășiri vă situează, 
desigur, mult în afara graficului 
de producție. Ați putea să ne 
spuneți în ce zi vă aflați de fapt ?

— Pe 2 iunie, dimineața, ne 
răspunde tovarășul Marin Vasi- 
lescu, șeful serviciului plan.

Pe primele patru luni ale anu
lui, planul a fost însă depășit 
considerabil mai mult: cu 15,4 
milioane lei la producția globală, 
cu 18,6 milioane lei la producția 
marfă, cu 2 877 lei la produc
tivitatea muncii pe salariat, cu 
1,3 milioane lei'valută la produc
ția pentru export și 1.2 milioane 
la capitolul beneficii. Angajamen
tele recent revizuite și suplimen
tate de harnicul colectiv prevăd 
însă pînă la sfîrșitul anului va
lori incomparabil mai ridicate. 
Ei vor obține astfel, în afara 
sarcinilor de plan — 40 milioa
ne lei la producția globală, 33.5 
milioane Iei la producția marfă, 
800 000 lei la piese de schimb 
și Utilaje, realizate cu mijloace 
proprii. Cu gîndul la aceste pre
vederi îndrăznețe și mobiliza
toare i-am adresat tovarășului 
ing. Adrian Stoica, directorul ge
neral al Grupului, o întrebare 
anticipatoare.

— Dacă azi aveți un avans de 
două zile, în ce zi veți fi la 31 
decembrie a acestui an ?

— Muncitorii noștri au o de
viză : în fiecare zi, în avans față 
de plan, în fiecare zi să fim în 
viitor. Aceasta înseamnă, după un 
calcul sumar, că în ultima zi a 
anului vom fi cu realizările noas
tre în 7 ianuarie ’73.

TOATE UTILAJELE — PESTE 
PARAMETRII PROIECTAȚI

Explicația succeselor de pînă 
acum, ca și certitudinea celor vi
itoare, se regăsește în munca fie
cărui operator, în activitatea în
tregului colectiv.

— La începutul acestui an, co
lectivul nostru a lansat o vibrantă 
chemare la întrecere — ne re
latează tehnicianul Alecu Si- 
mion. secretarul Comitetului 
U.T.C. — către toate unitățile 
industriale cu acest profil. Ca 
părtași la această chemare, cei 
peste 1 300 de tineri ai organiza
ției noastre au propus reducerea 
cu două zile a fiecărei revizii ge
nerale, ei fiind cei dinții care au 
îmbrățișat inițiativa în întreprin
derea noastră.

— Au trecut cinci luni de a- 
tunci. Ce bilanț putem consemna?

— Aș vrea să vă ofer un sin
gur exemplu — intervine în dis
cuție tînărul operator Gheorghe 
Viciu. Nu de mult, la instalația 
MPX noi am efectuat revizia ge
nerală, pe care, printr-o foarte 
exactă pregătire și organizare a 
operațiunilor tehnice, am termi
nat-o cu 9 zile înainte de grafic. 
Știți ce înseamnă aceasta ?

Interlocutorul nostru aduna în 
gînd niște cifre reale, apoi, după 
cîteva clipe, este în măsură să ne 
răspundă concret.

— împreună cu tovarășii noș
tri de la instalația de reformare 
catalitică, unde revizia s-a termi
nat cu 4 zile mai repede, ani a- 
dus combinatului o producție 
suplimentară în valoare de 4 mi
lioane lei.

Tinerii, toți ceilalți muncitori, 
își respectă așadar, întrutotul de
cizia, deși, firește, n-a fost ușor 
ca în numai 3-—4 ani, durata unei 
revizii generale să se reducă trep
tat de la o lună, la numai 9 zile. 
Dar și de data aceasta, tinerii — 
și vorbim mai mult de ei pentru 
că întregul colect' este tînăr — 
ne aduc argumentele cele mai 
convingătoare :

— Totul depinde de noi, se 
confesează mecanicul Constan

tin Micu, de la serviciul repara
ții. Cu două săptămîni înainte de 
fiecare revizie, mecanicii și ope
ratorii se pregătesc temeinic. Re
văd schemele instalației respec
tive, se aprovizionează cu piese 
de schimb și cu alte materiale, ne 
punem la punct sculele necesare, 
facem ultimele retușuri în orga
nizarea echipelor. Desfășurăm, a- 
poi, aceeași muncă intensă, în- 
cercînd să rupem din fiecare oră 
cîteva minute. De aici, de fapt,

punzătoare a instalațiilor, prin 
exploatarea lor corectă. Așa a 
fost posibil ca instalația de anhi
dridă maleică să fie adusă la ni
velul de producție a parametri
lor proiectați, cu 6 luni înainte 
de termen, iar cea de polietilenă 
cu 3 luni mai devreme.

ECHIVALENTUL SPIRITULUI 
INVENTIV — 130 MILIOANE 

LEI
O propunere care în clipa for-

— producția marfă cu 10 milioane lei, 
livrări de mărfuri către fondul pieții cu 
5,4 milioane lei, economii din reducerea 
cheltuielilor de producție de la 4,3 milioane 
la 5 milioane lei, din care cheltuieli mate
riale 612 mii lei, beneficii cu 1,5 milioane 

lei.
Se vor produce în plus față de angaja

mentul inițial următoarele :
— cărbune net 20 000 tone, țiței 1 500 tone, 

gaze brute de sondă 10 000 mii metri cubi, 
cherestea rășinoase 100 metri cubi, che
restea de fag 200 metri cufci, prefabricate 

din beton armat 100 metri cubi.

Județul Covasna

In numele comuniștilor, ai tuturor oame
nilor muncii — români și maghiari —, în
frățiți în viață, muncă și idealuri, organiza
ția județeană de partid Covasna raportează 
că, pînă la finele lunii mai, colectivele de 
muncă din unitățile economice ale județu
lui vor realiza peste prevederile planului o 
producție în valoare de peste 30 milioane le’-.

Reevaluînd rezervele de care dispunem, ne 
angajăm ca pînă la 1 iulie să realizăm anga
jamentul inițial la producția marfă industria- ---------------------------------------- . . iw.

mi-
lă, suplimentîndu-1 cu 24 milioane lei, 
cel al livrărilor la fondul pieței cu 10 
lioane lei.

Paralel cu creșterile cantitative vom ob
ține rezultate mai bune și la indicatorii ca
litativi ai activității noastre. Vom realiza o 
economie suplimentară de o jumătate de mi
lion lei pe seama reducerii cheltuielilor ma
teriale, iar nivelul productivității muncii va 
crește cu încă 1 îa sută. Ne angajăm, de 
asemenea, să dăm în folosință cu 60 de zile 
mai devreme Fabrica de brichetare de la 
Baraolt și cu 15 zile noile capacități de pro
ducție de la Fabrica de șuruburi de la Tg. 
Secuiesc.

vențiilor, inovațiilor și raționali
zărilor.

— Nici nu am putea să le omi
tem, în contextul discuției noas
tre consideră ing. Dan Mihail, 
locțiitorul secretarului Comitetu
lui U.T.C., el însuși autorul unei 
prețioase inovații. Numai în lu
nile acestui an s-au înregistrat la 
cabinetul nostru tehnic 12 inven
ții, 28 inovații și 8 raționalizări. 
Dintre acestea, 3 invenții — și aș 
vrea s-o amintesc aici pe cea a

ÎN FIECARE ZI 
VOM FI ÎN VIITOR

cîștigul nostru de timp și de pro
ducție.

Este doar o modalitate prin 
care petrochimiștii de la Brazi își 
asigură avansul lor permanent 
față de plan.

— Toate instalațiile din com
binatul nostru funcționează peste 
capacitatea lor proiectată, afirmă 
tovarășul ing. Constantin Po
pescu, șeful serviciului producție. 
Acest lucru este posibil datorită 
permanentei preocupări a con
ducerii Grupului, a comitetului 
de partid, a celorlalți factori, 
pentru omogenizarea colectivului 
nostru, pentru creșterea pregătirii 
a răspunderii și conștiinței sale 
muncitorești. Oamenii dovedesc 
toate aceste calități la locul lor 
de muncă prin întreținerea cores-

mulării sale a surprins pe toți 
specialiștii. Și totuși, nimeni nu 
se îndoia de precizia ei științi
fică, de valoarea ei extraordinară 
deși venea din partea unor ti
neri : ing. Mihai Tomescu, ing. 
Marian Costea, ing. Stelian Dru
gan. La urma-urmei, totul părea 
destul de simplu. Se propunea 
mărirea chiar pe utilajul condu
cător a capacității instalației de 
polietilenă, pe baza unei concep
ții nroprii: Realizarea inovației 
antrena cheltuieli materiale mi
nime dar aduce în schimb com
binatului un cîștig de producție 
de 125 milioane lei anual.

— Am dori o relatare mai 
largă despre activitatea crea
toare a muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor dv. în domeniul in-

tinerilor ingineri Gh. Ionița și 
Csamontany Ladislau — și 21 
inovații, au și fost aplicate. Ele 
aduc combinatului o economie 
anuală de circa 3,2 milioane lei.

LA PATRU ORE DUPĂ 
INCENDIU, INSTALAȚIA 

REINTRA IN REGIM NORMAL

Dar nu în fiecare zi și în fie
care clipă petrochimiștilor le 
merg toate din plin. Nu o dată 
ei sînt chemați noaptea de acasă 
pentru intervenții urgente, pentru 
remedierea unor avarii inerente 
într-un colos ca acesta. Am reți
nut aici doar două fapte care prin 
dramatismul lor contureză și mai 
pregnant profilul moral al petro
chimiștilor.

La panoul de onoare al întreprinderii

GHEORGHE VICIU — o- 
perator MPX: „Aceste iniția
le însemnează: majorarea 
producției de xilen. Am con
vertit această denumire în o- 
biectivul principal al întrecerii 
noastre* 4. ,

VIOREL POPA — operator 
DMT: „Ceea ce ne preocupă 
opt ore pe zi: fibra terom să 
iasă bine**.

CONSTANTIN MICU — 
mecanic: „Mersul uniform și 
la întreaga capacitate a insta
lațiilor depinde și de calitățile 
reparațiilor și reviziilor efec
tuate de noi**.

EUGEN MARIN IC Ă — ca
zangiu : „Noi lucrăm la cota 
unde gerul nu poate urca**.

pornit de la tineri: „reduce
rea cu două zile a fiecărei re
vizii generale**.

CONSTANTIN CIORA- 
NEANU — maistru: „După 
zece minute incendiul a fost 
localizat și stins**.
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Ing. ADRIAN STOICA — 
directorul general .* „La 31 de
cembrie vom fi în... 7 ianu
arie^

— •A# Vrea sa va reamintiți 
cele întîmplate atunci ?

Tînărul din fața noastră pare 
stingherit. Nu-i place să vor
bească despre sine. Dar insistăm*

— Schimbul se apropia de 
sfîrșit, era către seară, într-o zi 
de sărbătoare — povestește mai
strul utecist Constantin Cioră- 
neanu — cînd la instalația de an
hidridă maleică a izbucnit un in
cendiu. Cauza nu putea fi pre
văzută. împreună cu tovarășii mei 
de echipă — Ion Radu, Cornel 
Hotăreanu, Vasile Mandache, Va- 
sile Chirilă și Tudor Ionița — 
am intrat imediat în foc. Cu 
stingătoarele de incendiu, cu fur
tunul de abur, ajutați fără întîr- 
ziere de grupa de pompieri a 
combinatului, după numai zece 
minute flăcările erau stinse. Dar 
nu era totul terminat. Trebuia să 
ne continuăm eforturile pentru 
repunerea în funcțiune a insta
lației. Au mai trecut doar patru 
ore și ea producea din nou.

— Dumneavoastră dimpotri
vă, am auzit că ați avut de lup
tat cu frigul!

— E adevărat, recunoaște Eu
gen Marinică, șeful unei echipe 
de cazangii. Era în februarie, un 
ger cumplit. Am fost anunțați eă 
la turla de coxare înghețase capul 
hidraulic al furtunului pentru tă
ierea coxului în cameră. Am a- 
lergat cu toată echipa la locul a- 
variei. Timp de 7 ore, noaptea, 
la 65 de metri înălțime, unde era 
și mai frig decît jos, am lucrat 
la restabilirea capacității de pro
ducție.

UZUC PLOIEȘTI — 
TRECEȚI PE RECEPȚIE I

Pentru realizarea angajamente
lor lor, a sarcinilor deloc ușoare, 
petrochimiștii de Ia Brazi au con
ceput un plan de măsuri tehni- 
co-organizatorice care să le asi
gure în continuare depășirea zil
nică a planului, mersul uniform 
la cei mai înalți parametri al tu
turor instalațiilor. Ei se mai gîn- 
desc însă și la o alta posibilitate 
de sporire a producției. Se fac 
multe calcule în combinat, dar 
toate sînt condiționate de factori 
din afară.

— E vorba de dorința noas
tră de a pune în funcțiune îna
inte de termen două instalații 
importante care ne-ar permite să 
onorăm un substanțial plus de 
producție cerut la export. Nu
mai cu zece zile dacă am devan
sa termenul scadent al investiți
ilor respective — estimează to
varășul director general — și tot 
am aduce economiei naționale un 
venit peste prevederi de încă 4 
milioane lei.

— Ce vă împiedică ?
— Noi facem pregătiri intense. 

Acum totul depinde doar de to
varășii noștri de la Uzina de uti
laj chimic Ploiești, cărora le ce
rem să depună mai mari efor
turi pentru urgentarea livrării 
utilajelor contractate și care de 
drept ar fi trebuit să fie deja 
aici.

Fotografii: ORESTE PLECAN

Secerișul — 
campania 
maximei 

operativități
(Urmare din pag. I)

și aici cote ridicate. Lipsa piese
lor de schimb este așezată în ca
pătul listei și subliniată de cîteva 
ori. De pildă, la data de 25 mai, 
pentru combinele CI și C3 — 
32 de repere sînt prezentate ca 
fiind deficitare, iar pentru com
bine C12, alte 51 de repere au 
„stoc zero**  în bazele de aprovi
zionare. întrebării firești care 
se pune: nu putea fi evitată a- 
ceastă situație ? o dată cu răs
punsul afirmativ se poate aduce 
ca argument în criticarea situa
ției, hotărîrea luată acum, în cel 
de al 12-lea ceas, de a se orga
niza o expoziție județeană cu 
piesele deficitare, atît stațiunile 
pentru mecanizare, prin ateliere
le lor, cît și unitățile industriei 
locale și republicane puțind asi
mila producerea celor ce convin. 
De ce această inițiativă nu și-a 
găsit materializarea cu o lună 
sau două mai înainte? Greu de 
găsit o explicație plauzibilă. lat 
efectuarea reparațiilor la combi
ne și presele de balotat paie, în 
aceste zile cînd mecanizatorii 
abia de fac față lucrărilor de în
treținere solicitate de porumb, 
floarea-soarelui, sfecla de zahăr 
și legume a devenit deosebit de 
dificilă. Pentru că aceste lucrări 
concentrează „zi lumină'*  peste 
80 la sută dintre tractoare, forța 
de care se dispune la reparații 
abia se asigură în medie, pune
rea la punct a două combine pe 
zi, Reflectînd mai mult asupra 
situației, rezultă că în județul 
Ilfov toate combinele âr putea 
intra în lucru abia pe la sfîrși
tul lunii iulie!...

Se înțelege, însă, că o astfel 
de situație nu poate fi admisă. 
Iată de ce se impune, ca o so
luție avantajoasă pentru produc
ție, organizarea de schimburi 
prelungite la reparații și inclu
derea în efectivele secțiilor de 
mecanizare, pentru a lucra pe 
tractoare, a țăranilor-mecaniza- 
tori pregătiți în primăvara a- 
cestui an. Ar putea fi sporit astfel 
numărul mecanizatorilor care să 
se ocupe de reparații. De aseme
nea, se impune lărgirea gamei 
de repere pentru care să se a- 
dopte tehnologii de recondițio- 
nare sau chiar confecționare în 
atelierele S.M.A. Este anormal, 
de pildă, să se aștepte cu cîteva 
sute de combine nereparate pen
tru singurul fapt că lipsesc gar
niturile de cauciuc. Ce sînt a- 
ceste garnituri ? O simplă plnză 
cauciucată decupată (la nevoie 
cu foarfecile) după dimensiunile 
cerute. De ce nu se realizează 
această operație în stațiuni 0 se 
așteaptă asigurarea garniturilor 
respective de către baza de a- 
provizionare, greu de înțeles, 
mai cu seamă dacă avem în ve
dere faptul că pînza cauciucată 
se găsește.

A demonstrat-o viața, campa
nia secerișului se cere a fi cea 
mai operativă dintre toate con
centrările de lucrări ale anului. 
Iar operativitatea este, în prin
cipal, determinată de doi factori: 
funcționalitatea mașinii și com
petența mecanizatorilor. Or. dacă 
stadiul punerii la punct al ma
șinilor este cel prezentat (adică 
nici pe departe mulțumitor) în 
ce privește pregătirea mecaniza
torilor, ceva-ceva s-a mai făcut. 
Dc pildă, toți specialiștii și șefii 
secțiilor de mecanizare au fost 
ipstruiți special, în prezent a- 
ceastă formă cuprinzîndu-i și pe 
aceia care vor lucra pe combine 
și pe presele de balotat paie. 
Se insistă asupra cunoașterii 
mașinilor, asupra mijloacelor de 
prevenire a defecțiunilor și, în
deosebi, asupra eliminării cauze
lor care favorizează risipa. In a- 
cest scop, fiecare combină obli
gatoriu va trebui supusă probei 
cu grîu, cei care vor aproba, în 
ultimă instanță, intrarea în lan 
a combinelor, fiind specialiștii 
din unitățile cooperatiste. Prin 
toate mijloacele aflate la înde- 
mînă se cer închise robinetele 
risipei. Ceea ce cîmpul a pro
dus trebuie să ajungă în ham
bare !

Amplificînd o tradiție, organi
zațiile U.T.C. din unitățile agri
cole se cere să participe efectiv 
la pregătirea și susținerea rit
mului intens de lucru în perioa
da campaniei de recoltare. Con
stituirea echipelor de șoc dintre 
tinerii satului care să participe 
la lucru pe combine, la transpor
turi și la eliberarea terenurilor 
de paie se impune generalizată. 
Pentru că, în acest județ cu o 
zootehnie dezvoltată cel puțin o 
sută de mii de hectare vor tre
bui semănate cu culturi duble în 
scopul asigurării, pe această cale, 
a unui spor de furaje pentru a- 
nimalele proprietate obștească și 
personală a cooperatorilor. De 
asemenea, dintre cei mai destoi
nici tineri cooperatori pregătiți 
în meseria de tractoriști se im
pune constituirea grupelor de 
mecanizatori de schimb care, 
noaptea, să are și să discuie, 
grăbind astfel ritmul lucrărilor. 
Este o chestiune de prestigiu 
pentru cei aproape 15 mii de 
tineri ai satelor județului Ilfov 
ca în campania secerișului, să se 
numere printre cei care asigură 
o desfășurare exemplară a lucră
rilor.

