
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități producătoare de preparate 
din carne și conserve de legume 
și fructe din perimetrul Capitalei
Miereurî, în cursul dimi

neții. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, însoțit 
de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Cioară și de An
gelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimen
tare și apelor, a făcut o vi
zită în unități producătoare 
de preparate din carne și 
conserve de legume și fracte 
din perimetrul Capitalei.

Acțiunea de lucru a secreta
rului general a debutat în noua 
zonă industrială — Popești-Le- 
ordeni. în anii din urmă fabri
cilor existente în această parte 
a Bucureștiulut li s-au adăugat 
Uzina de anvelope „Danubiana", 
întreprinderea ..Viscolii". un 
mare complex de sere, o mo
dernă fabrică de mezeluri și 
conserve din carne.

Această din urmă unitate — 
fabrica de mezeluri si conserve 
din carne — prim obiectiv 
al vizitei, a intrat în func
țiune parțial, anul trecut. în 
august, lucrînd în prezent 
la o capaoitate zilnică de 
aproape 60 de tone produse 
Ea este proiectată însă oentrii 
o oroductie zilnică de 86 tone, 
parametrii ce urmează sâ fie 
atinși în a doua jumătate a a- 
nului în .curs, o dată cu trece
rea la două’ și trei schimburi 
de lucru. Constructorii si bene
ficiarii unității se preocună ca 
termenul prevăzut pentru a- 
tingerea capacității proiectate 
să fie scurtat cu aproximativ 
două luni de zile. Această 
unitate va fi cea mai mare 
treprindere de acest fel 
tară.

Pornindu-se de la baza de 
centie a materiior prime se 
mărește întregul proces tehno
logic. proces modern, mecani
zat. in card mina intervine 
doar în ultimele faze ale 
fabricației : depozitări, ma
nipulări. ambalai. Se informea
ză despre modul de asigurare a 
materiilor prime, de organiza
re a producției și desfacerii că- 
tpe unitățile comerciale bucu- 
reștene. Fabrica realizează o 
gamă de peste 60 de sortimen
te de mezeluri, șuncă si alte 

Specnaliș- 
recomandă 

principal.

Primirea de către tovarășul NICOLAE CEAUSESCU
a tovarășei Martha Borquez

Miercuri după-amiază. 
rășul Nicolae Ceaușescu. 
cretar general al Partidului Co
munist Român, a primit pe to
varășa Martha Borquez. mem
bră a Prezidiului C.C. al P.C. 
Mexican, care se află in vizi
tă in țara noastră.

La primire au participat to
varășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass, membră a C.C. al P.C.R.

Tovarășa Martha Borquez a 
transmis Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român', 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros din partea

tQva- 
se-

Meprimului secretar al P.C. __
xican.- tovarășul Arnoldo Ver
dugo. Mulțumind pentru 
sajul primit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat conducerii 
P.C. Mexican, tovarășului A. 
Verdugo salutări frățești. îm
preună cu urările de noi suc
cese. in activitatea partidului.

în cadrul convorbirii, 's‘a efec
tuat o informare reciprocă asu
pra activității celor două par
tide și au fost abordate unele 
probleme actuale ale situației 
internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești, ale

me-
luptei împotriva imperialismu
lui. Exprimindu-se deplina sa
tisfacție pentru relațiile de so
lidaritate internaționalistă și 
colaborare tovărășească dintre 
P.C.R. și P.C. Mexican. s-a 
reafirmat hotărirea comună de 
a dezvolta aceste legături, 
respunzător intereselor < 
două partide' și popoare, 
unității mișcării comuniste 
muncitorești, ale tuturor 
țelbr antiimperialiste.

Convorbirea
intr-o atmosferă
de caldă

co- 
celor

ale 
' Și for-

s-a desfășurat 
tovărășească, 

prietenie.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a primit

. sg&jsț ; A V Ik.

® ■. -r

pe Mohamed Saleh Mutee 'A

în mașini frigo- 
a fi expediate

preparate din carne, 
tilor unității li se 
să aibă ca obiectiv 
o dată cu realizarea cantitativă 
a indicilor de plan, latura cali
tativă a activității de producție 
pentru a nu ajunge în unită
țile de desfacere decît mărfuri 
de cea mai bună calitate.

în secția de expediere a pro
duselor finite, unde produsele

sînt încărcate 
rifioe pentru 
unităților comerciale de desfa
cere. are loc un schimb de opi
nii în legătură, îndeosebi, cu 
concepția de expediție, cu modul 
de transportare a produselor. 
Secretarul general âTpartidului 
indică conducerii ministerului 
de resort, organelor comerciale 
ale Capitalei 
unității să ia 
urgente pentru 
transportului în containere a- 
produselor, metodă modernă, 
care asigură condițiile cerute 
de regulile de igienă, să opti
mizeze ritmul de aprovizionare 
a unităților pe bază de co
menzi individualizate de la 
unitate la unitate, să raționali
zeze la maximum utilizarea 
forței de muncă. în laboratorul

și conducerii 
măsuri mai 

organizarea

unității, unde se efectuează zil
nic analizele chimice si biochi
mice ale fiecărui produs desti
nat livrării către comerț este 
subliniată cu toată fermitatea 
necesitatea respectării riguroase 
a criteriilor controlului cali-

• tatii produselor.
O viziune greșită a proiec

tantului a condus la soluții con
structive inadecvate, ceea ce 
determină unele observații cri- 

’ tice. însoțite de sugestii de re
mediere, în legătură cu ilumi
natul unor hale de fabricație, 
funcționalitatea spațiului.

Ca o măsură privind întrea
ga zonă industrială Popești- 
Leordeni, secretarul general al 
partidului a trasat responsabili-, 
lor Capitalei. beneficiarilor, 
sarcina de a elabora un stu
diu .general asupra alimentării

cu apă calda și abur industrial, 
studiu care să definească solu
ții mai eficiente, mai economice 
în folosirea surselor de căldură 
trebuitoare industriei.