Reușita, în campanie, însă, 
depinde în foarte mare măsură 
și de ceea ce se face acum în 
ateliere...
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De o parte și de alta a șoselei care stră
bate comuna însurăței din județul Brăila se 
afla situate sediile a două unități econo
mice proeminente în viata satului — coo
perativele agricole de producție „Grivița 
Roșie*  si „Scînteia".

— Constituită acum 22 de ani, ne spunea 
Dumitru Priceputu, președintele C.A.P. „Gri- 
vița Roșie", cooperativa noastră a pornit 
la drum cu 125 brațe de munca, 350 de hec
tare, 62 de cai, 2 boi și 3 vaci cu lapte. 
Acestea sînt amintirile unei copilării pe 
care n-o pot uita oamenii noștri în pofida 
faptului că astăzi lucrăm laolaltă 1300 de 
țărani cooperatori pe 4500 de hectare și 
realizăm cu 280 000 de norme convențio
nale producții medii, mult deasupra celor 
din urmă chiar cu cîțiva ani. Livrările noas
tre la fondul central an crescut, așadar, și
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ele, la floarea soarelui, de pildă, cu 400 
tone anual, la lapte cu 7 500 hl., carne dăm 
de 100 de ori mai multă. Asta în compa
rație cu anul 1962. Nu-i vorbă că și in
vestițiile pe care le facem sînt substanțiale, 
însă merită. Valoarea producției noastre 
globale s-a ridicat, anul trecut, la 31 mi
lioane lei, cu 3 milioane mai mult decît 
la vecinii noștri de pe cecflaltă parte a 
șoselei.

— Este, în fond, o întrecere de bun augur 
pentru viața economică a comunei, recu
noștea ing. Constantin Voinea, președintele

celeilalte cooperative agricole. Pentru că 
nici noi nu ne lăsăm mai prejos și în felul 
acesta consecințele se văd în creșterea per
manentă a nivelului de trai al oamenilor, 
în dezvoltarea social-gospodărească, edi
litară a comunei, în transformările perma
nente care au loc aici.

în adevăr, imaginea de astăzi a comunei 
însurăței este în măsură să . sugereze pro
gresele ample înregistrate aici de-a lungul 
ultimilor ani. Structura populației, active s-a 
modificat — la 8 000 de locuitori, jumătate 
lucrează în cooperativele agricole, un sfert

sînt muncitori, cinci la sută intelectuali. Me
canizarea continuă a proceselor de produc
ție, prezenta unităților economice ale sta
tului — I.A.S., S.M.A., întreprinderile de in
dustrie locală, — secțiile de prestări ser
vicii — 24 de unități, între care unele cu 
autoservire, circa 24 de milioane valoarea 
mărfurilor vîndute anul trecut într-o gamă 
reprezentativă — așezămintele culturale, 
cele 36 săli de clasă, 3 creșe, 4 grădinițe, 
dau vieții publice a comunei, relațiilor in- 
terumane, preocupărilor colectivității nota 
definitorie existentă într-o așezare căreia 
pe bună dreptate timpul nostru îi asigură 
prosperitatea și un climat spiritual animat 
de ideile umaniste ale echității și cinstei, 
ale hărniciei și demnității specifice socie
tății socialiste.

î
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Un imperativ 
al muncii educative:

PERMANENTA

LA „ȘCOALA
VIEȚII-»

CEL MAI 
PROFESORBUIN

E COLECTIVUL
In hiomentul cînd am ajuns 

în Însurăței, la căminul cultu
ral avea loc un proces la care 
venise să asiste tot satul. Se ju
deca un accident de circulație, 
un banal accident, la urma ur
mei, aidoma altora care se în- 
tlmplă pe șosele. Dar șoferul 
era din comună — și cazul lui 
interesa întreaga colectivitate.

— Desigur, hotărîrea, verdic
tul aparțin instanței judecăto
rești investite de către stat cu 
dreptul de decizie în astfel de 
situații — avea să ne spună, un 
ceas mai tîrziu, tovarășul Vasile 
Oprea, secretarul conîitetului co
munal de partid. Dar mai există 
și alt fel de decizii, eu le-aș zice 
opțiuni de natură morală, care 
țin de conștiință — și, din acest 
punct de vedere, cazul, particu
lar în sine, devine pentru noi o 
problemă de interes și preocu
pare colectivă, se constituie în
tr-un element educativ pentru 
întreaga masă. Aceasta deoarece 
consătenii noștri s-au obișnuit 
să judece în colectiv, așa cum 
împreună chibzuiesc asupra tu
turor lucrurilor importante pri
vind viața și destinul comunei.

— Pentru că, de altfel, — îi 
întărea spusele și Ion Bobocea, 
primarul comunei — nu tot ceea 
ce se judecă în satul nostru a- 
junge în fața tribunalului. A- 
cestea sînt cazurile de excepție, 
iar excepția în asemenea cazuri 
trebuie tratată ca atare. Iată, 
mă gîndesc, pentru o mai plas
tică ilustrare a ideii, la compa- 
rația cu un organism. Atunci 
cînd ai un deget bolnav,' nu te 
grăbești să-l tai. îl îngrijești, 
faci în așa fel ca degetul să se 
însănătoșească ; într-un cuvînt, 
încerci totul ca el să-ți redevină 
util. Pot spune că o asemenea 
grijă, o asemenea preocupare 
caracterizează și organismul nos
tru social.

Intr-adevăr, la însurăței, legă
tura între caz și masă, între in
divid și colectiv a căpătat va
lențe noi, îmbogățite, ca urmare 
a evidențierii tot mai plenare a 
principiilor morale caracteristice 
societății noastre socialiste. lm- 
punînd o altă viziune asupra 
destinului întregii țări, a cărei 
dezvoltare social-politică se rea
lizează ca un act conștient, una
nim și colectiv,„societatea socia
listă a imprimat un caracter nou 
etico-moral și relațiilor inter- 
umane. Așa se face că aici, la 
însurăței, cazurile aparent mă
runte, pînă nu demult neluate în 
seamă ori înregistrate constata- 
tiv, au ajuns să stîrnească în pre
zent, din ce în ce. mai mult, măi 
pregnant, interesul opiniei pu
blice, să declanșeze reacții, luări 
de atitudine. Grija, preocuparea 
de integrare cît mai deplină e- 
fortului și năzuințelor colective, 
manifestate cu consecventă față 
de fiecare cetățean. al comunei, 
sînt ilustrate în mod deosebit și 
în ceea ce privește starea tine
retului.’

Desigur, instrumentele de ac
țiune și intervenție folosite de 
colectivitate, de factorii direct 
responsabili sînt capabile să în
trețină un climat sănătos, să in
tervină cu tact și eficiență în 
dezbaterea unor abateri de la 
normele etico-morale, făcînd din 
ele prilejuri de educație comu
nistă pentru întreaga masă de

iineri. S-au folosit, astfel, prin
tre altele, ca formă de reflectare 
a opiniei colective, gazetele de 
perete, gazetele de stradă — la 
Însurăței, acestea sînt oglinzi vii, 
care înregistrează cu sensibili
tate, de la o ediție la alta, pulsul 
vieții satului — programele 
locale ale stației de amplificare, 
multe alte modalități. Cit de 
simplă, de eficientă este inter
venția opiniei publice, ne-a fost 
dat să înțelegem din chiar 
cuvîntul unor tineri:

— Puteam sa ajung cine știe 
unde, dar în nici un caz la bine, 
ne declară unul dintre ei. O 
cam luasem razna, făceam ce 
mă tăia capul, nu suportam să 
fiu contrazis de două ori, că 
ieșea cu scandal. De vorba pă
rinților nu prea țineam socotea
lă, uneori o ocoleam, alteori zi
ceam ca ei și făceam ca mine. 
Dar mi-a pleznit obrazul de ru
șine cînd m-au înconjurat odată 
oamenii și m-au luat serios la 
rost să le spun ce e cu mine, 
de ce îi fac de rîs, încotro vreau 
s-o apuc. Vă spun drept, mi-a 
venit să intru în pămînt, nu alt
ceva. Mai bine-mi dădeau o 
palmă.„

— In fond, — mărturisește 
Gheorghe Iconaru, un tînăr în 
toată puterea cuvîntului, om cu 
armata făcută — eu nu prea 
pricepeam cu ce-am greșit. Lu-

• împreună chibzuim și hotărîm asupra tuturor problemelor • 
Oglinzile vii ale opiniei colective • Munca — terenul pe care ne 

afirmăm plenar

eram pe-alunci la cultura mare, 
aveam un atelaj în primire. Ce 
rău făceam, la urma urmei, dacă 
luam acolo o găleată-două de 
grăunțe, în plus, să le dau la 
cai ? Că eu țineam la cai, erau 
doar caii noștri.

La fel mărturisesc și Ștefan 
Dudulea, și Ion Albu, Gheorghe 
Popa, frații llie Și Aurel Lazăr 
și încă vreo cîțiva tineri, care nu 
cu mult timp în urmă aveau 
impresia că sînt „cei mai tari" 
— și-și etalau puterea în provo
carea de scandaluri, adoptarea 
unul comportament contrar ce
lui al marii majorități a consă
tenilor lor. Cu siguranță, n-a 
fost deloc ușor să-i determini pe 
aceștia să înțeleagă că apuca
seră pe un drum greșit, să-l 
faci pe Gheorghe Iconaru, de 
pildă, să priceapă că „grăunțele" 
acelea sustrase în mod sistema
tic înseamnă de fapt o pagubă 
pentru gospodărie, că ele aveau 
o altă destinație, necesară în
tregii colectivități. Opinia pu
blică, intransigentă, forța de in
fluențare la colectivului au reu
șit acest lucru. Dar a face pe

cineva — pe acești tineri în ca
zul nostru — să înțeleagă că a 
greșit, nu înseamnă decît primul 
pas; mare, desigur, important, 
dar totuși — un pas. Principalul 
constă în a-i crea celui în cauză 
și posibilitatea practică să des
copere singur propriul său loc în 
viața socială, să înțeleagă, din
colo de greșeală, că e capabil Și 
de altceva, care să-l mulțumeas
că, să-i fie util atît lui, cit și 
colectivității căreia îi aparține. 
Aici a intervenit cel de al doi
lea instrument, cea de a doua 
pîrghie, munca, dreptul acesta 
înscris cu litere de aur în Con
stituția patriei, care nu numai 
că asigură membrilor săi exis
tența cea de toate zilele, dar Ic 
conferă demnitate și cutezanță, 
mîndria de a ține fruntea sus. 
Cu cuvinte simple, dar sincere, 
o spunea tocmai unul dintre ti
nerii în cauză -•

— De rușine C-afn greșit, 
nu mai putea fi vorba. Rușinea 
era de-acum să stai cu brațele 
încrucișate pe piept, în timp ce 
tot satul muncește. N-am aș
teptat invitații speciale. Ne-am !

pus pe treabă. Și nu nu
mai din dorința de a le arăta 
oamenilor că pot avea încredere 
în noi, dar descoperisem în 
muncă satisfacții personale ne
bănuite pînă atunci, înțelesesem 
că aici, în niuncă se află per
spectiva propriei noastre reali
zări. Simțeam și eu că sînt cu 
adevărat om între oameni.

Același lucru îl simțea și 
Gheorghe Popa — astăzi în curs 
de calificare pentru meseria de 
rotar; și Gheorghe Iconaru 
devenit zidar; Ștefan Dudulea 
și Ion Albu — oameni de bază 
ai sectorului zootehnic; Aurel 
Lazăr — șeful unei echipe de 
construcții; acești tineri despre 
care satul, colectivul, se exprimă 
astăzi cu cuvinte frumoase, de 
laudă, cu aceleași cuvinte cu 
care s^vorbește despre toți cei 
peste o mie de tineri, integrați 
trup și suflet în efortul general 
de. dezvoltare â comunei.

...De doi ani de zile, în co
muna însurăței nu s-au înregis
trat scandaluri, nu s-au săvîrșit 
abateri.^rave. de la normele e- 
tico-nlofale ; de doi ani de zile,

consiliile de conducere ale celor 
două cooperative agricole de 
producție n-au mai fost nevoite 
să ia în dezbatere cazuri de es- 

1 chivare de la muncă. Și, în lot 
acest timp, instanța judecăto
rească n-a avut de pronunțat 
verdicte în ceea ce-i privește pe 
locuitorii comunei. Lăsînd la o 
parte cazul special al accidentu
lui despre care era vorba la în
ceputul rîndurilor de față, a- 
ceasta se datorește în primul 
rînd organismului social de aici, 
colectivității sătești, oamenilor 
care au învățat, s-au obișnuit să 
judece între ei orice întîmplare, 
orice situație ivită. Se datorește 
colectivului care, apelînd la in
strumentele specifice la care 
ne-am referit, a știut să preîn- 
tîmpine, să soluționeze lucruri, 
fenomene mult mai complexe 
care, nu în puține dintre cazu
rile citate, puteau evolua mult 
mai grav, fiind vorba de destinul 
unor oameni, de drumul lor în 
viață, de recuperarea și integra
rea lor în destinul larg, gene
ros, al întregii colectivități. In
tre instrumentele folosite, mun
ca — actul acesta util, de ne
prețuit —- s-a dovedit încă o 
dată a fi principalul mijloc de 
educație în spiritul legilor socie
tății noastre.

Acum două luni. Dumitru Pri- 
ceputu. pe vremea aceea secre
tar al comitetului comunal 
U.T.C., preda ștafeta. în locul 
său fiind aleasă învățătoarea 
Ioana Bătrînu. Au pledat in fa
voarea acestei alegeri, ni s-au 
explicat, calitățile moral-politice 
si organizatorice ale noii secre
tare, experiența sa bogată, fap
tul că avind și înainte diverse 
atribuții în cadrul conducerii or
ganizației comunale ajunsese 
să cunoască bine oamenii, tine
rii din comună.

Doua luni de muncă reprezin
tă. ne-am spus, o perioadă nu 
prea îndelungată. totuși sufi- 

. cientă pentru un om care dis
pune de atita hotărîre și de 
toate celelalte condiții. ca să 
incercăm o discuție mai de de
taliu asupra unuia din obiecti
vele de cea mai mare actuali
tate— pregătirea politico-ideo- 
logică a tinerilor. Cu atit mai 
mult cu. cît, ni .s-a relatat, for
mele învățămîntului politic 
U.T.C. abia fuseseră încheiate. 
Spre surprinderea noastră. în
cercarea a dat greș. Am fi 
vrut, de pildă, să aflăm ce for
me de invățămînt au existat, ce 
concluzii a tras secretara U.T.C. 
din desfășurarea lor.

— N-am să izbutesc. ne-a 
mărturisit dinsa. N-am urmărit 
lucrurile chiar într-atita de...

— Măcar ajutați-ne. am ru
gat-o. pentru că discuția se 
purta la sediul comitetului co
munal de partid, unde n-aveam 
la îndemînă un program de ac
tivitate al organizației, să aflăm 
ce v-ați propus în perioada a- 
ceasta in domeniul educației 
politico-ideologice a tinerilor, 
prin ce modalități realizați le
gătura dintre acesta și domeniul 
educației profesionale ?

— în domeniul educației po
litico-ideologice. ne-a răspuns 
Ioana Bătrînu. noi ne-am pro
pus să... Nu-mi amintesc precis.

Orîcît am regreta această la
cună. trebuie să recunoaștem că 
nici responsabilul, comisiei: nob- 
tico-ideologice din cadrul comi
tetului comunal. profesorul 
Gheorghe Se’-afimescu. nu ne-a 
putut aiuta. Nu ne-a putut aju
ta. de fapt, nimeni. Am avut 
sentimentul că, în pofida tuturor 
instrumentelor precise de orien
tare pe care le-au avut la în
demînă, în mod cert, conlocuto- 
rii noștri, instrucțiuni, recoman
dări. material bibliografic, con
sultații date publicității, sîntem 
purtați cu șovăire către o țintă 
necunoscută. Iată-ne. deci. în- 
cercind să aflăm singuri, dialo- 
gînd cu tinerii angajați în uni
tățile economice, sau ale rețe
lei de prestări servicii din în
surăței. ce deprinderi le-au sti
mulat acestora formele învăță
mîntului politic abia încheiat, 
ce înțeles dau ei unor noțiuni 
care sintetizează domenii din
tre cele mai importante 
ale politicii partidului, laturi 
însemnate ale vieții noastre 
economice și sociale, ale pro
cesului de perfecționare și 
îmbogățire a trăsăturilor -con
științei comuniste a oamenilor. 
Ionel Gheorghe. Constanța Stan- 
ciu. Maria Mihai. Ion Antohi. 
ne relevă rînd pe rînd semnele 
de întrebare De care ei continuă 
să si le pună în legătură cu 
adevăruri elementare ale dome
niului. laolaltă cu lipsa de cu
riozitate a unui om care n-are 
încă format pe deplin obiceiul

de a răsfoi un ziar, de a fi tot
deauna la curent cu evenimen
tele. cu ceea ce se Jntimplă in 
jurul său și în întreaga lume.

— Nu știu, noi nu prea dis
cutăm politică, recunoștea cu 
seninătate Maria CĂcic. Eu 
m-am deprins să citesc mai 
ales ..faptul divers"

— Eu. zicea Rica Anghel. mai 
aflu cite ceva cînd mă uit in 
ziar. Dacă se întimplâ ceva cu 
adevărat însemnat trebuie să 
fie trecut acolo.

Ionel Vasile și Lache Neacșu. 
a căror hărnicie și competență 
profesională nu sînt puse de ni
meni la îndoială în cadrul ate
lierului stațiunii de mașini a- 
gricole unde lucrează. își fac 
treaba fiecare la locul lui fără 
să-și reprezinte și fără să-i aju
te cineva să-și întocmească din 
elementele muncii pe care o 
execută. angrenajul productiv 
complex al propriei unități în 
care au și ei un rol și o 'res
ponsabilitate bine definite.

— Și totuși, se mira unul din 
ei, analizăm adeseori probleme
le de muncă in adunările noas
tre generale. Și de fiecare dată 
constatăm că muncim atita cit 
ni se cere, că răspundem cu 
promptitudine chemărilor.