La secția anexă de preparare 
a produselor din carne, lapte, 
legume și fructe a întreprinde
rii agricole de stat „30 Decem
brie" din apropierea Capitalei, 
cel de-al doilea punct din pro
gramul vizitei, se produc anual 
circa 1 100 tone preparate din 
carne, se prelucrează 63 090 hl 
de lapt.e în diferite produse, se 
obțin circa 25 tone conserve din 
legume și fructe. în fază avan
sată de construcție se află o fa
brică nouă de conserve proiec
tată la capacitatea de 3 000 tone 
anual. Există proiecte privind 
și construcția unei unități noi 
pentru fabricarea mezelurilor.

Cît privește actualele capaci
tăți de fabricație, se constată o 
serie de deficiente in modul de 
desfășurare a procesului teh
nologic. în folosirea utilajelor, 
în manipularea produselor, ceea 
ce atrage observații din 
partea secretarului general al 
partidului. Factorilor de răs
pundere de la Comitetul jude
țean de partid .— este.de față 
și primul secretar al Comitetu-- 
lui județean Ilfov al P.C.R.. to
varășul Gheorghe Necula—celor 
din ministerul de resort li se 
cere să ia de urgență măsurile 
cele mai hotărîte pentru reme
dierea neajunsurilor, pentru a 
face ca unitatea să se înscrie 
în parametrii normelor tehnolo
gice și în normele de igienă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit în după- 
amiaza zilei de 31 mai, pe Moha
med Saleh Mutee’A, membru al 
Biroului Politic al Organizației 
Frontul Național, ministru de in- . 
terne al Republicii Democratice 
Populare Yemen, care face o vi
zită in țara noastră, la invitația 
Ministerului de Interne.

La întrevedere a participat Ion 
Stănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministru de interne.

în cadrul întrevederii. Mohamed 
Saleh Mutee’A a înmînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea președintelui Consiliu
lui Prezidențial al Republicii De
mocratice Populare Yemen, Salem 
Rabi a Aii. în care se exprimă 
calde mulțumiri pentru • sprijinul 
acordat poporului acestei țări în 
lupta pentru punerea în valoare a 
resurselor sale naționale, pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, pentru întărirea independen
ței naționale, împotriva imperialis
mului și neocolonialismului. Cu

acest prilej, oaspetele a prezentat 
‘unele aspecte din țara sa, îndeo
sebi cu privire la lupta poporului 
yemenit împotriva forțelor reacțio
nare interne și a uneltirilor impe
rialiste din afară.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rîndul său, șefului 
statului R.D.P.Y. un salut priete
nesc șij a asigurat că poporul ro
mân va acorda în continuare în
tregul său sprijin luptei poporului

din Republica Democratică Popu
lară .Yemen pentru consolidarea 
independenței naționale. pentru 
dezvoltarea sa de sine stătățoare 
pe calea progresului. A fost expri
mată dorința de a dezvolta în con
tinuare relațiile de prietenie și 
colaborare, in interesul celor două 
popoare, al cauzei generale a păcii, 
a luptei împotriva- imperialismului.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Un angajament al întregului 
popor, la care tineretul își va 
aduce o contribuție substanțială:

AUTORUL

Interviul acordat de 
președintele Consiliu
lui de Stat, NICOLAE 
CEAUȘESCU, Compa
niei japoneze de te

leviziune N.H.K.
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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
„Ridicăm cifrele de plan la capacitatea

. ași puterea noastră de creație
„ȘAMPANIEI 

DE PANCIU / /

Mîinile părinților noștri 
N-au cicatrice 
Ci stampe de timp 
Ca semn că au tămăduil 
Rănile adînci ale vremii, 
Cu dulcea dragoste de țară.

Temerare mîinile lor 
în răzmerite drepte vegheau,
Trilogia drapelului din inimă 
în roșu, în galben, în albastru,

Pentru realizările obținute în 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
uzina „Laminorul” din Brăila a 
primit in 1971 diploma de în
treprindere evidențiată pe ra
mură. Dar, cum ni s-a spus, 
rezultatele de anul trecut nu au 
reflectat posibilitățile uzinei, 
ale colectivului de aici. fapt 
pentru care, analizindu-se mo
dul de realizare a sarcinilor pe 
trimestrul I al anului în curs, 

‘ posibilitățile organizatorice pri
vind aprovizionarea cu mate
rie primă, cunoscindu-se în to
talitate specificația programu
lui de laminare, s-a ajuns la 
concluzia că : ,

• Angajamentul inițial de a 
se realiza peste plan 20 milioane 
lei la producția marfa poate fi 
„suplimentat" cu încă 16 mili
oane lei • angajamentele pri
vind sporirea producției marfă 
la laminate fontă plină și cele 
referitoare la realizarea de eco
nomii prin reducerea consumu
rilor specifice, pot fi dublate 
® beneficiile peste plan pot creș
te de la 1,5 la 6 milioane lei 
• productivitatea muncii va a- 
junge la 4,6 la sută față de 2,5 
la sută cit fusese prevăzut.

Traducindu-se mai 
aceste angajamente în 
jul elocvent al cifrelor 
atenția citeva obiective de 
deosebită importanță : se 
da peste plan 6.003 tone 
nate în loc de 4 000 cit fuse
seră stabilite inițial, vor fi 
economisite'800 tone metal in 
loc do 400. se vor realiza în 
plus, fată de primele propu
neri, 500 tone de sirmă trefi
lată.

La 20 mai producția globa

departe 
limba- 

rețin 
o 

vor 
lami-

• SUPLIMENTAREA ANGAJAMENTELOR ESTE REZULTATUL 
FIRESC AL UNOR PREOCUPĂRI CARE N-AU ÎNCEPUT IERI 
SI NU SE TERMINĂ MÎINE, CI AL UNOR PREOCUPĂRI PER
MANENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CIFRELOR DE PLAN, 
PENTRU RIDICAREA ACESTOR CIFRE LA CAPACITATEA CO
LECTIVULUI DE MUNCA.

era îndeplinită in proporție 
107,1 la suta, producția

lă
de _------- „
fă în proporție de 108,7 la 
iar productivitatea muncii 
cuse cu 5,6 la sută.

Ce vrea să însemne de 
această lungă înșiruire de ci
fre, care este semnificația lor, 
ce parametrii le circumscriu e- 
fectiv ?

Cifrele pe care le notați re
prezintă numărul de oameni în 
mișcare. ne spune directorul 
uzinei, ing. Ștefan Gheorghiță, 
în permanentă mișcare și, de
parte de a fi o figură de stil, 
expresia, cum s-a dovedit la o 
atentă și judicioasă trecere în 
revistă a adevărurilor ce o com
pun. definește pregnant un co
lectiv de muncă ale cărui for
țe se materializează pozitiv de 
la o zi la alta.

Suplimentarea angajamente
lor reprezintă, ni s-a explicat 
în detaliu. recunoașterea de 
fapt a capacității creatoare a 
fiecărui muncitor. tehnician, 
maistru, inginer la locul de 
muncă. înseamnă un grad de 
organizare al muncii și de ex
ploatare al utilajelor și mașini
lor conform unor realități pes
te care s-â trecut cu vederea 
p>ină acum. înseamnă, 
ținea să. sublinieze 
șef Marian Stănescu, 
tarea unei obligații

mar- 
sută, 
cres-

fapt

întreprinderea și prin aceasta 
cu societatea.

Ce vor să spună aceste cu
vinte ? continuă inginerul șef. 
Că primim salariu pentru a da 
randament maxim la locul nos
tru de muncă în condiții opti
me de lucru și cu .aparatură a- 
decvată. Asemenea condiții e- 
xistâ la noi, utilaje adecvate și 
susceptibilitatea de a fi îm
bunătățite, de asemenea.

Ar mai fi rămas de aflat ce 
anume factori determină de-

pășirea planului, pină unde poa
te ajunge această depășire în 
condițiile înzestrării tehnice e- 
xistente și avind in vedere po
sibilitățile de autoutilare ?

Comitetul oamenilor muncii, 
organizația de partid de la U-. 
zina „Laminorul" au antrenat 
toți muncitorii, comuniștii, in
tr-o largă dezbatere al cărui 
obiect a fost tocmai găsirea a- 
celor modalități care fac posi
bilă depășirea cifrelor de plan. 
Ce s-a constatat ?

In primul rînd relațiile 
furnizorii .trebuie să 
neze perfect, astfel ca

cu 
funcțio- 

apro-

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a ll-a)
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IZVOARELE „SECRETE" (SI TOTUȘI ARHI
CUNOSCUTE) ALE UNUI „FLUVIU" DE 
LAPTE

CARAS-SEVERIN — CUVÎNT DE ORDINE :
ANGAJAMENTELE VOR DEVENI FAPTE

I
I
I
I

așa cum 
inginerul 

reișpec- 
. contrac

tuale a fiecăruia dintre noi cu

I MARAMUREȘ — 86 ȘANTIERE ALE MUN
CII PATRIOTICE I

In 1966 revenea în Panciu un 
tînăr pe care oamenii de pe aici 
îl cunoscuseră de pe cînd era 
copil, elev la școală, la liceu, în
drăgostit de poezie și de sport, 
dar acum privindud cum călca 
apăsat și gînditor, li se părea 
mult schimbat; parcă altul și to
tuși același. De cînd plecase din 
Panciu oamenii de aici avuseseră 
puține vești despre tînărul Ion 
Pușcă : ha că lucrează pe șantier, 
la Combinatul de cauciuc de la 
Onești (Gheorghe Gheorghiu- 
Dej), ha la Combinatul de la 
Brazi, ba că e student la Iași. Ion 
Pușcă a fost intr-adevăr în toate 
locurile amintite, lucrase și în 
chimie, iar acum se întorcea în 
orașul natal ca proaspăt inginer 
horticol, stăpînit de un gînd as
cuns care, de doi ani, îl incita 
la îndelungi meditații,
btica șampanie, își spunea 
Aici, la Panciu, fabricarea 
paniei va începe cu mine, 
buie să dovedesc nu numai 
poate, dar să și o realizez
tic". Era așa de tînăr, avea 25 de 
ani, încă mai scria poezii, un vi
sător...

Acum, în mai 1972, î-ntr-o sea
ră cu aerul purificat de o ploaie 
repede, stau cu ing. Ion Pușcă

tVoi fa- 
sieși. 
șam- 
Tre- 

că se 
prac-

lingă clădirea fermei industriale a 
I.A.S. „Panciu", între viile care 
își apropie timpul înfloririi. E 
atîta liniște în jur, atîta tăcere, 
atîta singurătate, dar tînărul in
giner Ion Pușcă, șeful fermei 
industriale mă privește în așa fel 
incit mi se pare că mă dojenește 
pentru gîndurile mele: singură
tatea nu ține de factorii exteriori, 
ci de viața ta interioară. Dacă ai 
gînduri mari și vrei să lași ceva 
în urma ta nu ai timp să te simți 
singur. Acesta e crezul vieții tî- 
nărului inginer Ion Pușcă.

— Am început experimentele 
pentru fabricarea șampaniei în 
toamna anului 1967. După cer
cetări îndelungi au urmat sute 
de zile și nopți petrecute în la
borator, avînd totodată grijă ca 
în' sectoarele de producție ale 
fennei lucrările sa decurgă nor
mal. In decembrie 1968 munca 
mea a început să dea roade, ast
fel incit pe 1 ianuarie 1969 am 
putut să gust, eu primul, șampa
nia albă de Panciu. M-am pre
zentat cu ea la 3 concursuri ju
dețene și am obținut de fiecare 
dată medalia de aur, iar la con-

ION CHIRIC

^Continuare în pag. a Il-a)

Dinspre cîntec,
Spre viatei.
Prin moarte,
Ne-au dat lumina literii din carte ;
Noi, libertatea asta sfîntâ,
S-o ducem mai departe, 
în roata hotarului țârii.