N-am contestat și nici nu 
avem de gind să contestăm a- 
ceastă afirmație. Așa cum nici 
străduința celorlalți in a-și în
deplini in cele mai bune con
diții obligațiile profesionale nu 
o contestăm. Ea ne-a fost dove
dită nu prin vorbe, ci prin 
fapte. Dar ne-ar fi bucurat să 
descoperim, totodată, că fieca
re tînăr cu care am discutat 
are și o imagine mai limpede 
a ceea ce face, că toți laolaltă 
știu nu numai că li se cere, dar 
și ce poate fi înfăptuit mai re
pede si mai bine decît li se 
cere, cu ce lanț de consecințe, 
că organizația este preocupată 
nu numai în intenții să-i âjute 
intr-un asemenea act -.de intg-. 
legere care conferă muncii re
sorturi politice de mare eficaci
tate și că la nivelul comitetu
lui comunal sint cunoscute si 
analizate fapte. împrejurări, 
constatări, observații, sugestii, 
că pe baza lor se încheagă noi 
propuneri de viitor. Nevoia u- 
nei asemenea analize, precedată 
nemijlocit de o dezbatere la 
care să participe masa largă a 
uteciștilor. se simte acum la 
însurăței pentru că altfel se- 
poate întimplâ ca între închide
rea recentă a formelor de învă- 
țămint politic și redeschiderea 
lor. la toamnă, să se întindă o 
nedorită vacanță a muncii orga
nizației de educare sistematică, 
politică, ideologică a membri
lor ei.Etapa actuală de efervescență 
creatoare, care a cuprins ma
sele largi ale întregului nostru 
popor, hotărît să muncească 
mai mult și mai bine la che
marea partidului oferă ample 
posibilități pentru descoperirea 
unor obiective concrete, unor 
modalități atrăgătoare desprin
se din preocupările generale in
spirate de Conferința Națională 
a partidului, pentru desfășura
rea unei temeinice munci de 
educație politico-ideologice — și 
a tinerilor din însurăței. Un ast
fel de eveniment, pentru întîm- 
pinarea căruia ne pregătim cu 
toții, trebuie să aducă un revi
riment sesizabil și în organizația 
comunală la care ne-am referit.

MIRCEA TACCIU

Baza materială a culturii de 
masă din comuna însurăței se va 
îmbogăți curînd. A fost stabilit 
amplasamentul unei case de cul
tură, a fost întocmit și aprobat 
proiectul acesteia, urmează ca 
peste puțină vreme să înceapă 
lucrările de construcții. Se știe 
ce rol pozitiv îndeplinește o ase
menea instituție prin funcțiile 
sale multilaterale în desfășurat ea 
procesului educativ. Totuși nu 
s-ar putea spune că, din acest 
punct de vedere, aici, casa de 
cultură ar veni să acopere un loc 
cu desăvîrșire gol. Comuna dis
pune și la ora actuală de dotări 
suficiente (mai multe cămine cul
turale, la centrul de comună ca 
și în satele aparținătoare, cluburi 
sătești în cele două cooperative 
agricole, un studio de radioam
plificare cu 1200 de receptoare, 
un cineclub, instrumente muzi
cale. costume, recuzită, aparatură 
diversă), capabile să susțină cu 
succes activitatea cultural-edu- 
cativă, să dezbată cu mijloace 
specifice problemele complexe 
ale realității. Studioul de radio
amplificare, spre exemplu, nu se 
rezumă să retransmită emisiunile 
posturilor centrale. Programele 
sale sînt asimilate intereselor sa
tului. Ele dezbat și problemele 
de etică socială : invitați la mi
crofon. țărani cooperatori frun
tași, muncitori în unitățile eco
nomice ale industriei loeale sau 
brăilene, activiști de partid și de 
stat, cadre didactice, juriști vor
besc despre sensul legilor soci
etății noastre socialiste, despre 
necesitatea ridicării gradului de 
pregătire profesională, despie 
meseriile noi ale satului. O serie 
de manifestări care se organi
zează la căminul cultural, con
certe de muzică ușoară, popula
ră, turnee ale teatrelor profesio

Căminul cel mare

și frații săi mai mici
niste, mese rotunde pe diverse 
teme, procese literare, seri de 
poezie, dramatizări de romane 
etc., sînt imprimate din specta
col pe benzi de magnetofon și 
redifuzate în zilele de lucru. De 
multe ori, acțiunile inițiate spri
jină direct procesul de producție 
din întreprinderile economice ale 
satului : I.R.T.A., Fabrica de
spirt, Tăbăcăria, S.M.A-, I.A.S. 
etc. în timpul campaniilor coo
perativele agricole editează, cu 
sprijinul gazetei de perete a că
minului cultural, un „buletin a- 
gricol" prin care se poate urmări 
evoluția lucrărilor agricole (in
dicații agrotehnice, calitatea se
mințelor, prognoze meteorologi
ce,, redistrbuirea mașinilor agri
cole).

Actualul cămin cultural se nu
mără printre cele dintîi create 
în județul Brăila. Debuturile sale 
sînt marcate de perioada anilor 
reconstrucției țării, a inaugurării 
proiecțiilor cinematografice Ia 
sate. Este firesc ca și experiența 
sa să fie mai cuprinzătoare. Dez
voltarea treptată și continuă a 
așezării a făcut, însă, ca edifi
ciul acestuia să nu se mai nume
re printre cele mai impozante ale

comunei. Poșta, liceul de cultură 
generală, grădinița, obiectivele 
industriale locale, magazinul uni
versal au adus, fiecare la rîndul 
său, o nota nouă în arhitectura 
acestei localități- înscrisă pe dru
mul accentuat al. urbanizării.' Și 
chiar dacă arhivele căminu
lui cultural ., conservă, astăzi, 
semnele contribuției pe care 
instituția și-a adusTo de-a lun
gul anilor la transformarea 
mentalității oamenilor de aici, 
odată cu atestatele meritelor 
dobîndite (diplome, premii, me
dalii acordate de juriile diverse
lor cbmpetiții culturale), chiar 
dacă toate acestea, sînt argumen
tele autentice ale capacității sale 
de a răspunde nevoii de cultu
ră a celor. ce-J frecventează, exi
gențele actuale raportate la creș
terea nivelului de ... cunoaștințe al 
oamenilor, au impus adoptarea 
liotărîrii ,^e â-i adăuga vechiului 
cămip oy casă de cultură cu posi; 
bilități încă, mai întinse.

Desigur,, fără să diminuăm 
conținutul apiecierii făcute, am 
socotit că tocmai în această per
spectivă, a îmbogățirii mijloace
lor culturale de care comuna va 
dispune, se cuvine să răspundem

la o întrebare sugerată pe de o 
parte de propriile noastre consta
tări, pe de alta, de observațiile 
formulate de oamenii care ne-au 
vorbit despre activitatea culturală 
a căminului: cît. de întinsă este 
aria de cuprindere,. sfera sa de 
influență educativă, pînă unde i 
se simte acestei instituții prezen
ța. ecoul activităților ?

Din capul locului trebuie să 
spunem că ansamblul calităților 
pe care le ilustrează, cu, priso
sință de altfel, căminul, cultural 
din însurăței se aplică, cu foarte 
rare excepții, numai Ia ceea ce 
aparține centrului de cprhună. 
Căminul, ca . principal organiza
tor al unor activități, se află 
într-un raport nefiresc de indi
ferență față, de filialele sale din 
sate. Difuzată pe o arie restrînsă, 
acțiunea culturală propagată de 
la centru nu-și. menține .aceiași 
parametri dinamici pe întreg. te
ritoriul comunei, ecourile cămi
nului cultural sînt tot mai slabe 
spre margini ori nu se aud deloc. 
Căminul cultural din Lacu 'Rezi, 
construit, și el tot ca rezultat al 
unei necesități spirituale auten
tice (pentru edificarea sa oamenii 
de aici au prestat multe ore de

ION ANDREIȚA

muncă patriotică), l-am descope
rit abandonat. Satul a fost elec
trificat de mult dar la căminul 
cultural se folosește încă lampa 
cu gaz. Aparatul de proiecție, 
neavînd un grup electrogen, a 
fost demontat.

— Căminul cel mare, spuneau 
tinerii pe care i-am găsit adunați 
din re flex în curtea căminului, 
a ridicat de aici și biblioteca și 
aparatul de radio cu care acesta 
fusese dotat în 1964, la inaugu
rare.

Tudor Cremarence, mecaniza
tor de meserie, ne mărturisea co 
s-ar angaja să răspundă el de 
proiecția filmelor și, împreună cu 
alți tineri, să preia ca difuzori 
voluntari inventarul cărților dacă 
acestea ar fi restituite satului.

Am transmis „la centru" ob

servațiile și sugestiile. Aici, fac
torii de răspundere, fără să refu
ze discuția în jurul soluțiilor po
sibile, ne explicau măsurile a- 
doptate prin faptul că „acolo 
sînt niște cătune", vasăzică niște 
așezări fără importanță, pentru 
care eforturile de acest fel ar fi 
aproape de prisos. Afirmația, o- 
glindește, de fapt, o eroare de 
stil în desfășurarea muncii cul
turale potrivit căreia toate mij
loacele ar trebui concentrate pe 
axul șoselei, în vecinătatea prin
cipalelor instituții ale comunei.

Ori, în perspectiva viitoare 
cînd potrivit direcțiilor de dez
voltare ale cincinalului avîntul 
economic îi va permite acestei 
așezări rurale să devină oraș, este 
absolut necesar ca toate subdivi
ziunile sale administrative sa fie

pregătite, și nu numai economic 
ca să preia cu succes funcțiile 
sociale complexe ce vor fi puse 
în fața lor. Căminul cultural, 
școala, organizația U.T.C. alături 
de toate celelalte instituții, tre
buie să contribuie la desfășura
rea procesului de urbanizare a 
satului. Nu numai atunci, în vi
itor, ci de pe acum este nevoie 
ca toți locuitorii, indiferent de 
numărul kilometrilor care îi des
parte de centrul comunei, vîrst- 
nici dar mai cu seamă tineri, să 
beneficieze în mod egal și pe de-a 
întregul de complexul activită
ților cultural-educative, penttu 
că ele vor avea o pondere în
semnată în stabilirea profilului 
viitorului oraș.

ION MARCOVIC1
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DEBUTURI REGIZORALE
MERITORII LA I.A.T.C.

După patru spectacole cu 
piese aparținînd dramatur
giei noastre clasice și ac

tuale, studioul I.A.T.C. a prezen
tat recent „Woyzeck", lucrare 
considerată ca germene al tea
trului modern german și „Neîn
țelegerea", piesă semnificativă 
pentru teatrul francez contem
poran, ambele regizate de stu
denții din clasa profesorului 
Radu Penciulescu. Tinărul regi
zor Adrian Lupu a ales „Neîn
țelegerea", piesă care demon
strează că libertatea și fericirea 
nu se pot realiza de unul sin
gur, că viața și bucuria nu pot 
triumfa prin uciderea vieții. 
Două hangițe, mamă și fiică, 
care jefuiesc și omoară călăto
rii pentru bani, își ucid, în ur
ma unei neînțelegeri, propriul 
fiu și frate, venit după 20 de 
ani acasă, să le aducă salvarea, 
fericirea. Vrînd să fie recunos
cut fără a-și da numele el e u- 
cis — ca toți ceilalți — de mama 
sa care, aflînd prea tîrziu, 
sinucide, de sora sa, care 
mîne singura, fără nici o

se 
ră- 

...... . .... „__ , ___ _ nă
dejde Autorul a încercat să reia 
într-o transpunere contempora
nă vechea temă a fatalității, 
fără pleda însă pentru supu
nere în fața ei; Camus a afir
mat totdeauna că „Neînțelege
rea" conține de fapt o morală 
a sincerității : dacă omul vrea 
să fie recunoscut trebuie să spu
nă cine este. Adrian Lupu a ur
mat filonul tragic al piesei cre- 
înd o atmosferă adecvată, cău- 
tînd să releve esența acestei 
tragedii moderne a lui Camus, 
înțelesurile ei adevărate, din-

Cronologic, montarea piesei 
lui Bertold Brecht a în
semnat ultimul spectacol 

al stagiunii „Casandrei". Valo
ric, el devine însă principalul 
argument pentru a justifica ac
tivitatea de un an a acestui 
studio. în repertoriul „Casan
drei" Teroarea și mizeriile celui 
de al Ill-lea Reich înseamnă 
spectacolul de rezistență. în 
primul rind, prin calitățile tex
tului dramatic. Comparativ cu 
montarea altor lucrări din re
pertoriul brechtian, reprezenta
rea acestui text presupune un 
demers temerar, căruia puține 
teatre și-au asumat riscul de 
a-i da curs (la noi, recenta mon
tare cunoaște un singur ante
cedent, eșuat, al Teatrului Na
țional).

Reunind sub un titlu generic 
o suită de scene dramatice, • 
Brecht trece în literatură mo
mente de viață cu valoare de 
document din perioada anilor 
1933—1938, anii de instaurare și 
de consolidare a dictaturii na
ziste. Scene scurte, avînd apa
rența „faptului divers" și păs- 
trînd în fond semnificația aces
tuia, sînt expuse privirii spec, 
tatorului într-un montaj cvasi- 
cinematografic. Formal ele sînt 
discontinue (căci nici locul, nici 
timpul, nici personajele nu se 
păstrează de la un moment 
dramatic la altul), unitatea lor

Parcul „23 August" din Ca
pitală a găzduit simbătă un 
spectacol folcloric și de mu
zică ușoară organizat de Comi
tetul pentru cultură și educa
ție socialistă al județului Ilfov, 
intitulat ,,Ilfovul in sărbătoa
re". Acum, ând operativele a- 
gricole urmăresc de aproape 
evoluția lucrărilor in cimp, 
oricui i se pare nepotrivită a- 
ceastă titulatură ce te conduce 
dintr-o dată la înțelepciunea 
unui proverb de care nu s-a 
ținut cont și, în același timp la 
imaginea unui spectacol obiș
nuit, ca atitea altele organizate 
frecvent în județe. Spectacolul 
a fost obișnuit, deși pe scenă 
au evoluat renumiți artiști a- 
matori, intre care unii, după 
turnee în țări îndepărtate au 
adus la căminele culturale din 
satul lor, diplome șl medalii. 
Nota de excepție care dă sens 
și justifică organizarea festi
valului de față o constituie 
faptul că acesta face parte din- 
tr-un plan mai larg de acțiuni 
cultural-educative înmănun- 
chiate tematic sub titlul „Cul
tură și progres social în jude
țul Ilfov". începută în 1971 cu 
prilejul aniversării semicente
narului partidului, această 
campanie culturală care în 
prezent își dedică manifestă
rile, Conferinței Naționale a 
partidului se va încheia după 
trei ani culminînd cu manifes
tările prilejuite de jubileul re
publicii. De fapt, acțiunea 
„Cultură și progres social în 
județul Ilfov" și-a propus, reu
șind în cea mai mare parte, să 
focalizeze întreg programul 
cultural educativ, să dea con
ținut și continuitate procesu
lui cultural educativ, să ofere 
metode și modele activităților 
care se organizează la căminul 
cultural, club sau casă de cul
tură. Această ampli etapă ce 
se desfășoară de doi ani este 
de fapt o adevărată școală 
practici pe care forurile de 
culturi și educație o oferă in- 

colo de aparentul sau chiar rea
lul ei pesimism. în acest scop, 
regizorul a imprimat sobrieta
tea necesară întregii acțiuni, 
dar mai ales o anumită concen
trare a stărilor menită să ex
prime — concomitent — primej
dia dezumanizării precum și ne
cesitatea solidarității umane. In 
tentativa lui de a se apropia de 
tragedia modernă, Camus a ur
mărit să creeze un anumit lim
baj al tragediei folosit de per
sonaje contemporane, provocînd 
o distanțare în caractere și o 
ambiguitate în dialoguri. Adrian 
Lupu a uzat poate excesiv de 
modalitățile de realizare ale a- 
cestui limbaj, despărțind prea 
puternic caracterele și propu- 
nînd ambiguitatea în dialoguri 
printr-un joc la început prea 
crispat. Tensiune, oportună 
sau nu, a existat în a doua 
parte a spectacolului, cînd au 
fost abandonate intențiile regi
zorale inițiale în interpretarea 
actorilor. Adrian Lupu apare, 
așadar, decis în privința ideii 
urmărite într-un spectacol, dar 
nu întrutotul decis în privința 
modalității de a o exprima ; cu 
toate acestea, seriozitatea lui se 
profilează cu evidență, ca și 
meritoria sa experiență de tea
tru, bine asimilată și demon
strată, între altele, în mișcarea 
scenică fără cusur. Aportul re
gizoral de acest ordin a fost 
conjugat cu cel scenografic, 
spectacolul beneficiind de un re
marcabil cadru scenografic, da
torat lui Peter Koller. Dintre 
studenții-actorl s-au remarcat 
aici în primul rind Luminița E- 

realizîndu-se însă, prin acumu
lare, în consistența ideii și în 
vehemență. Sub aparența unor 
conflicte „casnice", întîmplă- 
toare, a unor mici drame fami
liale, se ascunde starea de de
rută a unei societăți. La nivel 
celular, în germene, este pre
zent dezastrul el viitor. Brecht 
a sesizat nenorocirea. Faptul de 
viață trecut în literatură își 
lărgește sfera de generalizare; 
cumplita experiență își depășeș
te în „Teroarea și mizeriile ce
lui de al Ill-lea Reich" valoa
rea ei cazuistică. Brecht însuși 
scria în 1939 : „Acum această 
piesă e un denunț împotriva na
zismului, dar cînd el va fi dis
trus, va rămîne ca un avertis
ment." Un atare aspect contem
poran al lucrării stă la baza op
țiunii repertoriale a studentei 
— regizoare Alicia Saco, din 
Peru, recent absolventă a cursu
rilor post universitare de regie 
din cadrul I.A.T.C. (atelier pro
fesor Radu Penciulescu). La 
prima întîlnire cu lnterpreții, ea 
declara : „sisteme teroriste a- 
par constant în diferite colțuri 
ale lumii. Brecht ne avertizea
ză că le putem combate. Insta
larea lor se datorează acelora 
care le acceptă și care nu-și a- 
sumă marile riscuri și pericole 
pe care le presupune opoziția".

Reprezentația realizată de A- 
licia Saco este deci, în primă

Două spectacole
stituțiilor județului, activiștilor 
săi culturali. Au fost angrenate 
toate mijloacele cultural-edu
cative (teatru, cinematograf, 
lecții, conferințe, brigăzi știin
țifice, acțiuni cu cartea, con
cursuri etc.) au fost invitați să 
contribuie la organizarea unor 
activități cadre tehnice specia
lizate, profesori, academicieni, 
scriitori, activiști de partid. 
Acțiunea culturală, in procesul 
desfășurării sale a ținut cont 
și de perspectivele economice 
ale județului, de viitoarele o- 
biective industriale, de puncte
le de pe hartă care vor deveni 
in cincinalele viitoare concen
trări urbane, de mutațiile so
ciale care se petrec in viața 
satului, de fenomenul navetis- 
mului, de rostul intelectualu
lui in procesul educativ extra- 
școlar. de opțiunile profesio
nale ale tineretului etc., etc. 
Astfel forurile cinematografiei 
au stabilit in urma acțiunilor 
la care au participat care sint 
filmele cu cea mai mare influ
ență educativă asupra tinere
tului, editorii și difuzorii de 
carte au văzut prin ce căi și 
metode poate fi mai bine in
tegrată biblioteca in circuitul 
satului, sociologii au constatat 
care sint activitățile educative 
cu cel mai sporit coeficient de 
influență in mase. Studiul și 
observarea acestor fenomene 
noi va permite tuturor institu
țiilor culturale ale județului să 
acționeze concret și cu efici
ență in rindul celor cărora le 
consacră activitățile. Enume- 
rind realizarea citorva obiec
tive din acest bilanț, notăm in 
primul rind inaugurarea unor 
cămine culturale moderne, în
ființarea unor muzee sătești, 
darea in folosință a noi biblio
teci publice, crearea de noi so- 
cietăți culturale rătești, coruri, 
echipe artistice, brigăzi de a- 
gitație, lectorate, cenacluri li
terare, cursuri de inițiere mu
zicală, cercuri tehnice și de ști- 

leonora Gheorghiu ca inspirată 
interpretă a unul personaj com
plex, Oliviu Manoliu, ca expre
sivitate și Ioana Pavelescu ca 
prestanță scenică.