TEODOR ANASTASIU

COPILUL DE
LINGĂ NOI

de VASILE VETIȘANU

Asculfați rîsul lui cristalin, rostogolindu-se peste lucru
rile cotidiene, și veți simți cum copilul care rîde. sînfem 
noi, cei de ieri, de alaltăieri, de ani și zeci de ani, care 
facem calea întoarsă pe poteca îngustă și mirifică a copi
lăriei. Naivitatea sfîntâ și curată, izbucnirea aprinsă sau 
tăcerea blîndă, uimirea cuceritoare ori ascultarea stărui
toare, se întîlnesc în lumea’ aceluiași copil, rîzînd de par
că jumătate din lume e în brațele lui.

în rosturile vieții românești, o casă fără copii este ase
mănată cu un pom care face flori, dar nu dă roade.

Ziua copilului își are veșnicia în noi. Ori-unde ne-am 
duce, departe de meleagurile copilăriei, aceasta din urmă

(Continuare in pag. a lll-a)
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Un angajament al întregului popor, 
la care tineretul iși va aduce 
o contribuție substanțială:

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
Izvoarele „secrete"

(și totuși arhicunoscute) 
ale unui „fluviu" de lapte

DEMONSTRAȚIA TINERILOR ÎNGRIJITORI DE 
LA COOPERATIVA AGRICOLA BUCECEA — 
UNITATE CARE DEȚINE PRIMUL LOC PE ȚARĂ 

LA PRODUCȚIA DE LAPTE

Cornelia Țilică — îngriji
toare: „Tovarășul doctor e 
cu hîrtiile, cu sfaturile teh
nice, dar noi dăm de mincar? 
la animale, noi le îngrijim"

Gheorghe Cojocaru — îngri
jitor: „Am doar trei ani de 
cînd lucrez aici, dar sînt 
foarte mulțumit de felul cum 

învăț meserie și cîștig"

Cfigore Muraru îngriji*
U>r : „Important e să dai fil- 
vajele cînd trebuie, bine pre
parate și în cantitățile pre

scrise"

Experiența crescătorilor de a- 
nimale de la Cooperativa agri
colă de producție din Bucecea, 
județul Botoșani, unitate distin
să cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru producția de lapte reali
zată în anul precedent, demon
strează cu claritatea și puterea 
de convingere a cifrelor că în 
oricare loc al tării, interesul 
permanent manifestat de către 
cei responsabili poate transfor
ma zootehnia într-un important 
furnizor de alimente, de veni- 
curi în ultimă instanță, așa cum 
prevăd directivele partidului, 
programul național de dezvol
tare a acestei ramuri. în rela
tiv puțini ani, la Bucecea s-a 
reușit, printr-o serioasă mun
că de selecție și ameliorare, să 
se creeze un nucleu valoros de 
vaci de lapte care, pus în con
diții optime de * *
întreținere, și-a 
rile genetice în 
și foarte mari.

Am poposit ____ _____
printre tinerii îngrijitori de la 
ferma zootehnică a cooperativei 
îndemnați și de necesitatea ex
plicării mai detaliate a felului 
în care s-a realizat producția 
medie de 3 342 lițri lapte pe 
cap de vacă furajată (cifră care 
situează ferma pe primul loc în 
rîndul cooperativelor agricole 
ale țării), și pentru a vedea 
care sînt preocupările celor 
de aici acum. în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidu
lui nostru si a celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii. Pe mă
sură ce parcurgem sectoarele 
de producție ale fermei, de la 
baza furajeră și pînă la punc
tul de colectare a laptelui, răs
punsurile sînt din ce în ce mai 
convingătoare. Animalele, în 
marea lor majoritate, de rasă 
Bălțată Românească (aproxima
tiv 75 la sută din efectiv) au o

stare de întreținere exempla
ră 85 de oameni, din care 
jumătate sînt tineri, au făcut 
din1 străvechea îndeletnicire de 
crescător de animale o meserie 
modernă, cu atribute de efi
ciență și tehnicitate înaltă.

Un dialog cu cei de aici des
pre meserie, despre muncă, 
despre realizări (în primele 
luni ale anului s-a obținut o 
depășire a planului de peste 
1 200 hectolitri lapte), despre sa
tisfacții, permite dezvăluirea 
din interior a „secretelor" ce 
stau temelie recordului stabilit 
la Bucecea.

Mihai Pavliuc. medic veteri
nar, șeful fermei (foarte sobru, 
tinâr. absolvent 1968) : „Să nu 
vă surprindă dacă spun că „se
cretele" noastre stau în mina 
tuturor. Tehnicește vorbind, aș 
menționa însă două ecuații e- 
sențiale rezolvate : selecția și 
furajarea. Activitatea de se
lecție și ameliorare a început 
mai în serios in cooperativă de 
prin anul 1966. în ultimii ani 
s-a procedat la o împrospătare 
radicală a efectivului (anual au 
fost reformate circa 100—150 
de vaci neproductive), cu exem
plare valoroase rezultate din 
prăsila proprie. Colaborarea 
strinsă cu Centrul județean de 
reproducție și selecție a fost 
deosebit de fructuoasă pe toa
te planurile. Un accent aparte 
s-a pus pe urmărirea Si crește
rea vițelelor provenite de la 
mame cu producții mari. Așa 
am ajuns ca în 1971, la prima 
fătare, junincile să dea produc
ții de 2 000—2 500 de litri.

— Aici intervine desigur cea 
de-a doua ecuație de care vor
beați : furajarea...

— Fără îndoială. Alimentația 
abundentă, echilibrată în prin
cipii nutritivi, este la fel de im
portantă. atît la tineret cît si la 
animalele de producție. Noi 
ne-am bucurat de o optică 
realistă a conducerii cooperati
vei în sensul că bazei furajere 
1 s-au repartizat suprafețe co
respunzătoare. In 1971 am asi
gurat pentru fiecare animal 
l 500 kg fin de lucernă. 5 000 
Kg siloz și 5 000 kg grosiere.

— Practic, cum faceți hrăni
rea animalelor ?

Grigore Muraru, îngrijitor de 
la virata de 17 ani : acum are 
28 : „Pină in 1971 baza era pă- 
șunatul. Era nu era iarbă, va
cile pe pășune erau scoase. în 
1971 însă am trecut la stabula- 
ție. și hrănirea cu masă verde 
cultivată. Pe pășune vacile au 
mai fost scoase doar la plim
bare. In perioada de iarnă, ra
ția pe fiecare animal a fost 
compusă din : 20 kg borhot de 
sfeclă (avem în comună fabrică 
de zahăr și deci ne costă puțin), 
15 kg siloz, 4—6 kg fîn de lu
cerna. 170 grame concentrate 
per litru de lapte, coceni de po
rumb saramurați, melasați — la 
discreție. Acum vom trece si la 
consumul de masă verde. Ei, 
dar nu asta spune totul. Impor
tant e să dai tainul cînd tre
buie. bine preparat și în canti
tățile prescrise".

— Cum ați reușit să alcătuiți 
un colectiv de îngrijitori con
știincioși și* priceputi ?

M. Pavliuc : „Le-am oferit 
de la bun început o perspectivă 
clară : iată ce-ți dăm, iată ce-ți 
cerem. Acordul global a fost 
elementul esențial. Organizația 
de partid, organizația

Dumitru Duță, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. : „în 
fermă, ca și în alte sectoare ale 

. cooperativei, s-a pus, în modul 
cel mai serios, ’ problema asigu
rării schimbului de mîine. Con
ducerea unității ne-a solicitat 
foarte mult în acest sens. Or
ganizația noastră, cu sprijinul 
comitetului comunal de partid, 
al cadrelor didactice, a inițiat o 
serie de acțiuni, menite să ex
plice tinerilor perspectivele 
cooperativei, necesarul de mese
riași calificați pe care acestea 
îlpresupun. S-au făcut vizite 
numeroase cu elevii în ferma 
zootehnică, s-au organizat întîl- 
niri între îngrijitorii fruntași și 
tineri. Am reușit să recrutăm 
foarte mulți tineri și. ceea ce 
este important, să-i facem 
să-și aducă o contribuție sub
stanțială, 
organizația 
Bucecea și nu în altă .
județului Botoșani stă azi în vi
trină Drapelul de onoare al C.C. 
al U.T.C.. iar la organizația din 
ferma zootehnică — Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C.".

Mihai Milvard, îngrijitor-mul- 
gător, secretarul organizației 
U.T.C. din fermă : „Asemenea 
distincții ne obligă însă la mai 
mult. Iată de ce noi, uteciștii. 
am dezbătut pe larg sarcinile 
care ne revin, prin ce metode 
de muncă am putea ajuta la în
deplinirea și depășirea produc
ției planificate. Am conside
rat că sîntem datori să venim 
în întîmpinarea măsurilor de 
modernizare și specializare a 
fermei care se preconizează, 
,prin perfecționarea măiestriei 
noastre de crescători, prin în
tărirea disciplinei, prin crearea 
unui climat de întrecere. In cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului nostru și a celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii 
ne-am angajat ca toți membrii 
organizației să depășească can
titățile de plan în așa fel ca pe 
total fermă plusul livrat la 
fondul de stat să măsoare cel 
puțin 150 000 litri lapte. Ce fa
cem pentru a ne ține de cu- 
vînt ? Programul de grajd este 
respectat cu strictețe — mă 
gîndesc în primul rînd fa regu
laritatea cu care sînt adminis
trate tainurile, grija pentru cu
rățenia animalelor și a grajduri
lor. hrănirea în funcție de sta
rea fiziologică. Sîntem siguri că 
vom reuși. Am avut noi avans 
fată de grafic în lunile de iar
nă. dar acum. cînd a apărut 
masa verde ! De altfel, uitați-vă 
în toate fișele îngrijitorilor ute- 
ciști și veți vedea că peste tot 
sînt înscrise depășiri. Și la Ion 
Neagu sau Vasile Goian și la 
Cornelia Țilică și Grigore Mu
raru și la Mihai Morcov sau 
Gheorghe Cojocaru. Pînă acum, 
în frunte'se află Vasile Goian 
și Grigore Muraru".

întrecerea va continua la 
Bucecea cu și mai multă ar
doare pentru că fiecare din ti
nerii îngrijitori de aici își iu
bește meseria, dorește să con
tribuie cu toate forțele la men
ținerea titlului de fermă frun
tașă pe țară și pe acest an de 
producție, pentru că se lucrea
ză într-un cadru propice, rod al 
interesului firesc depus de con
ducerea cooperativei, de spe
cialiști.

Ne mîndrim că la
U.T.C. din C.A.P. 

parte a

_ furajare si 
transpus însuși- 

producții mari

zilele trecute

r____    U.T.C.
[majoritatea uteclștllor au de
venit membri de partid) au fost 
nucleele în jurul cărora s-a ci
mentat un colectiv unit, gata de 
orice eforturi atunci cînd este 
nevoie. Satisfacțiile sînt de am
bele părți ; unitatea — pen
tru rezultatele obținute, oame
nii — pentru veniturile încasa
te. La noi. fiecare îngrijitor a 
cîștigat anul trecut în medie 
cam 1 500—-2 000 lei lunar".