Piesa „Woyzeck" de Georg 
Biichner a fost regizată de 
Adrian Belgrader, care se 
anunță un regizor dotat cu fan

tezie, lirism și spirit novator 
Spectacolul se joacă în Sala 
Mică de la Arhitectură, pe 
o scenă dreptunghiulară, încon
jurată pe trei dintre laturile ei 
de spectatori, a patra fiind in
trarea publicului și a actorilor, 
care trec printr-un fel de tunel, 
așezat aici cu anumite rosturi în 
desfășurarea spectacolului. Pu
blicul, martor apropiat al des
fășurării acțiunii, e plasat în
tr-un univers vizual și auditiv 
de o rară sugestie. Luminile 
fiornesc mai ales din centrul să- 
ii — un glob care evocă pe rînd 

soarele, atmosfera unui lupa
nar, scîntelerile unui bilei, luna 
ca un cuțit înaîngerat Muzica, 
sau zgomotele ritmate, acompa
niază marșurile prusace, vese
lia senzuală de la crîșmă, bucu
ria copilărească de la bîlci, șu
ieratul vîntului, șopotul apelor. 
Toate, firește, nu gratuit și de
monstrativ, ci subliniind desfă
șurarea acestei balade, unde re
gizorul urmărește implacabila și 
tragica ironie a operei, precum 
și poezia ei sumbră. Adrian 
Belgrader a păstrat caracterul 
romantic al acestei balade, im
pus prin violența contrastelor, 
ca și prin amărăciunea pe care 
spectacolul o degajă. El s-a de
părtat însă de eroul principal 

instanță, un spectacol politic.
Prin atitudinea de protest cu 
care regizorul se raportează la 
situația scenică, prin sentimen
tul ae condamnare pe care se 
obligă să-l trezească în specta
tor. Printr-o angajare po
litică declarată, deci. Din
colo de aspectul lui politic, 
agitatoric, spectacolul mai are 
însă un aspect ideologic. Căci 
el aduce în obiectiv o mare te
mă de discuție, temă care în
soțește întreaga desfășurare de 
principii a revoluțiilor moderne 
și contemporane, și anume, na
tura duală a micii burghezii, 
considerată astfel nu numai ca 
stare socială ©ît mai ales pa 
anumită mentalitate. Starea 
de inerție, interesul mes
chin, compromisul, constituie 
în ultimă instanță componente
le trădării. Or, intre mica tră
dare șl marea trădare diferența 
nu este de principiu, ci de con
junctură. Spectacolul își pro
pune revelarea acestui adevăr. 
Complexitatea lui este dezvălu
ită prin mijloace artistice de o 
simplitate deliberată. Forma de 
spectacol este reprezentația de 
echipă. Același grup de actori 
interpretează toate rolurile di
feritelor scene dramatice. Pe 
parcursul desfășurării micilor 
trădări ale personajelor, pe sce
nă apare treptat, construită în 
parte din obiecte de recuzită, 

ințe sociale, șantiere arheolo
gice conduse de școală și de 
căminul cultural, cercuri de 
turism, cinecluburi, redacții de 
reviste sătești etc.

Festivalul folcloric din par
cul „23 August" pe care l-am 
menționat a fost doar o verigă, 
doar un moment din progra
mul vast, ce antrenează la ac
tivități toate instituțiile cultu
rale, aceasta se înscrie de fapt 
intr-un proces educativ și nu 
mai are aspectul de improvi
zat.

★
în aceeași seară. Ansamblul 

artistic „Rapsodia Română" 
a organizat la Sala Palatului 
spectacolul „Mugurel de cin- 
tec românesc" cu scopul de a 
pune in valoare artiști amatori, 
de prin sate, cunoscuți doar 
pe scena căminului cultural. 
Astfel au apărut In lumina re
flectoarelor cintăreața Ionela 
Prodan de la Dăbuleni, Viorel 
Costin din Maramureș, Elena 
Munteanu elevă din București 
care a învățat doinele de la 
mama sa, Floriea Bradu din 
Bihor, Sava Negreanu din Să
laj, Gh. Roșoga de la Mehe
dinți etc. Rapsozii satelor au 
trecut cu succes examenul din 
fața publicului, fapt care va 
determina probabil și condu
cerea ansamblului să-și reîm
prospăteze forțele artistice eu 
aceste noi și tinere talente. 
Dacă acești cîntăreți amatori 
pe care l-am aplaudat acum, 
nu vor fi supuși rigorilor pro
fesioniștilor, refrenele muzi
cale nu vor fi reorchestrate de 
maeștri, iar cîntecul lor va fi 
lăsat să se audă așa cum l-au 
adus ei din sate, atunci orga
nizatorii acestui inedit spec
tacol își vor justifica pe deplin 
efortul pe care l-au depus pen
tru descoperirea lor. Altfel, 
rapsozii au venit din Bihor, să 
ne ciute ca la București!

M. ION 

devenit uneori pretext și nu su
biect al întregii acțiuni: Woy
zeck nu se impune permanent, 
cu autoritate, față de celelalte 
personaje, care par aproape la 
fel de însemnate, deși destinul 
lor e doar adiacent cu cel al tra
gicului soldat Dacă eroii ar fi 
fost mai clar delimitați, dacă 
Woyzeck ar fi fost legat mai co
erent — atît de ei cit și de fi
rul acțiunii — dacă degradarea 
sa umană ar fi fost mai limpe
de explicată, spectacolul ar fi 
părut mai închegat. Așa, im
presia e inversă, dar publicul 
urmărește cu delectare fiecare 
scenă, așteptînd mereu o no
uă surpriză : în această privință 
Adrian Belgrader pare inepui- 
zabil. Păcat că el n-a condus 
unitar protagonistul, Alexan
dru Georgescu, student plin de 
promisiuni al Institutului, a că
rui interpretare a fost inegală. 
Tînărul actor a jucat întîi sur
prinzător și supunerea lui Woy
zeck, răbdarea și supunerea lui 
în fața batjocorii generale, dar 
ratează în momentul cînd e cu
prins de furie și redresarea nu 
se mai produce. Ioana Crăciți- 
nescu, Ștefan Slobodă, Cornel 
Popescu, Tudor Ionel, urmează 
cu credință ideile regizorului 
dăruindu-se, ca și restul echipei, 
cu o mare însuflețire efortului 
de împlinire a acestui spectacol 
interesant. La realizarea lui au 
mai contribuit cu frumoase re
zultate Sorin Haber — decor, 
Mihaela Grigorescu — costume, 
Puiu Herțea — aranjament rit
mic.

VIORICA TÂNASESCU

o fantoșă, un produs monstruos, 
creație a propriilor lor lașități 
(scenografia : Petre Săndulescu, 
student al Institutului „N. Gri- ■ 
gorescu" clasa prof. Vaslle Ro
man). Deruta personajelor, sta
rea lor de duplicitate, este pusă 
în evidență prin întrebarea pe 
care ele o rostesc în aceste 
momente: „Să spunem da ?“ se 
întreabă soțul care își părăsește 
aoția pentru că este evreică, fa
milia care, de frică, nu protes
tează atunci cînd fiul și fratele 
este ucis pe nedrept, profesorul 
care, deși este înfricoșat de a- 
tltudlnea propriului lui copil, 
continuă să-și educe elevii în 
spirit nazist. în sală, ca și pe 
scenă, lumina rămîne tot tim
pul aprinsă, pentru a destrăma 
miracolul, iluzia teatrală, ca 
mijloc artificios de a crea e- 
moția. De asemenea, spre a ară
ta gravitatea conflictului, spec
tacolul depășește spațiu] de joo 
obișnuit, unele momente ale 
piesei fiind reluate în sală, unde 
cîțiva interpreți dublează per
sonajele din scenă. Ceea ce re
alizează Alicia Saco ou acest 
prilej este relația dintre in
terpret, firescul, adevărul o- 
menesc. Și în acest sens cola
boratorii spectacolului se dove
desc artiști în înțelesul propriu 
al cuvîntului prin momentele 
de emoție pe care le creează Lu
minița Gheorghiu șî Catrinel 
Paraschivescu ; prin complexi
tatea personajelor interpretate
— Vasile Stan, Ștefan Slobodă 
și Tudor Ionel; prin remarca
bila susținere a unor monologuri
— Gelu Blrău ; prin concentra
tă participare — Eugen Mazilu 
și Mia Seleș. Desigur munca la 
această montare nu s-a încheiat 
odată cu premiera. Momentele 
de legătura dintre scene, finalul
— ca realizare spectaculară — 
aducerea tuturor actorilor la a- 
celași nivel de interpretare, sînt 
celaș nivel de interpretare, sînt 
neîmpllnirl care țin în parte de 
dificultățile ridicării pe scenă a 
unul text brechtian de către un 
grup d,e interpreți tineri. în 
parte, de condițiile cam pre
care întîmpinate din păcate tot
deauna în teatru de ultima pre
mieră a unei stagiuni.

MONICA SAVULESCU

• ••••••••••••••••
ION DANCEA

memo
DIVORȚ ITALIAN (orele 10; 12; 

14), PÎINE, AMOR ȘI GELOZIE 
(orele 16; 18,15). LISISTRATA;
PSALMUL ROȘU (ora 21), rulea
ză la Cinematecă „Union",

NEA- 
(oreie 
(orele 

București

Exeei- 
1«: 
9;

ia
is.15:

MARTI, » MAI Ht3

AVENTURI LA MAREA 
GRA : rulează la Patria 
9.30; 12,43: 16,30 : 20), favorit 
9,30: 12,30: io: 19,30).
(orele 9: 12,13: 17: 20.13). Grădina 
Doina (ora 21).

TRAFIC : ruleaîă la 
sior (orele 9; 11,15; 13,30;
19,30; 20.45), Melodia (orele 
11,15; 13.30; 19; 18,30; 20,45).

PRINȚUL BAÎAIA : rulează 
Doina (orele 11,30; 13,45;
18,15: 20,15).

DESCULȚ ÎN PARC î rulează la 
scala (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21.15;), Capitol (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18,30; 21), Grădina 
Capitol (brâ 20). Grădina Select 
(ora 20).

DOAMNA $1 VAGABONDUL i 
rulează la Central (orele 9,15 ‘ 
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15: 13,30; 15.45;
18,13; 20,30), Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; io; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9t 11,15; 13.30; 16: 18.15). Grădina 
Tomis (ora 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Modern (ora

trecut, neîncheiată

Să o mai spunem?! Și cînd 
se vorbea despre sport. Timi
șoara era asociată marilor 
campioni. Afirmația poate fi 
citită și invers. Totuși, prima 
ordine ni se pare mai fireas
că fiindcă Timișoara este 
(deci, este și .nu era) asociată 
și altor valori de prestigiu pe 
plan național într-o eventuală 
ierarhie. Imperfectul verbului 
„a fi“ este imperativ pentru 
actuala situație a sportului de 
masă. Am fi dorit să-l conju
găm și în «owt context la 
timpul prezent întocmai celor
lalte cazuri, dar multele discu
ții cu profesorii de educație 
fizică sau alți factori de răs
pundere aflați în relație direc
tă cu această chestiune, în 
permanență au fost înghesuite 
spre timpul imperfect. Grama
tica îl definește : o acțiune fă
cută în 
încă în momentul vorbirii. 
Întocmai subiectului abordat 
de noi; puținătatea campio
nilor și a performanțelor de 
certă valoare, mai ales, in o- 
tgșuI de pe Bega — via spor
tul de masă este argumentul 
cel mai concludent. De ce stau 
lucrurile astfel? Care este 
intervalul de timp pe distanța 
căruia să mai apară o stea de 
mărimea și intensitatea lolan- 
dei Balaș ?

O primă etapă parcursă 
pentru aflarea unor răspunsuri 
a fost stabilirea relației exis
tente între profesorul de edu
cație fizică din școli și spor
tul de masă. La capătul ei o 
primă concluzie justificată 
prin frecvența de metronom 
la interlocutori a constatării. 
Indiscutabil, mișcare sportivă 
de masă — și unda in altă 
parte dacă nu In școli — se 
raportează prin numărul de 
reale talente furnizat spartului 
de performanța, adică clubu
rilor, școlilor sportive de elevi. 
Or, in momentul de față, orice 
secundă, centimetru realizat 
In plus sau minus reclamă un 
efort de muncă mult superior 
celui cheltuit la stabilirea 
performanțelor „excepționale" 
In urmă cu 10—ÎS ani. Sem
nează, la această concluzie, 
toți interlocutorii noștri, Nu
mele unora dintre el va apare 
pe parcurs.

AZI. IN DIVIZIA A LA FOTBAL

18,«Si 18,13; 
10; 12.30: 13:

OGH1NSKT : 
(orele 1S.30;

SPORT O RELAȚIE DE
INTERDEPENDENȚĂ

Activitatea de masă
și cea de performanță

Profesorul Dușan Tatalovici, 
responsabilul comisiei metodice 
la Liceul pedagogic „Eftimie 
Murgu" : „Personal nu cred că 
activitatea sportivă de masă, cel 
puțin in școala noastră, ar fi 
deficitară. Numărul competiți
ilor la care să fie angrenați toți 
elevii este suficient De la spor
tul cu mingea, la atletism, gim
nastică chiar șl natație, in toate 
este căutată, pe de o parte, asi
gurarea mișcării necesare unei 
armonioase dezvoltări fizice, iar 
pe de alta, alcătuirea unor echi
pe cu care să participăm la com
petițiile municipale, județene 
sau chiar republicane inițiate do 
Inspectoratul județean de învă- 
țămînt, C.J.E.F.S. sau U.T.C. 
Crosul a fost organizat ta toate 
clasele Handbalul, de asemenea. 
Recent ne-am ocupat de pen
tatlonul atletic. Am încercat să 
facem lecții de înot dar am fost 
stopați de probleme financiare 
atunci cind am apelat la folosin- 

. ța bazinului de la „Industria 
Linii". Părerea mea este că spor
tul de masă din școli nu se 
..vede" din cauza unei insufici
ente griji pentru finalizarea sa. 
Fiind suprasolicitați, elevii, chiar 
și in cazul unor talente reale, 
răspund competițiilor Ou o insu
ficientă pregătire fizică prea
labilă. Apoi, foarte mulți dintre 
ei vin din școlile generale cu o 
mai mult decît modestă inițiere 
intr-ale sportului. Am făcut un 
test la anul I : 60 la sută dintre 
ei nu știu să execute nici pasa 
la volei".

Am notat mai amănunțit opi
niile primului interlocutor fiind
că multe din observațiile făcute 
aveau să fie repetate și de alții. 
Mai notăm că de la acest liceu 
au fost trimiși Școlii sportive 
din localitate 4 elevi la handbal, 
18 la volei, 10 la baschet și 16 
la canotaj șl caiac. în afara u- 
nor observații aproximativ iden
tice, profesorul Daniel Georges
cu de la Liceul industrial pen
tru construcții de mașini a mai 
adăugat: „Orarul școlii noastre 
este foarte aglomerat. Sînt ca
zuri cînd elevii au 7—8 ore pe 
zi, nu vM cum s-ar putea face

Cluj — aport Club Bâcău; 
Crișul Oradea — Dinamo 
București; Universitatea 
Craiova — Petrolul Ploiești; 
A.S.A. Tg. Mureș — Stea
gul roșu Brașov; U.T. 
Arad — Universitatea Cluj 
și Farul Constanța F. c. 
Argeș (tntnnlre programată 
în nocturni, cu începere 
<ie la ora 19,36).

• IN SINGURA partidă de- 
clsa din prima rund& a tur
neului internațional de șah de 
ta Las Palmas, marele maes
tru român Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) l-a Învins In 
40 de mutări pe spaniolul Au
gusto Menvielle. A fost con
semnată remiza !n partidele : 
BenkO (S.U.A.) — Larsen (Da
nemarca), Bronstein (U.R.B.S.) 
— Medina (Spania). Domin
guez (Spania) — Visier (Spa
nia), Tatal (Italia) — Pomftt 
(Spania), Andersson (Suedia) — 
Lehmann (R. F. a Germaniei) 
șl Huguest (Franța) — Vaku- 
rel (spania). Partida dintre 
marii maeștri Vasili Smislov 
\U.R.S.S.) șl Lajos Portisch 
(Ungaria) s-a întrerupt la mu
tarea a 40-a.

• ÎN CAMPIONATELE inter- 
Râționaie de tenis ale Franței, 
oare au loc la Roland Garros, 
cehoslovacul Jan Kodes 1-a 
învins cu scorul de 6‘-4. 6—2, 
6—4 pe australianul Moore. 
vroisy (Franța) a dispus cu 
67-4, 1—6, 6—2, 6—3 de Ian
Fletcher (Australia),

«Agerpres)
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Grădina Aurora (dra 20). Grădina 
Bucegl (ora 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR : 
rulează ia Volga (orele 9; 11,15;
13.30; 13.45: 18,15; 20.30), Moților 
(orele 15,30; 18). Grădina Moșilor 
(ora 20,15),

MICUL SCAlDATOR î rulează 
Ia Lumina (orele 9; 11,15; 1
16: 18,15; 20.30).

CIND SE IVESC ZORILE : 
lează ta Pacea (orele 18; 18;

AVENTURI tN ONTARIO î 
lează la Timpuri Noi (orele 
20,15 în continuare).

PENTRU CĂ SE IUBESC î
lează la Crtngași (orele 15,30* * 17.45; 
20).

• ASTĂZI, in cadrul ce
le» de-a 26-a etape a cam
pionatului diviziei A la fot
bal, pe stadionul „23 Au
gust" din capitala, se Intîl- 
nesc, cu începere de la ora 
17,39, echipele Steaua Bucu
rești și Politehnica Iași. In 
țară au loc următoarele 
partide ; Jiul Petroșani — 
Rapid București; C.F.R.

• ÎNVÎNGÎND cu scorul da 
3—1 selecționata Guatemalez 
echipa de fotbal a Mexicului 
s-a calificat pentru turneul 
final al Jocurilor Olimpice da 
la Mttnohen.

în grupa preliminată (Ame
rica de Nord, America centra
lă și regiunea Caraibilor) «- 
chips Mexicului a ocupat pri
mul loc cu 8 puncte, urmata 
de S.U.A. — 7 puncte, Guate
mala — 5 puncte, Jamaica — 
4 puncte. Primele doua clasate 
au obtinut calificarea pentru 
J.O. de la Miinchen,

• TURNEUL internațional de 
fotbal (rezervat echipelor de 
tineret), desfășurat în locnllt»- 
tea olandeză Deventer, s-a În
cheiat cu victoria formației en
gleze Preston North end. care 
a terminat competiția netnvin- 
«ă, totalizînd 9 puncte din 10 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Glasgow 
Rangers — 8 puncte. Go Ahead 
(Olanda) — 7 puncte, Zaglebie 
(Polonia) — 4 puncte etc.

în ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Preston North end — 
Go Ahead 0—0: Glasgow Ran
gers — F. C. Bruges 1—0; Za- 
|leble — Drumchapel (Scoția)

Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,45).

RIO BRAVO : rulează la Festi
val (orele 9; 12,15; 16; 19,15), Gră
dina Festival (oră 20).

Felix și OTILIA i rulează la 
Viitorul (orele 16,45; 19), Popular 
(orele 15,30; 19).

GOYA î rulează la Unirea (era 
16). Grădina Unirea (ora 20).

ANCHETA db la hotel ex
celsior : rulează la Dacia (ore
le 9! 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20,30)*

ASTA SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18), Lira (orele 16,30; 18), 
Arta (orele 15,30; 18). Grădina
Arta (ora 20,15), Grădina Lira (ora
20.15) , Grădina Buzeștl (ora
20.16) .

PRERIA î ruîea2â la Flacăra 
(orele 15,20; 18; 20,15), Victoria 
(orele 0; 11,15; 13.30; 16: 18.30;
20,45).

silVîa 1 rulează ia Drumul sa
ri) (orele 15,30: 17.45: 20).

INIMA E UN VÎNATOR SIN
GURATIC : rulează la Grivița (fi
rele 9; 11,15; 13.30; 
20.30). Miorița (orele 
17,30 20).

POLONEZA DE 
rulează la Ferentari 
17,45; 20).

TOAMNA CHEYENNÎLOR : ru
lează la Bucegl (orele 16,30; 20), 
Aurora (orele 9; 12.15*. 15), Fla
mura (orele 9; 13,30; 16; 19,30),

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT ! rulează la Giuîeștl (orele 
15,30; 18; 2o,3O)ș Floreasca (orele 
15,30; 18: 20.30).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18:
20,16).

LOVE STORY î rulează la Mun
ca (orele 15,30: 18; 20,15).

EVADARE DÎN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează lâ Vitan 
(orele 16.30; 18), Progresul (orele 
15.30; 18: 20.15), Grădina Vitan 
(ora 20.15).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Rahova (orele 15.30; 19).

LOCOTENENTUL BULLITT ; ru
lează la Laromet (orele 15 So: 
17,30; 19,30). 

mai mult. Colaborarea cu insti
tuțiile de specialitate este insufi
cientă. Am obținut fonduri din 
partea școlii destinate procură
rii de echipament și materiale 
sportive. Am fost stopați de cei 
de la bancă. Ne-au reproșat : de 
ce vă trebuie vouă 15 mingi de 

' handbal, vă ajunge una singură : 
de ce vă trebuie 4 bare pentru 
gimnastică, vă ajung două. Am 
avut bani pentru procurarea e- 
chipamentului pentru schi. Deși 
reglementările în vigoare pre
văd acordarea acestor fonduri, 
dacă posibilități pentru practi
carea acestui sport există, pînă 
Ia urmă am rămas cu banii 
necheltuiți (4 000 de lei au avut 
aceeași soartă, din aceleași mo
tive și la Liceul pedagogic). Apoi 
încă două chestiuni care stînje- 
nesc mult evidența sportului de 
masă : elevii n-au o corespun
zătoare dezvoltare a capacități
lor fizice șl motrice, iar organi
zarea competițiilor este deficita
ră. Suferă de festivism și 
de Insuficientă asistență din

CE EVIDENȚIAZĂ
0 ANCHETĂ ÎN

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

partea organizatorilor inșițl, a 
arbitrilor, dar mai ales a antre
norilor care preferă să li se tri
mită declt să vină să-și ia".

Transcriem dintr-o situație 
statistică pe anul 1971 „jocul" 
performanțelor înregistrate de 
elevii sportivi din cadrul Școlii 
sportive de elevi din Timișoara 
pe care tovarășul director, Ale
xandru Cerghl, a avut amabili
tatea să ne-o pună la dispoziție. 
Un singur elev eu normă de 
maestru — Rolic Carol — la 100- 
200 m bras și delfin, selecționat 
în lotul național. La același 
sport — natație — mai înregis
trăm R sportivi la categoria î. 08 
la categoria a îî-a și 85 la catego
ria u IlI-a. Un singur record — 
Horger Hubether, categoria a 
IlI-a — copii la 50 m.l. La toa
te cele 10 sporturi cîte sînt prac
ticate în cadrul acestei școli sînt 
înregistrați 58 de campioni jude
țeni la categoria copii, 94 la ca
tegoria juniori și.„ 15 la seniori. 
Se remarcă numărul relativ scă
zut al performerilor la nivelul 
seniorilor, lucru, într-un fel, ex
plicabil prin profilul acestei 
școli. Explicația, mult mai reală, 
ne-o furnizează tovarășul direc
tor î „Foarte mulți se pierd 
exact în momentul în care, nor
mal, ar fi să aștepți satisfacții, 
din cauza fie a proastei selecții, 
fie a nepriceperii antrenorilor in 
rindul cărora la noi. cel puțin, 
există o mare fluctuație. Pleacă 
antrenorul, „pleaca**  și speranțe
le. fiindcă, din păcate, noi luăm 
copiii la faza de inițiere și nu 
de la o etapă superioară, capabi
lă să-ți permită o muncă inten
sivă". Critlcile formulate de că
tre tovarășul profesor Alexandru 
Cerghl Ia felul în care este pri
vit sportul de masă au o acope
rire. A venit la conducerea 
Școlii sportive doar din toamnă. 
Oricum, foarte multe dintre ele 
ni se par judicioase, domnia sa 
angajîndu-Se pe cit îi stă în pu
tință să le remedieze. Singur, 
însu, fără sprijinul tuturor fac
torilor responsabili, nu o va pu
tea face. „Competiții sint destu
le, le lipsește insă continuitatea. 
Nu există încă un sistem compe- 
tițional bine pus la punct lă ni
velul școlilor. în momentul de 
față, mai bine de o treime din 
bugetul nostru — circa 300 mii 
lei — este înghițit de chiriile pe 
care le plătim pentru bazele 
sportive. Nu ne putem plfnge că 
n-avem bani ; cînd n-am avut, 
uni fost suplimentați, iar în mo
mentul de față sprijinul pe care 
îl primim din partea organelor

MIERCURI, 31 MAI 1978

Opera Româna : MANDARINUL 
MIRACULOS, SĂRBĂTOAREA 
PRIMĂVERII - ora 19,30; Tea
trul de Operetă ; CONTELE DE 
LUXEMBURG — ora 19,30; Tea
trul de Comedie ; CHER AN
TOINE — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : adio 
CHARLIE — ora 19,30; Turneul 
Teatrului Național din Sarajevo 
(la Teatrul Mic) t DUNDO Ma- 
ROITE — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase": revista are cuvîn- 
TUL — ora 19,30; Teatrul „Ion 
vasilescu": bucurești varie- 
TE — ora 19,30; Teatrul „Țăndări
că" (Sala Victoria) : PETER PAN 
— ora 17; (Sala Academiei) : RĂI 
ȘI NĂTĂRĂI — ora 15; Ansam
blul „Rapsodia Română" i GHIO
CEL... MĂRGĂRITARE—ora 19,30; 
Studioul „Casandra" al I.A.T.C. : 
SÎNZIANA ȘI PEPELEA — ora 20. 
Teatrul „Ion Creangă" : CARAGIA- 
LE. O SOACRĂ ȘI... ALȚII - ora 
9,30. 

locale, de partid și de stat creea
ză o considerabilă revitalizare a 
mișcării sportive, Dfn păcate, 
profesorilor de specialitate, pri
mii care ar trebui să fie intere
sați de felul in care muncesc, le 
lipsește pasiunea șl interesul. 
Dacă vOm merge în acest ritm 
vom r&mine in următorii ani in 
urma unor județe considerate 
total lipsite de tradiții sportive".

Am consemnat multe argu
mente menite să explice niște 
evidențe care prin natura lor se 
repercutează în nivelul relativ 
scăzut al performanțelor deținu
te de sportivii noștri în întrece
rile internaționale. Firește, nule 
contestăm temeinicia. Ceea ce 
putem reproșa este absența sim
țului autocritic, starea de âuto- 
mulțumire care generează apa
tie și indiferență. Au fost for
mulate critici la adresa 
C.N.E.F.S. care se ocupă aproa
pe in exclusivitate de sportul 
de performanță și neglijează 
stabilirea unui mecanism cores
punzător, capabil să fundamen
teze legătura cu sportul de 
masă. Foarte bine. Așa o fi. dar 
cine împiedică inițiativele pro
prii î De ce a fost desființată 
secția de atletism a Școlii spor
tive de elevi ? „Rostul sportului 
de masă, ne spunea tovarășul 
profeaor Constantin Popa, direc
torul Liceului nr. 4, cu profil de 
educație fizică, este nu numai de 
a iniția pe elev intr-o disciplină 
sportivă sau alta, ci șl de a-1 
determina să Înțeleagă că afir
marea talentului reclamă efor
turi uriașe, renunțări la tentații^ 
Și sînt date exemple. Actualul 
profesor de educație fizică, Um- 
bert Pacepa, a fost, la absol
virea liceului, o reală speranță 
a demifondului nostru. Cum a 
terminat, s-a pierdut. La fel și 
Serafina Moritz, campioană eu
ropeană la suliță, juniori, s-a 
pierdut în anonimat, Lazăr Pir- 
vu, actualmente fotbalist, pînă 
ieri la C.F.R. — de curînd 
s-a transferat la U.T.A. — 

a fost cîndva selecționat 
în lotul olimpic la aruncarea 
ciocanului ; s-a pierdut și el. Și 
exemplele sînt numeroase.

In circuitul în care este pus 
să funcționeze sportul de masă, 
organizatorilor U.T.C. le revin 
sarcini foarte concrete, regle
mentate prin legi și statute (vezi 
Asociațiile sportive din școli). 
Prin intermediul profesorului Ion 
.Turchescu, șeful sectorului de 
sport al Comitetului municipal 
Timișoara al U.T.C., răsfoim ca
lendarul manifestărilor sportive 
inițiate la nivelul orașului. Spre ’ 
bucuria noastră, în afara compe
tițiilor așa-zis festive, am notat 
o seamă de întreceri incluse în
tr-un sistem de dsfâșurare cu 
caracter permanent, devenit tra
dițional. Așa, de pildă, există o 
comnetiție sistem divizie la 
handbal, baschet, Volei, fotbal, 
șah. Apoi, pentatlonul atletic 
școlar, divizia liceelor la atletism 
(trei etape toamna, trei primă
vara) etc.) Echipele participante 
in cadrul acestora au fost forma
te pe baza desfășurării in prea
labil a întrecerilor în cadrul 
școlii. „In principiu, așa ar tre
bui să fie. ne spune tovarășul 
Ion Jurchescu. Din păcate sînt 
rulați cam aceiași elevi i,ar ceea 
ce organizăm noi de cele mai 
multe ori se materializează nu
mai in desemnarea unor cam
pioni, in tnminarea unor cupe și 
înmînarea unor stimulente". 
Faptul că aceste manifestări se 
desfășoară în majoritatea cazu
rilor într-un total anonimat se 
explică și prin aceea că ele n-au 
izbutit să lanseze, pină în pre
zent. nici o veritabilă vedetă, 
fiindcă cei care ar putea să o 
facă — antrenorii de cluburi, 
profesorii de specialitate — nu 
se omoară cu participarea Ia ele, 
măcar ca spectatori. Entuzias
mul și ardoarea concurentilor se 
izbește de zidul indiferenței.

Din păcate, toate aceste argu
mente care stopează finalizarea 
sportului de masă, n-au calita
tea de a se exclude. Se adună, 
am zice, aritmetic. Citind suma 
rezultată constați câ ea nu s® 
ooate conjuga decît cu un verb 
la timpul imperfect.

Timișoara era...
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Semenic 2000. 9,&o
Desen animat : „Mărul" — pro
ducție a studiourilor din R.P. Bul
garia. 10,00 Curs de limba france
ză. 10,30 Teleclnemateca pentru 
copil șl tineret : „Cei doi care au 
furat luna". 12,00 întrebări și răs
punsuri. 12.30 Telejurnal. 15,30 Te- 
leșcoală. 16,30—17,00 Curs de limba 
engleză. 17.30 Deschiderea emisiu
nii de dupâ-amiază. 17.35 O viață 
pentru o idee : Emil Racoviță. 18.05 
Interpreți de muzică populară. 
18.25 Timp și anotimp In agricul
tură. 18,50 Tragerea Pronoexpres. 
19,00 Panoramic științific. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 In 
întîmplnarea Conferinței Naționa
le a P.C.R. și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii : Țara în
treagă în întrecere. 20.15 Reportaj 
TV. 20.35 Telecinematecft : „Cri
mă și pedeapsă". 22.20 „24 de
ore". 22,35 Finala Cupei Campioni
lor Europeni la fotbal : Ajax Am
sterdam — internazlonale Milano, 
înregistrare de la Rotterdam.

PROGRAMUL II

-------- 20 31
la Sofia. 21.15 Agen-

buca-
22.0t

20,00 România în lume. 
Primăvara * ~ "
da. 21.25 Cluburi sportive 
reștene. 21.45 Artă plastică. 
Teatru foileton ; „Mușatinii",
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Marți după-amiază a ple
cat la Sofia o delegație de 
activiști ai P.C.R., condusă 

de tovarășul Ludovik Fazekaș, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, va face o vizită 
în schimb de experiență în 
R.P. Bulgaria.

Marți s-a deschis la București, 
în unul din pavilioanele Com
plexului expozițional de la Casa 
Scînteii, expoziția de prezentare 
a produselor Centralei economice 
de stat bulgare „Balkankar“.

Expoziția deschisă între 30 
mâi-~8 iunie a.c., prezintă o 
gamă largă de mașini de trans
port și ridicat — electrocare, 
electrostivuitoare, electropalane 
etc.

Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul

„TE APAR, TE CI NT, 
PATRIA MEA"

— CONCURS DE CREAȚIE DE CINTECE OSTĂȘEȘTI —
Pentru stimularea creației de cîntece patriotice, marșuri, 

și piese de muzică ușoara inspirate din viața militarilor. Mi
nisterul Forțelor Armate organizează între 16—22 octombrie 
1972, FESTIVALUL CÎNTECULUI OSTĂȘESC. Festivalul este 
precedat de un CONCURS DE CREAȚIE. Concursul ette deschis 
tuturor compozitorilor și poeților, membri sau nemembri oi 
uniunilor de creație. Se vor acorda premii și mențiuni.

Lucrările vor fi trimise pînă la 15 august 1972, pe adresa : 
Ministerul Forțelor Armate — Consiliul politic superior, strada 
Brezoianu nr. 41—43, sectorul 7, București, cu mențiunea „Pen
tru concursul do creație de cîntece ostășești".

Regulamentul de desfășurare a Festivalului cîntecului ostă
șesc poate fi consultat la Uniunea compozitorilor și filialele 
acesteia, Uniunea scriitorilor și asociațiile de scriitori, precum 
și la cosele armatei și comitetele județene de cultură și edu
cație socialistă.

Detalii se pot obține de la Ministerul Forțelor Armate, tele
fon 14.46.10, interior 216-

A^lAA^AAA/WWWWVWVWWWWW'z 

I ZONAL

jș (Urmare din pag. I) C

> Scriptic, nici o contrazicere, pare-se- în confruntare cu <
> realitatea, apar, însâ, neacoperirî. întîrzieri, anacronisme. <
> Este adevărat, de naturâ izolată. într-un județ în, plină în- <
> flori re, bunăoară, fabricile textile intrate în funcțiune nu <
> au suficienți muncitori calificați în anumite operații ; abia <
> acum se organizează cursuri ad-hoc (sau se apelează la <
> alte centre textile) ; în mai multe județe lipsesc constructori <
> (dar pe teritoriul lor se școlarizează profesiuni „tehniciste’, <
> utile, desigur, indirect însă raportate la necesitățile locale); <
> cîte o dată există situații în care foruri de învățămînt din I 
i subordinea unor ministere economice organizează admi- < 
i ferea într-un județ, cu elevi din acel județ, pe care-i școla- < 
i rîzează în alte județe, de care dispun la repartizare. Ase- < 
i menea aspecte pot anula funcțiile sociale ale spiritului I 
i prospectiv al profesiunilor de mîine. Pot aduce — cel puțin <
> temporar — pagube economiei națio-nale, în primul rînd <
> profilului zona! respectiv. I
> în fizionomia acestuia, în afara cazurilor de localități <
> urbanizate, își mai reclamă prezența meserii puțin cunos- <
> cute de tineri, eronat apreciate : mecanici, motopompiști, <
> electricieni, sudori, zidari, instalatori, dulgheri — cu totul <
* incompletă înșiruire de posibilă instruire a elevilor de la <
> sate în ateliere-școală. Cînd acestea există. Pentru că, <
> de exemplu, notam anul trecut la sediul unui inspectorat <
> școlar, că numărul atelierelor la orașe (deci al unor posi- <
> bile meserii) era de 6 ori mai mare decît cel al atelierelor <
> de ja sate (în pofida profilului. preponderent rural). La < 
1 antipod, exact în județul vecin, situația era inversă. Pentru < 
1 că forurile locale investigaseră realitățile satelor, le dialo- <
> gaseră cu factorii de răspundere ai învățămîntului. Le (
1 clar-văzuseră... <
t Zonal... O realitate a zilelor noastre,, nu Un simplu adjec- <
* tiv de diefionar ; un coif de țară angajat în spirala progre- <
* sului și a civilizației; un teritoriu specific care solicită celor (
1 ce îl reprezintă răspunderi sociale de mare însemnătate în ( 
1 direcția prospectării și sincronizării timpului prezent și I 
1 viitor cu meseriile și profesiunile de care are trebuință, prin < 
’ care își statuează frumusețea. <

România-film prezintă:

Priducfie 
a studiourilor 
din Barrandov 

Regia : ANTONIN 
KAHLIK.

Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., care, la invitația. preșe
dintelui Camerei Comunelor din 
Canada, a făcut o vizită oficia
lă în această țară, s-a înapoiat 
marți după-amiază în Capitală.

Marți după-amiază a fost sem
nat la Ministerul Comerțului 
Exterior protocolul suplimentar 
privind schimburile comercia
le între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Democrată Coreeană pe anii 
1972-1975.

Documentul, care prevede o 
creștere însemnată a schimbu
rilor bilaterale, a fost semnat 
din partea română de Ion Flo- 
rescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea 
R.P.D. Coreene de Bang Ki 
Yong, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Printre cei prezenți la sem
nare s-a aflat și Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Cu : IVAN PA- 
LUCH, MAGDA VA- 
SARYOVA, FERRO 
VELECKY, GUSTAV 
OPOCENSKY.