Gheorghe Cojocaru, îngri- 
jitor-mulgător : „Eu mâ număr 
printre cei cu cea mai mică ve
chime. Am doar trei ani de cînd 
lucrez aici, de cînd am absolvit 
școala 
foarte ---- ,------ — -----  —
învăț meserie și cîștig. în 1971. 
pentru că am depășit producția 
planificată, am primit cu totul 
aproape 25 000 lei. Deci cam 
2 000 de lei pe lună. $i sper că 
o să ajung și eu ca nenea Ca
rol Suchi. să depășesc planul cu 
50 de procente.

— Apropo de tinerii din fer
mă. Se observă două categorii 
distincte. Unii care au deja 
vechi state de servicii, alții cum 
sînt Rodie» Tucaciuc, Dan 
Ilrițcu, Teodora Milvrad, Adela 
Bălan, Viorel Buliga, nu demult 
erau elevi ai școlii generale...

generală. Sînt însă 
mulțumit de felul cum

CARAȘ-SEVERIN: CuVÎnt
de ordine: Angajamentele

vor deveni fapte
or participa la realizarea peste plan a 8 000 
000 tone produse de laminate finite ți 3 000

(Urmare din pag. 1/

vizionarea cu materia primă din 
specificația programului să se 
desfășoare ritmic după un plan 
riguros întocmit. în conformita
te cu programul de producție al 
uzinei. Pentru ^aceasta, lunar, 
un cadru din conducerea uzinei 
pleacă la Combinatul siderur
gic Hunedoara — furnizorul 
principal al uzinei — unde se 
stabilește calendaristic „punc
tajul" conform căruia se va fa
ce aprovizionarea și care tre
buie respectat întocmai, fiind
că „Laminorul" Brăila are o 
gamă foarte largă și diversifi
cată de mărci de oțel și tipo- 
dimensiuni. Rezultatele aces
tui sistem de colaborare nu au 
întârziat, relația furnizor-be- 
neficiar dovedindu-se a fi acum 
exemplară. S-a revizuit în în
tregime utilajul și întreaga apa
ratură a uzinei; s-au tras .con
cluziile de rigoare privind re
parațiile necesare, întreținerea 
și. exploatarea lor rațională. Un 
singur exemplu : reparațiile la 
cele două laminoare — efectua
te în lunile martie și î 
tiv' aprilie — au fost 
în ce privește timpul de __
bilizare cu cite o zi. Dar aceas
tă zi a însemnat pentru uzină 
circa 600 tone laminate, cifră 
care altădată ar fi trebuit să 
se recupereze prin eforturi su
plimentare. Datorită unei aten
te îngrijiri și utilizări a mași
nilor și utilajelor, numărul o- 
pririlor accidentale a fost redus 
simțitor față de anul trecut, 
cîștigîndu-se astfel ore pre
țioase pentru producție. în1 fe
lul acesta indicii intensivi ai 
laminoarelor au crescut, fiind 
■posibilă preluarea unei comenzi 
suplimentare de 2 000 tone la
minate.

Rezultate deosebite a obținut 
secția laminoare-IL Ieri. 31 mai 
secția dăduse 3 000 tone lami
nate peste plan din totalul de 
6 009 tone cît este angajamen
tul anual. „Pînă la sfîrșitul a- 
nului mai sînt 7 luni și- ne 
dăm seama că angajamentul 
nostru putea fi mai mare". Cu
vintele ing. Paraschiv Gheor
ghe. șeful secției, atestă o rea
litate . ce se arată a fi suscep
tibilă încă de multe îmbunătă
țiri. La nivelul secției. preo
cuparea pentru a fi aprovizio
nați permanent cu materii pri
me — sortimental și cantita
tiv — nu mai constituie o pro
blemă presantă deoarece, așa 
cum arătam, uzina a stabilit re
lații exacte cu furnizorii, 
s-a făcut aici în pitiș, a

organizarea producției pe baze 
întrucîtva noi. Acum, prin în
țelegere cu beneficiarii, comen
zile mici și medii se execută 
și se livrează în prima lună a 
fiecărui trimestru — nu o trei
me din comandă în fiecare lu
nă, cum se obișnuia — evi- 
tîndu-se astfel repetarea ci
clurilor de fabricație, efec
tuarea mai multor laminări pen
tru realizarea aceluiași pro
dus : sarcinile de plan au fost 
defalcate pe schimburi nu nu
mai cantitativ, ci și calitativ, 
toate schimburile avînd în ur
ma acestei măsuri o ..încărcătu
ră de calitate" egală ; a fost 
îmbunătățită funcționarea căi
lor cu role de pe platforma de

RIDICĂM
respec- 
redu.se 

! imo- CIFRELE
DE PLAN

tică, Tudor Pavel, Codreanu 
Cornel, Butoi Marinache, 
gioiu Andrei, Pleșa Ion, 
haria Gheorghe, din care mulți 
sînt tineri sau foarte tineri nu 
numai ca vîrstă, dar și ca ve
chime în uzină, ceea ce este 
elocvent în ce privește maturi
zarea profesională a colectivu
lui de aici. Tot ieri, 31 mai, sec
ția a' trăit un moment deosebit 
de important : s-a experimen
tat o tehnologie perfecționată 
de fabricație a oțelurilor de 
rulmenți. îmbunătățire ce va 
avea drept consecințe eco
nomisiri de metal, ieftini
rea unor oțeluri destinate 
rulmenților cu circa 15-20 
la sută per tonă. De menționat 
că în prezent acest oțel se plă
tește cu valută și că reușita ex
perienței, de care cei din sec
ție sînt convinși, va însemna 
un cîștig nu numai pentru 
uzină.

Secretarul comitetului de par
tid pe uzină, tovarășul Br.atu 
Ionel, ne-a vorbit despre 
ploarea „mișcării" de autou- 
tilare la nivelul uzinei, amin
tind, printre altele, despre con
struirea unui cuptor pentru re
cuperarea rebuturilor la secția 
laminare-II, înlocuirea cadre
lor de laminare de la linia fină 
la secția laminare-1. reconstrui
rea canalelor de expansiune- de 
la canalul 1 etc. Esențial este, 
însă, că suplimentarea angaja
mentelor s-a dovedit a fi re
zultatul firesc al unor preo
cupări care nu au început ieri, 
și se termină mîine, ci a unor 
preocupări permanente pentru 
îmbunătățirea cifrelor de plan,

capacitatea noastră" 
exprima și secretarul

Fri- 
Za-

am-
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ă

laminare; controlul calității 
se face pe flux, ceea ce 
a dus La reducerea timpului de 
recepție a producției finite ; e- 
chipele de intervenție au fost 
și ele echilibrate din punct de 
vedere calitativ profesional 
pentru a putea rezolva difi
cultățile ivite în cele 24 de ore 
de producție ; a fost îmbună
tățită tehnologia de fabricație a 
unor profile rotunde ; s-au co
rectat unele procese tehnolo
gice deficitare, cum a fost ace
la al oțelurilor hexagonale.

în toate aceste acțiuni sec
ția s-a sprijinit pe oameni de 
nădejde, cum sint maistrul prin
cipal Sîrbu Albu. maiștrii Că- 
pățînă Mihai și Bălan Ștefan, 
șefii de echipă Oțelea Neagu, 
Bălțatu Spiridon, Neacșu Cos-

pentru „ridicarea acestor 
f re Ia 
cum se 
comitetului de partid.

Dezbătînd cu responsabilita
te cetățenească cifrele cinci
nalului, colectivul uzinei a des
coperit nenumărate resurse in
terne. valorificîndu-le fără in- 
tîrziere și cu eficiență sporită. 
Fiecare om la locul său de 
muncă trebuie să devină o in
teligență creatoare și să se ma
nifeste astfel — au subliniat in
terlocutorii» noștri . importanța 
gîndirii tehnice și economice 
de care trebuie să fie conștienți 
toți salariații. Incît această în
șiruire de cifre și „descoperiri
le" la locul de muncă privind 
Uzina „Laminorul" din Brăila 
capătă semnificația unei con
științe civice pronunțate, a unui 
entuziasm lucid, explică va
lențele unui colectiv în perma
nentă mișcare, probează rezul
tatele sale viitoare.

Dr. Mihai Pavliuc, șeful fermei: „Am rezolvat două ecuații esen
țiale : selecția și furajarea"

Foto: PAVEL TÂNJALĂ

• Tinerii vor participa la realizarea peste plan a 8 000 
tone fontă, 4 000 tone produse de laminate finite ți 3 000 
tone oțel « 5 000 tone metale feroase și 20 tone metale 
neferoase colectate peste prevederile angajamentelor ini
țiale o 300 000 lei valoarea lucrărilor finanțate și 1 900 000 
lei valoarea lucrărilor nefinanțate reprezintă angajamen
tul suplimentar • 10 obiective social-culturale și 2 drumuri 
— șantiere ale muncii patriotice e 30 hectare amenajate 
suplimentar pentru irigații și 20 hectare împădurite.

— Aici, la Reșița, cuvintul de ordine este „Cincinalul Înainte 
de termen”, ne spunea tovarășul Nlcolae Llpschner, prtm secretar 
al comitetului Județean al U.T.C. Realizările suplimentare obțl- 
nute în perioada ianuarie mai a.c. au permis colectivelor de 
muncă din unitățile economice ale județului să-si formuleze noi 
angajamente în cinstea Conferinței Naționale a Partidului și ani
versării a 25 de ani de la proclamarea Republicii. Astfel, valoarea 
producției globale ,a fost suplimentată cu 30 milioane lei, va
loarea producției marfă cu 28 milioane lei, iar volumul bene
ficiilor a fost dublat — de la 2 la 4 milioane • lei. Toți tinerii 
furnaliști, laminoriști, turnători, strungari, specialiști. și econo
miști sînt cuprinși în ampla acțiune de utilizare superioară a 
capacităților de producții, de reducere a cheltuielilor pe unita
tea de produs. Se dă bătălia la cele mai fierbinți cote ale în
trecerii socialiste pentru realizarea suplimentară a cel puțin 8000 
tone fontă, 4 000 tone produse. laminate finite și 3 000 tone oțe
luri. Pentru stimularea Întrecerii între organizațiile U.T.C., comi
tetul județean al Uniunii Tineretului Comunist și-a propus popu
larizarea celor mai bune colective de muncă și a tinerilor frun
tași, a metodelor de muncă înaintate folosite. 1972 este declarat de 
către tinerii județului Caraș-Severin ca an al rezultatelor model

Concomitent, ample, acțiuni sînt concepute și pe linia activi
tății patriotice.

— Vă rugăm să insistați asupra cîtorva dintre aceste acțiuni,
— Două drumuri naționale — autostrada Caransebeș Și Bozo- 

vici-Strurdof — vor deveni șantiere ale muncii patriotice. Tot
odată, vor fi organizate două șantiere de îndiguiri și desecări ce 
vor viza amenajarea suplimentară a 30 de hectare. La Anina, 
Bocșa, Moldova Nouă, Oravița vor fi deschise 9 șantiere pentru 
amenajarea sălilor și terenurilor de sport. De asemenea, casa 
de cultură din Reșița va concentra activitatea a peste 1 000 de 
tineri ce vor executa lucrările necalificate. La Bistra, tinerii vor 
lucra la ridicarea unui dig și vor executa lucrările de taluzare 
a rîului Timiș. 20 de hectare vor fi împădurite peste prevederile 
angajamentului inițial. De asemenea, oțelăriilor le vor fi ex
pediate 5 000 tone metale feroase și 20 tone metale neferoase. 
Valoarea lucrărilor finanțate ne-am angajat să o sporim cu 
300 000 lei, iar a lucrărilor nefinanțate cu 1 900 000 lei. Prin mun
că, prin realizări deosebite, considerăm că putem aduce prino
sul nostru celor două evenimente politice ce polarizează atenția 
și preocupările întregului popor.