EXCURSII ÎN
STRĂINĂTATE

Lă sediul agenției B. T. T. 
București (str. Cosmonauților 
nr. 21, telefon : 14 42 00) conti
nuă înscrierile la următoarele 
excursii, peste, hotare : Algeria 
10—31 august; Belgia 15—29 Au
gust; Finlanda-U.R.S.S. 8—20 
septembrie : Japonia 2—29 au
gust ; R.F. a Germaniei 18 Au
gust—2 septembrie; R.F. a 
Germaniei — J.O. de la Miin- 
chen — 25 august—11 sep
tembrie ; R.S.F. Iugoslavia 24 
august—2 septembrie și 5—14 
septembrie ; R.P. Polonă 1—8 
iulie ; 21—28 august; 7—19
august; R.P. Ungară 14—21 
iulie ; 12—19 septembrie ; 
R.D. Germană 7—18 august; 8— 
19 septembrie; 9—20 octombrie; 
U.R.S.S. 9—19 august; 6—16 
septembrie; Tunisia-Italia 3— 
24 august.

MARGINALII
LA O CONSFĂTUIRE 

DE LUCRU A 
CADRELOR DIDACTICE 

DE LA ȘCOALA 
GENERALĂ NR. 50

O vizită — chiar succintă — la 
Școala generală nr. 50 din Ca
pitală, prilejuiește cu ușurință nu
meroase constatări care atestă că 
locul fruntaș ocupat de această 
instituție de învățămînt între cele
lalte unități școlare din Secto
rul III nu este deloc întîmplător. 
Iată cîteva repere : săli transfor
mate în cabinete pe specialități ; 
laboratoare și ateliere bine utila
te pentru lucrări practice ; expo
ziții în vitrinele holului școlii, 
realizate în întregime de către 
elevi, care stîmesc admirația nu
meroșilor vizitatori ; activitatea 
virtuoșilor membri ai formației 
de mandoline ; primul loc pe sec
tor, obținut în ultimii doi ani, în 
activitatea pionierească.

O recentă consfătuire de lucru 
a cadrelor didactice de la această 
școală a *ăcut,  pe larg, tocmai o 
astfel de trecere în revistă a 
succeselor realizate acum, în 
preajma sfifșitului de an școlar. 
Cu o completare, pe care ne gră
bim să o semnalăm : acțiunea 
strîngerli de economii pe librete 
C.E.C. Dirigințil și cadrul didactic 
special însărcinat cu această res
ponsabilitate n-au pierdut din ve
dere, de-a lungul trimestrelor, 
funcția profund educativă a unor 
astfel de lăudabile preocupări. 
Marea majoritate a efectivului șco
lii a deprins economisirea ritmică, 
planificarea, chibzuință în folo
sirea mijloacelor materiale, com
baterea risipei. La lecții, în ședin
țele cu părinții, în vizite la do
miciliul acestora, cu ocazia anali
zei rezultatelor întrecerilor inter- 
clase, s-au purtat interesante dis
cuții în „Săptămîna economiei" 
asupra multiplelor avantaje mate
riale și educative ale economiei. 
Foarte rapid s-au arătat și rezul
tatele : la școala generală nr. 50 
depunerile C.E.C. ale elevilor și 
cadrelor didactice înregistrate anul 
acesta se ridică la frumoasa sumă 
de 40 000 de lei.

(Urmare din pag. I)

La aeroport au venit, de ase
menea, să-i salute pe oaspeți to
varășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Gheorghe Cioa
ră, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Mihai Dalea, 
Ion Ioniță, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Pe
tre Ionescu, ambasadorul Româ
niei la Havana.

Pe aeroport se aflau, totodată, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni, cubanezi și corespondenți 
ai presei străine.

Se aflau, de asemenea, Ni
colas Rodriguez Astiazarain, am
basadorul Republicii Cuba la 
București, membri ai ambasadei 
Republicii Cuba, Ferenc Mar
tin, ambasadorul R.P. Ungare 
la București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în Româ
nia.

O gardă de onoare prezintă 
raportul la sosirea conducători-

Din banii economisiți elevii școlii 
vor face cîteva frumoase excursii 
în perioada - vacanței de vară, vor 
face abonamente Ia publicațiile 
pentru tineret, își vor cumpăra 
materiale sportive, iar alții își vor 
îmbogăți bibliotecile personale. 
Altfel spus, acum, la ora bilanțu
lui, Școala generală nr. 50 izbutește 
să dețină întîietatea în sector în- 
tr-un nou domeniu al activităților 
educative pionierești : economiile.

VIOREL KABA

CUM SE CULTIVA O 
PASIUNE

Cercul de istorie al elevilor 
din Liceul nr. 24 n-are o...isto
rie ,prea îndelungată, Totuși, el 
deține de acum o experiență in
teresantă. îndrumat de profeso
rul Paul Grigoriu, cercul și-a 
profilat activitatea ceva mai 
aparte. Elevii, pasionați istorici, 
nu se simțeau tentați de o acti
vitate monotonă, realizată în 
sala de clasă, și acasă pentru a 
studia mai în extenso unele ca
pitole deja învățate la ore și a 
elabora referate școlărești, — 
ceva mai dezvoltate decît o teză, 
— pe care să le prezinte în cerc, 
în fața colegilor. Altceva, mai 
interesant, purtând caraeteristi- 
cile începutului de cercetare, își 
doreau. Profesorul le-a sugerat 
să se constituie într-un colectiv 
de studiu care să înceapă cerce
tarea unor documente din anu
mite etape istorice. De fapt, asta 
însemna inițierea elevilor în 
cercetarea unei bibliografii, să 
învețe a urmări o anumi
tă . problemă a istoriei în 
presa vremii ori în alte docu
mente. Cu concursul conducerii 
liceului, profesorul le-a obținut 
tuturor membrilor cercului legi
timații de acces în cîteva mari 
biblioteci ale Bucureștiului, pre
cum și accesul la studierea unor 
documente de arhivă. Și au în
ceput treaba. Firesc, au început 
cu...începutul : cunoașterea mis
terelor unei mari biblioteci, a 
codurilor absolut obligatorii 
pentru a fi servit și a ști ce să 
ceri într-o asemenea bibliotecă. 
Odată învățat alfabetul, s-au 
stabilit tematicile de urmărit și 
tinerii istorici au început să cer
ceteze colecții de periodice. Im
plicit, în felul acesta au învă
țat să meargă pe firul unor pro
bleme, al unor teme luate în stu
diu. Acum au învățat să fișeze 
materialul. Ore întregi, în fie
care săptămînă, și le petrec — 
deocamdată încă însoțiți de pro
fesor — la bibliotecă. Va urma o 
altă etapă — a sintetizării mate
rialului, a elaborării lucrărilor. 
Orele de cerc capătă, astfel, va
loarea muncii practice, a muncii 
individuale, solicitîndu-le nu 

, numai cunoștințele de la orele 
de istorie, ci și capacitatea de a 
scoate esențe, de a discerne, de 
a interpreta, de a compara și a 
raporta anumite fapte istorice 
la altele care țin de epoca res
pectivă, de problema luată în 
studiu. Deci, activitatea în cerc 
va conduce nu numai la cul
tivarea unei pasiuni dar și la 
formarea unui stil de muncă in
telectuală prin inițierea practică 
în investigarea științifică.

L. L.

COMUNICAT COMUN
ROMANO -CUBANEZ

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Fidel Castro, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România în perioada 
26—30 mai 1972.

Tovarășul Fidel Castro și de
legația de partid și guverna
mentală care l-a însoțit au vi
zitat obiective industriale, agri
cole și culturale din București, 
Ploiești, județul Ilfov ; Combi
natul petrochimic „Brazi" și U- 
zinele de utilaj petrolier „1 Mai* 4 
— Ploiești, I.A.S. „30 Decem
brie", Institutul de cercetări 
pentru cultura cerealelor și 
plantelor tehnice Fundulea, In
stitutul Politehnic, noi cartiere 
de locuințe din București. Oas
peții s-au întîlnit cu activiști ai 
organelor de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă, cu 
numeroși oameni ai muncii și 
cu populația localităților vizi
tate.

Reprezentanții Cubei revolu
ționare au fost primiți pretutin
deni cu deosebită căldură și sim
patie, expresie a șentimenteier 
de prietenie și solidaritate mi
litantă pe care le nutresc reci
proc poporul român și poporul 
cubanez.

în timpul vizitei, între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Fidel Castro, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revolu
ționarul Republicii Cuba, au a- 
vut loc convorbii i la care au 
participat:

Din partea română tovarășii : 
Ion Gheorghe Maurer, membriț 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Pățan, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul forțelor arma
te, Bujor Almășan. membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Teodor Marinescu, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, șeful Sec
ției Relațiilor Externe a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, George Maco- 
veșcu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Încheind vizita noastră și părăsind ospitaliera dumneavoastră 

țară, în numele delegației de partid și guvernamentale din 
Cuba și al meu personal, vă exprim dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, guvernului și en
tuziastului popor român, cele mai cordiale mulțumiri pentru 
căldura și spiritul frățesc cu care am fost primiți în timpul șe
derii noastre pe pămîntul românesc.

Am avut satisfacția să vizităm fabrici, întreprinderi agricole, 
să luăm cunoștință de dezvoltarea industriei dumneavoastră 
moderne, să discutăm cu muncitorii, țăranii, tehnicienii și ca
drele de conducere și pretutindeni am putut constata hotărîrea 
fermă de a lupta și munci pentru transformarea României în
tr-o țară socialistă dezvoltată.

Credem că convorbirile avute și schimbul de păreri efec
tuat într-o atmosferă de sinceritate, prietenie frățească și res
pect vor contribui la o mai bună înțelegere a realităților și 
preocupărilor noastre, la dezvoltarea relațiilor între Cuba și 
România, spre binele nu numai al popoarelor noastre, ci și al 
celorlalte țări socialiste și al tuturor forțelor revoluționare și 
antiimperialiste.

FIDEL CASTRO
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Comunist și Prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
FIDEL CASTRO RUZ

Român, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gheor
ghe Oprea, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, consilier 
ia Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Petre 
Ionescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Cuba.

Din partea cubaneză, tovară
șii : Dr. Carlos Rafael Rodri
guez, membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cuba și minis
tru al Guvernului Revoluționar ; 
Flavio Bravo, membru al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, Josâ A. Na
ranjo, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba și ministru al indus
triei alimentare, comandant 
Arnaldo Ochoa, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba șl șef al ar
matei din Havana, Osmany Ci- 
enfuegos, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cuba, Mauro Garcia, 
directorul Direcției țări socia
liste din Ministerul Relațiilor 
Externe, Nicolăs Rodriguez, am
basadorul Republicii Cuba în 
Republica Socialistă România.

în cursul convorbirilor, dele
gațiile s-au informat reciproc 
asupra activității partidelor și 
guvernelor lor pentru dezvolta
rea construcției socialiste în cele 
două țări. Părțile au constatat 
că Republica Socialistă Româ
nia și Republica Cuba au obți
nut succese importante în edi
ficarea noii societăți. Au fost 
discutate, de asemenea, pro
bleme referitoare la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie frățească 
și colaborare între cele două 
țări, precum și unele probleme 
ale situației internaționale ac
tuale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești și de eliberare na
țională.

Partea română a dat o înaltă 
apreciere muncii pline de abne
gație și eroism desfășurate de 
poporul cubanez, sub conduce
rea Partidului Comunist, pentru 
edificarea societății socialiste și 
consolidarea cuceririlor revolu
ției, împotriva uneltirilor agre
sive ale imperialismului ameri
can. Poporul român, care a sa
lutat cu entuziasm victoria re
voluției din Cuba, se bucură 
din toată inima de realizările 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii din Cuba în opera com
plexă de dezvoltare și diversi
ficare a economiei naționale și 
în înfăptuirea unor adînci tran
sformări în întreaga viață poli
tică, socială și culturală a tării.

Triumful revoluției din Cuba 
frățească reprezintă încoronarea 
luptei îndelungate dusă de po
porul cubanez centru elibera
rea națională și sociala, consti
tuie un moment de importanță 
istorică în procesul revoluționar 
mondial, un exemplu însufleți- 
tor în lupta popoarelor pentru 
libertate, democrație și progres 
social.

Partea cubaneză și-a exprimat 
hotărîrea de a continua constru- 

lor de partid și de stat ai Româ
niei și Cubei.

în timp ce sînt intonate imnu
rile de stat ale celor două țări, 
în semn de salut se trag 21 
salve de artilerie. Tovarășii Fi
del Castro Ruz și Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă garda 
de onoare.

Conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Cuba, cele
lalte persoane oficiale cubaneze 
își iau apoi rămas bun de la 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la București, de la persoa
nele oficiale române prezente pe 
aeroport.

Oaspeții răspund aclamațiilor 
prietenești ale miilor de oameni 
ai muncii aflați pe aeroport, își 
iau rămas bun de la conducătorii 
partidului și statului nostru.

Tovarășii Fidel Castro Ruz 
și Nicolae Ceaușescu își string 
călduros mîinile, se îmbrățișea
ză.

Un grup de pionieri oferă 
oaspeților buchete de flori.

La ora 10, nava aeriană cu 
care călătoresc înalții oaspeți 
cubanezi decolează, îndreptîn- 
du-se spre R.P. Ungară. Ea este 
escortată pînă la frontieră de 
avioane cu reacție ale forțelor 
noastre armate. 

irea primului stat socialist de 
pe continentul american, în con
dițiile amenințării agresiunii 
directe și blocadei economice a 
guvernului imperialist al S.U.A., 
și a reafirmat cererea guver
nului și poporului cubanez cu 
privire la retragerea necondi
ționată a bazei navale nord-ame- 
ricane de la Guantânamo.

Partea română salută întări
rea poziției Republicii Cuba pe 
plan internațional, este pe de
plin solidară cu lupta sa pen
tru apărarea independenței și 
suveranității țării și sprijină cu 
hotărîre cererea legitimă a Re
publicii Cuba privind retrage
rea bazei navale nord-america- 
ne de la Guantânamo.

Partea cubaneză a dat o înal
tă apreciere luptei eroice a 
clasei muncitoare, a poporului 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist, în înfăptuirea in
surecției armate victorioase 
pentru înlăturarea dominației 
fasciste și transformarea revolu
ționară a întregii societăți, în 
făurirea unei noi orînduiri. De
legația Cubei și-a exprimat 
bucuria față de realizările re
marcabile ale clasei muncitoa
re, țărănimii și intelectualității 
din «România, în crearea unei 
Industrii moderne, dezvoltarea 
continuă a agriculturii, înflori
rea științei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Cuba a 
salutat succesele de seamă ob
ținute de poporul român în în
deplinirea programului Congre
sului al X-lea al Partidului Co
munist Român privind constru
irea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

Poporul cubanez, Partidul 
Comunist și Guvernul Revolu
ționar al Republicii Cuba, rele- 
vînd colaborarea tovărășească 
dintre cele două țări socialiste, 
au exprimat recunoștința lor 
pentru sprijinul frățesc primit 
din partea poporului român, a 
Partidului Comunist și guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia.

Cele două părți au relevat cu 
deosebită satisfacție că relațiile 
de prietenie frățească, de întra
jutorare tovărășească și colabo
rare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cuba, din
tre România și Cuba, se dez
voltă cu succes, pe baza prin
cipiilor marxisrn-leninismului, 
solidarității internaționaliste, în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului, libertății 
și progresului. Ele au subliniat 
că un rol de seamă în dezvolta
rea raporturilor româno-cubane- 
ze îl au întîlnirile și convorbi
rile între reprezentanții condu
cerilor de partid și de stat, ex
tinderea schimbului de experi
ență în diferite domenii de ac
tivitate, lărgirea și diversifica
rea legăturilor. între instituțiile 
și organizațiile din cele două 
țări, precum și colaborarea pe 
plan internațional.

De ambele părți au fost evi
dențiate dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor economice, creșterea 
însemnată și diversificarea 
schimburilor comerciale, lăr
girea cooperării industriale, 
și în producție, corespunzător A- 
cordului de cooperare încheiat 
în aprilie 1969. Părțile au căzut 
de acord asupra necesității de 
a pune mai deplin în valoare 
posibilitățile sporite pe care le 
creează economiile naționale ale 
celor două țări, aflate în plin 
proces de dezvoltare. în acest 
scop, Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economi
că și tehnico-științifică, a cărei 
activitate a fost apreciată pozi
tiv, ministerele și alte organe 
centrale din cele două țări au 
fost însărcinate să stabilească 
măsuri concrete privind adînci- 
rea cooperării în producție, ști
ință și tehnică, îndeosebi în do
meniile industriei miniere, chi
mice, materialelor de construc
ții, transportului, zootehniei. 
Părțile au convenit să încheie, 
în viitorul apropiat, un nou A- 
cord comercial și de plăți pe 
termen lung, care să ducă în 
următorii ani la o creștere sub
stanțială a volumului schimbu
lui de mărfuri între cele două 
țări.

Cele două delegații au relie
fat rezultatele obținute în înde
plinirea înțelegerilor în vigoare 
privind dezvoltarea relațiilor în 
domeniile științei, culturii, artei, 
presei și învățămîntului, a con
lucrării rodnice statornicite în 
formarea de cadre tehnice, sub
liniind dorința reciprocă de a 
lărgi în continuare această co
laborare.

Republica Socialistă România 
și Republica Cuba acordă o a- 
tenție deosebită dezvoltării rela
țiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate frățească cu toate 
țările socialiste, considered că 
aceasta corespunde atît intere
selor popoarelor român și cuba
nez, cît și cauzei întăririi siste
mului socialist mondial — fac
tor hotărîtor în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului.

In cadrul convorbirilor, cele 
două părți au subliniat semnifi
cația profundă a deplasărilor in 
raportul de forțe pe plan mon
dial în direcția întăririi poziții
lor internaționale ale țărilor so
cialiste, ale forțelor revoluționa
re, democratice și progresiste, 
ceea ce creează condiții favora
bile pentru intensificarea luptei 
împotriva politicii imperialiste 
de agresiune și amestec in tre
burile interne ale altor state, 
pentru eliberarea națională și 
socială.

Cele două delegații au relevat 
importanța deosebită a mișcării 
de eliberare națională și socia
lă a popoarelor oprimate din 
Asia, Africa și America Latină, 
considered că aceasta consti
tuie o contribuție de seamă la 
cauza , revoluției în întreaga 
lume, împotriva capitalismului 
și imperialismului.

Analizînd evoluția situației din 
Indochina, cele două părți au 
salutat succesele importante ob
ținute în actuala ofensivă de 
forțele patriotice din Vietnamul 
de Sud împotriva intervenției 
imperialiste, care determină e- 
șecul politicii de „vietnamizare". 
Totodată, au condamnat cu e- 
nergie blocarea porturilor și 
intensificarea bombardamente
lor asupra căilor de comunica
ție și orașelor R. D. Vietnam 
de către Statele Unite ale Ame
rica. Aceste noi acte agresive 
constituie o escaladare primej
dioasă a războiului în Indochi
na, o încălcare flagrantă a drep
tului internațional și o gravă â- 
menințare pentru securitatea și 
pacea lumii.

Reafirmînd deplina solidarita
te cu lupta eroică a poporului 
vietnamez pentru apărarea li
bertății și independentei sale 
naționale, Republica Socialistă 
România și Republica Cuba își 
exprimă hotărîrea de a-i acorda 
și în viitor întregul lor ajutor. 
Ele cer în mod ferm încetarea 
imediată a tuturor acțiunilor 
militare împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, a poporu
lui vietnamez, se pronunță pen
tru reluarea neîntîrziată a ne
gocierilor de la Paris, pentru 
retragerea integrală a trupelor 
americane din Indochina. înce
tarea ajutorului acordat regimu
lui marionetă Thieu. sprijină 
propunerile guvernului Republi
cii Democrate Vietnam și pro
gramul în 7 puncte al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
care oferă p bază rațională pen
tru soluționarea conflictului.

Cele două delegații și-au ex
primat solidaritatea cu revendi
cările legitime ale Guvernului 
Regal de Unitate Națională al 
Cambodgiei și Frontului Patrio
tic Laoțian privind încetarea a- 
gresiunii imperialismului ame
rican; popoarele vietnamez, 
khmer și laoțian să fie lăsate 
să-și hotărască singure soarta, 
fără nici un amestec din afară.

Ambele părți sprijină lupta 
poporului coreean pentru retra
gerea trupelor americane din 
Coreea de Sud, proDunerile gu
vernului Republicii Populare 
Democrate Coreene privind rea
lizarea reunificării independente 
și pașnice a patriei.

Cele două părți au subliniat 
cu satisfacție că mișcarea de e- 
liberare națională a popoare
lor din America Latină s-a 
transformat într-o puternică for
ță. Pătrunderea din ce în ce mai 
mult a imperialismului nord- 
american in toate sferele vieții 
economice, politice și culturale a 
acestor țări determină ascuțirea 
contradicțiilor economice si so
ciale, intensificarea lUDtei revo
luționare și antiimperialiste a 
popoarelor latino-americane. In 
cadrul acestui avint revoluționar 
se extinde baza socială a miș
cării antiimperialiste. căreia i 
se alătură noi forte politice si 
pături sociale, iar ideile socialis
mului cîștigă teren în mase tot 
mai largi.

Cele două părți își exprimă 
solidaritatea cu Guvernul. Uni
tății Populare din Chile» prezi
dat de Salvador Allende, privesc 
cu simpatie măsurile guvernu
lui din Peru în apărarea intere
selor naționale, aspirațiile po
norului panamez de a-si exerci
ta pe deplin suveranitatea si in
dependenta asupra întregului ‘te
ritoriu al tării. Ele sprijină mă
surile îndreptate spre redobîndi- 
rea resurselor naturale ale ta
rilor din America Latină, se so
lidarizează cu*  lupta popoarelor 
de pe acest continent pentru li
bertate, dreptate socială si un 
viitor mai bun.

Delegațiile si-au expus punc
tele de vedere asupra situației 
din Orientul Mijlociu. Ele au 
subliniat că orice soluție a con
flictului arabo-israelian va tre
bui să tină seama în mod ne
cesar de drepturile si aspirații
le legitime si inalienabile ale 
populației palestiniene.

în cursul schimbului de pă
reri asupra evoluției situației 
din Europa, părțile au salutat 
îmbunătățirea climatului politic 
de pe continent, la oare tarile 
socialiste europene si-au adus o 
contribuție deosebită si au evi
dențiat. in același timp, impor
tanta pe care o are pentru men
ținerea păcii in lume. recu
noașterea actualelor frontiere 
ale statelor de pe acest conti
nent.

Cele două părți apreciază po
zitiv ratificarea tratatelor sem
nate de Uniunea Sovietică si 
Republica Populară Polonă cu 
Republica Federală a Germaniei, 
realizarea acordului cvadripartit 
asupra Berlinului occidental, 
precum si negocierile dintre Re
publica Democrată Germană si 
Republica Federală a Germa
niei $i Senatul Berlinului occi
dental. considerindu-le un aport 
de seamă la lichidarea reziduu
rilor ultimului război mon
dial. Delegațiile română si cuba
neză se pronunță pentru recu
noașterea R.D.G. —stat socialist 
suveran — de aătre toate state
le, pe baza dreptului internațio
nal. pentru participarea ei cu 
drepturi egale la activitatea in
ternațională. Totodată. România 
Si Cuba susțin admiterea con
comitentă a celor două state ger
mane în O.N.U.

Republica Socialistă România 
și Republica Cuba consideră că 
în prezent există condiții favo
rabile pentru desfășurarea lu
crărilor pregătitoare în cadrul 
multilateral și convocarea în
tr-un viitor apropiat a conferin
ței europene pentru securitate 
si cooperare.Republica Cuba dă o înaltă a- 
preciere activității consecvente 
a Republicii Socialiste România 
îndreptată spre edificarea unui 
sistem trainic de securitate în 
Europa, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, 
colaborării si bunei vecinătăți, 
activitate care contribuie la 
destinderea internațională.

Cele două țări sprijină cu ho
tărîre dreptul popoarelor subdez
voltate de a-si redobindi bogă
țiile lor naționale si de a bene
ficia neîngrădit de cuceririle 
științei și tehnicii contempora
ne ; ele se pronunță împotriva 
practicilor imperialiste de re
presalii economice si măsurilor 
discriminatorii față de țările si 
popoarele care își apără dreptu
rile lor legitime.

Exprimând profunda lor ade
ziune fată de dreptul inalienabil 
al tuturor popoarelor la exis
tentă liberă si independentă, 
cele două părți și-au reafirmat 
solidaritatea militantă cu lupta 
mișcărilor de eliberare, a tine
relor state din Africa împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. Republica 
Socialistă România si Republica 
Cuba vor acorda și în viitor spri
jin deplin luptei armate a po
poarelor din Guineea-Bissau. 
Angola si Mozambic si din alte 
teritorii dependente, pentiu li
chidarea opresiunii coloniale si 
cucerirea independentei națio
nale. pentru înfăptuirea aspi
rațiilor lor legitime spre li
bertate si progres social. Ele 
condamnă politica de discrimi
nare rasială a regimurilor de. la 
Pretoria și Salisbury împotriva 
popoarelor din Africa de Sud, 
Namibia și Zimbabwe.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea ca la soluționarea 
problemelor internaționale vi
tale sa ia parte activă toate

Cele două delegații se pro
nunță în mod consecvent în 
favoarea dezarmării generale 
și complete, sub un strict con
trol internațional, și sprijină 
convocarea unei conferințe 
mondiale pentru discutarea și 
analizarea problemelor dezar
mării, cu participarea tuturor 
statelor.

în timpul convorbirilor, cele 
două delegații au convenit sa 
întărească și să adincească $1 
mai mult. în toate domeniile, 
relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Cuba, întemeiate pe respectarea 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, egalitatea in 
drepturi și avantaj reciproc. 
Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Fidel Castro, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cuba, au exprimat dorința co
mună a celor două partide de 
a adînci și intensifica legături
le dintre ele. pe baza marxisrn- 
leninismului. internaționalis
mului socialist, a încrederii și 
respectului reciproc. în acest 
sens, părțile au reafirmat hotă- 
rirea Partidului Comunist Ro
mân și a Partidului Comunist 
din Cuba de a extinde colabo
rarea reciprocă, schimbul de 
informații și de experiență cu 
privire la construirea Socialis
mului, prin realizarea.de vizite, 
întîlnirî la diferite niveluri și 
consultări în probleme de inte
res comun.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba își 
exprimă hotărîrea de a acțio
na neobosit pentru lărgirea re
lațiilor de solidaritate inter- 
naționalistă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
mișcările de eliberare naționa
lă, democratice și progresiste, 
pentru realizarea unității de ac
țiune a tuturor forțelor revolu
ționare și progresiste în lupta 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis
mului, pentru libertate națio
nală și dreptate socială, pentiu 
pace în lume.

Cele două părți apreciază că 
vizita oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România a 
tovarășului Fidel Castro, prim 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cuba, prim ministru al Guver
nului Revoluționar al Republi
cii Cuba, convorbirile fructuoa
se, desfășurate într-o atmosfe
ră tovărășească, de stimă și în
țelegere reciprocă, constituie o 
contribuție valoroasă la întări
rea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor frățești dintre Parti
dul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Cuba, a cola
borării multilaterale dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Cuba, în interesul 
celor două popoare, al cauzei 
unității țărilor socialiste, a tu
turor forțelor revoluționare și 
antiimperialiste din lume.

Tovarășul Fidel Castro a in
vitat, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
și Guvernului Revoluționar al 
Cubei, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste Româ
nia, să facă o vizită oficială de 
prietenie în Republica Cuba. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere, vizita urmînd să aibă loc 
la o dată ce se va stabili uite*  
rior.

realizarea.de
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COMUNICAT COMUN

SOVIETO-AMERICAN

TINERETUL LUMII _

„Devalorizarea diplomelor"

MOSCOVA 30 (Agerpres). — In 
comunicatul comun sovieto-ame- 
rican dat publicității la încheierea 
vizitei oficiale făcute în Uniunea 
Sovietică, între 22 și 30 mai, de 
președintele Statelor Unite s.e ara- 
tă că președintele Richard Nixon și 
Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi 
și Alexei Kosighin au avut con
vorbiri asupra unor probleme 
fundamentale ale relațiilor sovieto- 
americane și situației internațio
nale actuale. Părțile au adoptat 
documentul intitulat „Bazele rela
țiilor reciproce dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.".

Comunicatul menționează că, in 
Urma progresului înregistrat ?n 
negocierile care au precedat în- 
tîlnirea la nive^ înalt și în cursul 
întâlnirii însăși, s-a ajuns la un 
număr de acorduri importante : 
tratatul asupra limitării sistemelor 
de rachetă antibalistice. acordul 
temporar privind anumite măsuri 
legate de limitarea înarmărilor 
strategice ofensive, acordul asupra 
măsurilor de prevenire a inciden
telor pe mare și în spațiul aerian 
deasupra mărilor între nave și 
avioane militare americane și so
vietice, acordul de cooperare în 
domeniile științei și tehnologiei, 
înțelegerea privind colaborarea 
spațială, acordul de cooperare în 
ocrotirea sănătății și acordul pri
vind apărarea și îmbunătățirea 
mediului ambiant.

In cursul discuțiilor cu privire 
la situația internațională, părțile 
au luat notă de evoluția favorabilă 
a evenimentelor din Europa. State
le Unite și Uniunea Sovietică, 
arată comunicatul, sint gata să a- 
ducă contribuții corespunzătoare 
tendințelor pozitive survenite pe 
continentul european în direcția 
unei destinderi reale șî dezvoltării 
relațiilor de cooperare pașnică în
tre statele Europei, pe baza prin
cipiilor integrității teritoriale si 
inviolabilității frontierelor, nea
mestecului în afacerile interne, su
veranității, egalității, independen
ței și renunțării la folosirea for-

Amănunte privind 
ciocnirile din Burundi

Postul de radio „Vocea Revo
luției" din Burundi a difuzat 
un comunicat reluat de agen
țiile REUTER, ASSOCIATED 
PRESS și UNITED PRESS IN
TERNAȚIONAL, în care se a- 
rată câ „cel puțin. 50 000 de per
soane au fost ucise în țara în 
timpul luptelor care au izbuc
nit după 29 aprilie, ca urmare 
a tentativei eșuate de lovitură 
de stat". Datele' anunțate nu in
clud persoanele dispărute sau 
cele care s-au refugiat în țările 
vecine — Tanzania și Republica 
Zair.

Potrivit comunicatului difuzat 
de guvern, „aproximativ 8 000 
de rebeli, au atacat la 29 aprilie 
capitala țării, Bujumbura, și 
alte orașe din provinciile situ
ate în sudul și nord-estul țării 
și în regiunea centrală. După 
intrarea pe teritoriul Republicii 
Burundi, ei au stabilit legături 
cu elementele dușmănoase au
torității centrale. In comunicat 
se arată că o coloană de 4 000 
de rebeli- a atacat capitala, iar 
după ce au fost respinși de for
țele guvernamentale s-au regru
pat în localitățile Rumonge și 
Nyanzalac, două mici porturi la 
lacul Tanganica, unde s-au de
dat la masacre în rîndurile 
populației. Alți 3 000 de rebeli 
au intrat pe teritoriul burundez 
prin partea de sud, atacînd o- 
rașul Gitega, unde se afla în
chis fostul rege, Ntare al V-lea 
ucis în cursul luptelor, precum 
și tabăra militară Kashoza, dis
pusă în partea de nord-est a Re
publicii Burundi.

Din informațiile deținute de
autorități, relevă postul de ra
dio citat de agenții, reiese că 
rebelii intenționau să răstoarne 
guvernul președintelui Micom- 
bero și că „au pus la cale un 
plan minuțios de a extermina 
populația Watusi".

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN SANTIAGO DE CHILE

„KUSILLO" VA REVENI...
• TÎRGUL internațional de 

primăvară de la Budapesta și-a 
Închis porțile. Timp de zece 
sile, pavilioanele celor 41 de țări 
participante au fost vizitate de 
peste 1 200 000 de persoane.

Și la această ediție, pavilio
nul țării noastre s-a bucurat de 
un iarg interes în rîndul vizita
torilor, care au apreciat favora
bil calitatea și aspectul produ
selor prezentate.

FIDEL CASTRO 
LA BUDAPESTA

Marți dimineața, la invita
ția C.C. al P.M.S.U. și a gu
vernului ungar, a sosit la 
Budapesta într-o vizită ofi
cială de prietenie delegația 
Ie partid și guvernamentală 
a Republicii Cuba, condusă 
de Fidel Castro, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar.

La sosirea pe aeroportul 
Ferihegyi, delegația cubane
ză a fost întâmpinată de Ja
nos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. Jeno Fock, 
președintele Guvernului re
voluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar, și alți conducă
tori de partid și de stat, nu
meroși locuitori ai capitalei 
ungare. t

Au fost de față loan C,otoț, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Buda
pesta, și alți membri ai 
corpului diplomatic. 

ței și la amenințarea cu folosirea 
forței. Ele sînt de acord că ar pu
tea să înceapă consultări multilate
rale avînd ca obiectiv o conferință 
de securitate și cooperare în Eu
ropa, imediat după semnarea pro
tocolului final cvadripartit al 
acordului din 3 septembrie 1971. 
Conferința, apreciază părțile, ar 
trebui să fie convocată la o dată 
acceptată de țările interesate, dar 
fără amînări neîntemeiate.

Cele două părți și-au prezentat 
pozițiile in problema Orientului 
Apropiat, reafirmîndu-și sprijinul 
pentru o soluționare pașnică în 
conformitate cu Rezoluția Consi
liului de securitate din noiembrie 
1967.

Fiecare parte și-a expus punc
tul de vedere cu privire la 
războiul care continuă în Vietnam 
și la situația din regiunea Indochi- 
nei în ansamblu.

Partea americană a reafirmat cu
noscuta sa poziție, subliniind, tot
odată, necesitatea de a se pune 
capăt conflictului militar cît mai 
curind posibil.

Partea sovietică a subliniat soli
daritatea sa cu lupta justă a po
poarelor Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei pentru libertatea, 
independența și progresul lor so
cial. Sprijinind ferm propunerile
R. D. Vietnam și Republicii Viet
namului de Sud, care constituie o 
bază realistă și constructivă pen
tru soluționarea problemei vietna
meze, Uniunea Sovietică se pro
nunță pentru încetarea bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam, 
pentru retragerea totală și necon
diționată a trupelor S.U.A. și ale 
aliaților lor din Vietnamul de sud, 
astfel încît popoarele Indochin^i 
să aibă posibilitatea de a-și hotărî 
singure soarta, fără nici un ames
tec din afară.

Comunicatul subliniază că acor
dul și înțelegerile la care s-a ajuns 
la tratativele de la Moscova, pre
cum și conținutul și natura acestor 
tratative nu sînt nicidecum îndrep
tate împotriva unei alte țări.

Președintele Nixon i-a invitat pe 
Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi 
și Alexei Kosighin să viziteze Sta
tele Unite, la o dată convenabilă 
pentru cele două părți. Invitația 
a fost acceptată.

La 30 mai, s-a încheiat vizi
ta oficială a președintelui Ri
chard Nixon în Uniunea Sovie
tică.

Marți dimineață, președintele
S. U.A. a depus o coroană de 
flori la Mormîntul Soldatului 
Necunoscut din Parcul Gloriei 
Veșnice din Kiev și a vizitat 
monumentele arhitectonice ale 
canitalei ucrainene.

în aceeași zi, președintele Ri
chard Nixon a părăsit Kievul, 
plecind spre Teheran.

• PREMIERUL Guvernului 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, Penn Nouth, a pri
mit la 30 mai pe Nicolae Gavri- 
lescu. ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România, în vizită de 
prezentare.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Interviul lui 
Kurt Waldheim

• SECRETARUL general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a sub
liniat. intr-un interviu acordat 
agenției japoneze Kyodo, că Na
țiunile Unite au adus contribu
ții constructive la menținerea 
păcii și securității în lume. Kurt 
Waldheim a apreciat că O.N.U. 
a căpătat noi dimensiuni o dată 
eu restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare 
Chineze și a relevat că, în con
cordanță cu aspirația spre uni-

Dimineața, înainte de începerea plenarelor conferinței pen
tru comerț și dezvoltare și spre seara, cînd în sala de ședințe 
se stingeau reflectoarele ecnipelor de televiziune, multi dele
gați se îndreptau spre Muzeul „Bellaș artes", situat foarte a- 
proape de Palatul de pe bulevardul Alameda, unde a avut loc 
„UNCTAD III". Aici, la „Bellas artes", o uriașa sală de expo
ziție, oferea un dialog artistic al multor țâri reprezentate la 
conferință. Și, tot aici, în două încăperi aparte vizitatorul 
putea face cunoștința cu creația unui mare pictor bolivian, 
Miguel Alandia Pantoja.

Unul din evenimen
tele artistice re
marcabile ale capi
talei chiliene, ex
poziția lui Pantoja 
este vizitată și re- 

vizitată. Contactul cu tablourile 
lui provoacă, la început, șocul 
contactului cu o realitate bru
tală. Un șoc urmat de meditația 
asupra forței artistice originale 
cu care pietorul transfigurează 
această realitate : țara sa — 
Bolivia — : indienii Axamara Și 
Quechua din Altiplano, viața 
lor cotidiană, interogată de ob
sesia foamei ; fulgerările răz
merițelor țărănești, luminând i- 
mensitățile Podișurilor Andine. 

Am intrat în sala de expozi
ție, căutînd tabloul ,.Frigul’, 
despre care citisem o serie de 
reflecții ale criticilor de artă, 
înfățișează o indiană, ghemuită 
Pe vine, stringînd pe corp, ca 
într-o pornire de disperare, o 
pelerină de lină, din care apare 
doar o parte a feței sale cris
pate. Ochii, cu pleoapele a- 
proape lăsate, din care te pri
vește întunericul unei suferințe 
grele, gura întredeschisă ca pen
tru o întrebare care a înghețat 
pe buze. Suferință, durere fizi
că. pricinuită de frigul de P« 
înălțimile Andine ? Chiar dacă 
ar exprima numai această su

R.P.D. Coreeana. — Imagine de la atelierul de montaj al Uzinelor de camioane 
„Seungri".

CONGRESUL 

STUDENȚILOR 

PANAMEZI
Participanții la lucrările 

celui de-al VIII-lea Con
gres al Federației studenți
lor panamezi au adoptat o 
declarație care cere ca 
„zona canalului Panama să 
reintre sub suveranitatea 
și jurisdicția statului pa
namez ca parte inaliena
bilă a teritoriului său“, re
latează agenția Prensa La
tina. Declarația subliniază 
sprijinul deplin pe care 
studențimea panameză îl 
acordă luptei guvernului 
țării pentru suveranitate 
națională și restabilirea 
drepturilor sale asupra zo
nei Canalului.

versalitate a organizației, aspi
rație consemnată și în Carta 
O.N.U., Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
a Germaniei ar trebui să devi
nă cît mai curînd posibil mem
bre ale Națiunilor Unite.

• LIDERII partidelor și gru
părilor politice care alcătuiesc 
coaliția forțelor de stingă din

pe s o u. r|~t
Chile „Unitatea Populară" s-au 
întîlnit în prezența președinte
lui Allende pentru a examina 
situația economică și politică în 
baza recomandărilor cuprinse în 
..Declarația de la Arrayan", in
formează agenția Prensa Latina. 
Citind ziarul „Uîtima Hora", a- 
genția relevă că este așteptată, 
după această reuniune, adopta
rea unor măsuri administrative 
care să asigure o mai bună con

ferință, tabloul ar fi foarte reu
șit. Dar „Frigul* 1* comunică ges
tul de apărare, reflexul conser
vării intr-un mediu social ostil 
omului, crisparea în fața frigu
lui acestui mediu (nu știu precis 
prin ce asociație de idei mi-au 
venit în minte, în fața acestui 
tablou, două cifre statistice ale 
O.N.U. : in Bolivia longevitatea 
medie este în jur de 30 de ani, 
iar consumul anual de grăsime 
pe locuitor — 100 de grame 1). 
Dar răspunsul Ia întrebarea ne
rostită din ochii indiencei nu 
trebuie căutat neapărat în sta
tistici. ci tot în universul uman 
pe care talentul lui Pantoja 
ți-1 apropie fascinant. Răspun
sul acesta îl dă, de pildă, ta
bloul „San Juan“. Patru femei 
în doliu cu ochii zvîrlind un 
val de durere nemărginită. Una 
din ele ține în brațe corpul fără 
viață al bărbatului ei... Nu e 
nevoie de explicații, mai ales 
pentru latino-americani. în Bo
livia, cine nu-și aduce aminte 
de noaptea de San Juan. din 
iunie 1955, cînd autoritățile au 
ordonat deschiderea focului îm
potriva minerilor greviști ?
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La Santiago de Chile, expozi
ția lui Pantoja a avut loc — 
fericită coincidență — o dată cu 
marea întîlnire internațională ce 
și-a propus să concretizeze un

Lupte de stradă 
în orașul Kontum

Succese ale patriotilor sud-vietnamezi

Continuă luptele între 
patrioții sud-vietnamezi și 
trupele saigoneze în zona 

localității Kontum.

Lupte de stradă au avut Ioc 
la 600 metri de aeroportul din 
capitala provincială. în cursul 
nopții, orașul a fost puternic 
bombardat de unitățile Frontu
lui Național de Eliberare, ina
micul suferind pierderi însem
nate. Agenția Reuter precizează 
că 100 de obuze au căzut asupra 
punctului de comandă al divizi
ei a 23-a saigoneze — uh sistem 
de adăposturi subterane, situat 
în partea de nord-est a orașului 
Kontum. Agenția France Presse 
menționează că forțele patrioti
ce controlează aeroportul, ina
micul fiind nevoit să recurgă la 
sprijinul elicopterelor pentru a 
se aproviziona și a-și evacua ră- 
niții. Aceeași agenție precizează 
că în centrul orașului Kontum, 

ducere a sectoarelor economice, 
îndeosebi în industrie.

• LUNI, în capitala Liberiei 
s-a reunit, sub președinția îm
păratului Haile Selassie și în 
prezența a nouă șefi de state a- 
fricane, Comisia Organizației U- 
nității Africane însărcinate să 
medieze în diferendul interve
nit între Guineea și Senegal.

Suveranul etiopian a apreciat, 
cu prilejul deschiderii lucrărilor, 
că această conferință va permi
te să se rezolve diferendul din
tre cele două state, fondatoare 
ale Organizației.

Decret în Siria
• CONSILIUL de Miniștri al 

Siriei a aprobat un decret care 
interzice companiilor occidenta

climat mai favorabil ascensiunii 
țărilor în curs de dezvoltare pe 
scara progresului contemporan. 
Economiști, sociologi și oameni 
politici prezenți la UNCTAD 
III au înfățișat, în limbajul lor, 
drama subdezvoltării. 700 de 
milioane de analfabeți în Asia, 
Africa și America latină ; co
pii pînă Ia 5 ani reprezintă 20 
la sută din populație, dar in 
statistica deceselor figurează în

Prin telex de la
ELENA POP

proporție de 60 la sută. Două 
treimi din copiii care nu au fost 
răpuși de moartea prematură 
sint loviți de efectele subnutri
ției cronice. In alt limbaj, cel 
artistic. Pantoja dă exprimare 
acestei realități și protestului 
împotriva ei. Iată doi muncitori 
de pe plantațiile de banane, cu 
trupurile vlăguite, aproape 
scheletic-curbate sub strivirea 
unor fructe imense, alegorii ale 
rodului muncii de care nu se 
bucura cel care muncește. In 
preajma acestui tablou — întîlr- 
nim „Sajma-kuna“ — trei oa
meni mărșăluind, strînși unul 
intr-altul, și cu pumnii ghioagă 
lipiți de poneho-urile lor. Li se 
văd doar spetele și pumnii. Și 
în pumnii aceștia se stringe 
parcă (modalitatea transmiterii 
mesajului este extraordinară) o 
parte din jarul țărilor andine. 

care este, de asemenea, teatrul 
unor ample operațiuni de luptă, 
sint instalați consilieri ameri
cani, misiunea lor constînd, în 
mod esențial, în a coordona 
bombardamentele aviației ame
ricane.

Potrivit unor date incomplete, 
în decurs de 8 zile — de la 14 
la 21 mai — forțele armate de 
ejiberare din Kontum au scos 
din luptă peste 800 de soldați 
inamici, făcînd inofensive 9 ba
talioane ale diviziei a 23-a a 
armatei saigoneze și o companie 
de blindate, precum și o pozi
ție de artilerie a adversarului, 
menționează agenția „Elibera
rea". Ele au doborît sau distrus 
la sol 31 de avioane, au scos din 
uz 13 vehicule militare, au in
cendiat sau aruncat în aer pa
tru depozite de muniții și ben
zină și au capturat importante 
cantități de arme și alt material 
de luptă.

le ce posedă concesiuni în a- 
ceastâ țară să vîndă sau să a- 
bandoneze orice bunuri mobile, 
fără acordul- prealabil al gu
vernului.

Decretul va fi aplicat retro
activ, de la data de 1 ianuarie 
1971 și, după cum relevă agenția 
Reuter, el afectează companiile 
„Iraq Petroleum" și „Talpine".

Aurul în alertă
• CURSUL aurului continuă 

să înregistreze niveluri record 
la bursele monetare occidenta
le. Marti dimineața, la redeschi
derea Bursei de la Londra, pre
tai metalului galben s-a stabi
lizat la 58.70 dolari, față de 38 
dclari uncia, prețul oficial sta
bilit in baza acordului semnat 
în decembrie, anul trecut, la 
Washington. De menționat că 
acest nivel reprezintă o creștere 
cu 75 de cenți a prețului atins 
vineri seara la închiderea bur
sei londoneze.

— Ce înseamnă „Saj- 
ma-kuna ?“, îl întrebam 
pe Pantoja, cu care în 
timpul vizitării expozi
ției, ne face cunoștință un 
pictor chilian.

— In graiul indienilor Quec
hua. „Sajma-kuna“ înseamnă 
„gata de luptă".

— Poate mă înșel, dar, 
în acest tablou, ați vrut 
să comunicați nu numai 
forța ancestrală a india
nului. forța lui fizică, 
dar și aceea a continui
tății luptei sale în spațiu 
și timp. Oamenii aceștia 
au parcă nu numai spe
ranța, dar și convingerea 
că vor răzbi, că nu vor 
avea soarta semenilor lor 
din „San Juan“.

— Nu vă înșelați, încuviin
țează Pantoja. Este convingerea 
lor că vor răzbi, este și convin
gerea mea. Și părinții mei au 
fost indieni.

— Universul artistic al 
dv. este universul omului 
care suferă și luptă îm
potriva suferinței. Cum 
vi l-ați făurit ?

— Trăind și suferința și lup
ta. Un artist, fie el poet, ro
mancier sau pictor, nu se poate 
găsi pe sine însuși, aceasta este 
credința mea, decît atunci cînd 
se caută printre oamenii țârii, 
de pe pămîntuj său. Cum poți 
comunica, apoi, această trăire 
și altora, din altă parte, aceasta 
este o altă problemă. Depinde 
de talent, de cei care te îndru
mă, de modul în care te îndijumi

Date publicate la Lon
dra ca rezultat al sonda
jelor efectuate de unele 
din cele mai mari uni
versități britanice pre
vestesc o toamna plina 
de griji și frâmîntâri 
pentru apropiata promo
ție de absolvenți ai in
stituțiilor de învâțămînt 
superior din Anglia. A- 
ceste date releva câ un 
procent de 40 la sutâ din 
absolvenți nu vor putea 
găsi de lucru.

Ofertele de angajări 
pentru cercetători 
în diversele ra
muri ale științelor 
aplicate sînt actu
almente de două 

ori mai reduse în comparație 
cu situația de anul trecut. Pos
turile pentru noi ingineri sînt 
și ele cu circa 35 la sută mai 
puțin numeroase decît în 1971. 
„Diplomele universitare — con
stată ziarul THE GUARDIAN 
— riscă o reală devalorizare în 
împrejurările în care șomajul 
persistă ca un fenomen îngri
jorător, iar șomajul în rîndul 
tinerilor bate recorduri". Refe
rirea cotidianului citat la „re
corduri" pe scară națională în 
domeniul șomajului juvenil nu 
este o simplă figură de stil. 
Date statistice oficiale atestă că 
niciodată în perioada postbelică 
șomajul juvenil nu a luat în 
Anglia asemenea proporții ca 
astăzi, atît în cifre absolute, cît 
și în raport cu cota generajă a 
șomajului. Aceste date arată că 
șomajul printre tinerii din ca
tegoria de vîrstă 18—21 de ani 
depășește cu 20 la sută indicele 
național de șomaj. Pentru ca
tegoria 20—24 de ani depășirea 
este de 18 la sută la bărbați și 
21 la sută la femei. Trebuie, 
însă, specificat că toate datele 
statistice reproduse aici sînt 
extrase din buletinele birouri
lor oficiale. Presa britanică a- 
preciază că, în fapt, numărul 
tinerilor șomeri e sensibil mai 
mare decît cel avansat de fo
rurile guvernamentale deoarece 
mulți tineri nu se înregistrează 
ca șomeri încadrîndu-se în ca
tegoria „șomeri nedeclarați" 
care nu figurează în statistici 
oficiale. Presa londoneză a a- 
preciat că, în realitate, procen
tul tinerilor șomeri depășește 
cu cel puțin 40 la sută media 
șomajului general pe scară na
țională. Potrivit acelorași apre
cieri, procentul real al șomaju
lui printre tinerii între 19 si 25 
de ani este de aproape 30 la 
sută.

Revenind la amploarea luată 
de șomajul cu diplomă și la 
trista perspectivă că aproape 
jumătate din absolvenții proxi
mei promoții universitare bri
tanice să nu-șî găsească de lu
cru în domeniile pentru care 
s-au pregătit, e necesar să re
levăm (așa cum face, de altfel, 
și presa britanică) repercusiu
nile pe care Ie are șomajul ri
dicat din economia Angliei asu
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In capitala ungară au în
ceput. marți, lucrările celei 
de-a cincea sesiuni a grupu
lui de lucru în domeniul co
merțului interior româno- 
ungar. Delegația română este 
condusă de Mauriciu Novac, 
adjunct al ministrului co
merțului interior, iar cea 
ungară de Molnar Karoly, 
adjunct al ministrului co
merțului interior.

In cadrul sesiunii sînt dez
bătute probleme privind si
tuația schimburilor de măr
furi directe pe anul 1972 în
tre ministerele de comerț 
interior din cele două țări.

tu, pînă la urmă. De forța de 
care dispui pentru deschiderea 
unui nou drum, al exprimării 
artistice.

— Lumea tablourilor 
dumneavoastră este o 
lume dramatică. incrîn- 
cenată. Dar, suferința și 
„Frigul" se convertesc în 
proteste. Aș îndrăzni să 
afirm că în atmosfera a- 
ceasta dramatică, sau 
dincolo de ea, plutește, 
pe undeva, și o undă de 
optimism.

— Ce vă face să credeți asta ?
— Un tablou al dv., 

pra vieții școlilor superioare. 
„Dificultățile serioase ale eco
nomiei și șomajul care a atins 
acum unele din cele mai înalte 
cote din perioada postbelică — 
remarcă THE GUARDIAN 
pun în cauză însăși opțiunile 
tinerilor pentru universitate. 
Tinerii încep să-și pună între
bări asupra valorii pe care o 
are o diplomă, universitară a- 
tunci cînd îți cauți o slujbă. 
Pe de altă parte, dificultățile 
economice generale ating pe 
plan material și universitățile 
riscînd să ducă la restrîngerea 
activității acestora". Riscul in
vocat de cotidianul liberal bri
tanic e foarte real. Presa en
gleză relevă că efectivele de 
studenți au scăzut în ultimii doi 
ani. !n absolut toate universită
țile înscrierile au fost sub ni-

Aceeași tristă realitate, a „șomajului cu diplomă" face obiec
tul unei crescînde îngrijorări și în R.F. a Germaniei. Eroii ca
ricaturii pe care o reproducem, apărută în revista „Der Spi^M" 
au următorul dialog :

— Cum îți merge doctore ?
. — Mă descurc și eu, profesore I

velul locurilor planificate cu 
procente variind între 5 și 20 
la sută. Cauza acestui fenomen 
o sintetiza cotidianul elvețian 
NEVE ZURCHER ZEITUNG 
într-o recentă corespondență 
din Londra : „Pe de o parte 
greutățile din economie au re
dus posibilitățile pentru stu
denți de a găsi de lucru în tim
pul verii pentru a strînge banii 
necesari studiilor, ca să nu mai 
vorbim că aceste greutăți se re
flectă, în genere, în bugetul 
multor familii care au copii în

Spre o soluție negociată 
in Irlanda de nord ?

După cum informează agenția Reuter, Sim Fein. ramura le
gală a organizației nord-irlandeze Armata Republicană Irlan
deză (I.R.A.), care și-a asumat responsabilitatea pentru o serie 
de acțiuni militare în provincie, a dat publicității un comu
nicat în care anunță încetarea focului, pe timp nelimitat, in 
Irlanda de Nord.

„In fața pericolului crescînd 
al izbucnirii unui război civil 
și ^pentru a da curs dorinței ma
jorității covîrșitoare a populați

„Kusillo". Citeam. într-o 
prezentare a expoziției, 
că în mitologia Axamara, 
zeul „Kusillo", învestmîn-- 
lat în culorile tuturor 
florilor de primăvară, 
este zeul bucuriei.

— Indienii cred și astăzi că va 
veni vremea cînd „Kusillo" se 
va reîntoarce, va reveni pe Al
tiplano.

— Credeți și dv. că va 
reveni ?

— Sînt convins...

• Șomajul în rîndul 
absolvenților din An
glia • 40 la sută din 
noua promoție de ab
solvenți riscă să nu 

găsească de lucru

universități. Pe de altă parte, 
asistăm la o creștere generală 
substanțială a taxelor universi
tare deoarece municipalitățile 
și statul și-au redus considera
bil alocațiile universitare, iar 
marile întreprinderi și-au redus 

și ele, masiv, subvențiile acor
date unor universități și insti
tute tehnice. Astfel, tocmai în 
momentul cînd studenții au mai 
puține posibilități, ei se văd în 
situația de a suporta o parte 
mai mare din costul studiilor".

Din toate aceste date și fapte 
reiese că tînăra generație din 
Anglia resimte din plin lovitu
rile actualelor dificultăți ale 
economiei britanice.

E. R.

ei nord-irlandeze. favorabilă în
cetării acțiunilor militare ale 
tuturor părților, Sinn Fein a 
luat hotărîrea de a suspenda 
orice acte militare, apreciind 
că prelungirea acestora nu poa
te decît să agraveze situația din 
provincie", se afirmă în comu
nicat. Comunicatul precizează 
că Sinn Fein se pronunță pen
tru inițierea unor convorbiri 
între reprezentanții comunități
lor protestantă și catolică din. 
convingerea că numai astfel 
poate fi rezolvată problema 
nord-irlandeză. „Apreciem, afir
mă comunicatul, că în situâția 
actuală, calmul nu poate fi ob
ținut decît prin garantarea de 
drepturi democratice, egalitate 
deplină și libertate acordată 
tuturor cetățenilor din Irlanda 
de Nord".

Inițiativa luată de Sinn Fein 
a fost primită favorabil în cer
curile politice din Ulster. Pas
torul Norman Taggart, secreta
rul Consiliului bisericilor pro
testante din Irlanda de Nord a 
declarat că hotărîrea anunțată 
de Sinn Fein ar putea deschide 
calea spre căutarea unei soluții 
a problemei nord-irlandeze. De 
asemenea, Ia cartierul general 
al trupelor britanice din Ulster, 
un purtător de cuvînt al repre
zentantului britanic în Irlanda 
de Nord, William Whitelaw, a 
declarat că „orice gest în fa
voarea calmului este binevenit".

Recent, au fost date publi
cității rezultatele unui son
daj efectuat în Statele Unite 

fcu puțin timp înaintea aten
tatului comis asupra guver
natorului George Wallace. 
Preferințele alegătorilor pen
tru candidații Partidului De
mocrat se prezintă astfel : 
Senatorul George McGovern 
— 21 procente, senatorul Hu
bert Humphrey — 20 procen
te. senatorul Edward Kenne
dy. deși nu figurează pe lis
tele de candidați, a întrunit 
20 de procente, guvernatorul 
George Wallace — 19 pro
cente. iar senatorul Edmund 
Muskie — 6 procente.

După cum comentează a- 
genția France Presse, sonda
jul confirmă consolidarea po
ziției senatorului McGovern, 
rare, cu două luni în urmă, 
întrunea doar șase procente 
din sufragiile alegătorilor, 
orecum și popularitatea con
stantă de care se bucură se
natorul Edward Kennedy.