GH. FECIORU

ORGANIZAȚIILE UTC

SE ANGAJEAZĂ

maramureș: 86 șantiere
ale muncii patriotice

• „Fiecare tînâr. model de comportare în producție" — 
o inițiativa cu multiple implicații asupra sporirii produc- 

i marfă, a reducerii cheltuielilor • Cu
cu

ției globale și
trei milioane de lei la lucrările nefinanțat® și „ 
10 la suta la lucrările finanțate au fost sporite angaja
mentele • Prin acțiunile patriotice ale tinerilor vor fi ame
najate pentru irigații suplimentar 60 de hectare, iar deseeate 
170 de hectare • 100 de tone metale vechi peste plan 
expediate oțelăriilor.
Maramureșul, județul mineritului, al aurului verde, industriei 

prelucrătoare și agriculturii, cunoaște în aceste zile o eferves
centă întrecere prilejuită de entuziasmul și dăruirea cu care oa
menii muncii din această parte a țării au hotărît să întimpine 
evenimentele politice ale acestui an : Conferința Națională a 
Partidului și a 25-a aniversare a proclamării Republicii.

— Efortul general, ne spune tovarășul . Gheorghe Sas, prlm- 
secretar al Comitetului județean Maramureș al U.T.C., incumbă 
și activitatea tineretului. In industrie a fost declanșată între
cerea între organizațiile U.T.C. sub chemarea : „Fiecare tînăr 
model de comportare în producție" ce vizează în principal depă
șirea sarcinilor privind producția globală și marfă, reducerea 
cheltuielilor și sporirea indicilor calitativi. De asemenea, crearea 
unei competiții a profesiilor»’ stimulînd interesul pentru tehnica 
avansată, asimilarea a noi cunoștințe, materializarea responsa
bilității în depășirea zilnică a sarcinilor de plan. Totodată, fie
care localitate și unitate economică a fost stabilită ca teren de 
studiu privind descoperirea și valorificarea a noi resurse interne, 
sarcinile de producție devenind obiective ale muncii tineretului. 
Astfel, au fost deschise 86 de șantiere ale muncii, (cu zece mai 
mult decît se prevăzuse inițial — n.a.), ce concentrează efortul, 
dăruirea și entuziasmul a peste 22 000 de tineri.

— insistați, vă rugăm, asupra obiectivelor cîtorva dintre aces
te șantiere...

— Pe 170 de hectare se vor desfășura ample lucrări de dese
cări șl îndiguiri, iar 60 de hectare în plus față de angajamen
tele inițiale, vor fi amenajate pentru irigații. în patru întreprin
deri agricole de stat și in două ocoale silvice vom organiza ta
bere de muncă patriotică. Pentru că ne-am angajat să plantăm, 
suplimentar, 10 hectare de teren impropriu agriculturii, să spri
jinim acțiunea de recoltare și depozitare a noii recolte de fruc
te, legume și cereale. Totodată, vor fi amenajate 60. de terenuri 
de sport și zone de agrement, iar în perimetrul bazinelor pomi
cole vor fi plantați In plus față de prevederi, 5 000 de pomi și 
arbuști. îndeosebi. In întreprinderile miniere vor fi organizate 
acțiuni de amploare privind recuperarea din subteran a meta
lului. Cu 300 de tone ne-am angajat să suplimentăm angajamen
tul privind colectarea metalelor vechi, 200 de tone dintre acestea 
Urmlnd a fi expediate oțelăriilor cu un tren marș-rută ce va 
porni în chiar dimineața deschiderii lucrărilor Conferinței Na
ționale a Partidului. a_gh. brad

Autorul „Șampaniei de Panciu “
(Urmare din pag. I)

cursul național de anul acesta am 
obținut medalia de argint. Fabri
căm acum, aici, patru tipuri de 
șampanie albă de Panciu și 
șampanie roză, toate fiind crea
ții ale mele.

Privesc prin biroul tînărului in- 
giner• cărți și reviste de specia
litate, dar și dicționare în limbile 
rusă, franceză sau engleză, ma
nual pentru învățarea diferitelor 
limbi străine. îmi dau seama că 
acestea nu sînt fără un rost aici. 
Aflu de altfel că adeseori în nopți 
tîrzii, în această încăpere arde 
lumina, iar cel care văd de de
parte fereastra luminată, de h 
2—3 km, din marginea orașului,

își spun în sine: „Tovarășul in
giner studiază. Oare ce gînduri 
mai are

— Ce gînduri mai aveți, tov. 
inginer P

— Am pus la punct tehnologia 
unei noi băuturi pe care vom 
începe s-o producem peste 2—3 
saptămîni. Atît despre asta. însă 
principala mea preocupare e să 
ridic indicii calitativi ai șampani- 
ilor deja obținute. Și acum șam
pania de Panciu e foarte căutată, 
mai ales peste hotare, însă mă 
gîndesc, și aș ruga să mi se ierte 
lipsa de modestie, că nu ar fi 
deloc rău ca pe piața mondială 
să avem o șampanie românească 
de răsunet. Eu încerc, îmi fac 
datoria...

—‘ Veți reuși ?. întreb inutil.
— Sigur că da. Dacă nu anul

acesta, atunci peste doi, peste 5, 
peste 10 ani. Voi persevera. De 
altfel aceasta e principala mea 
însușire, perseverența. Mi-am e- 
ducat-o cu grijă, în anii în care 
am muncit alături de muncitorii 
de la combinatele din municipiul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" și de 
la Brazi.

— Sînteți nu numai șeful fer
mei, ci și secretarul organizației 
U.T.C. ae aici. In munca poli
tică ce cotă valorică mai impor
tantă ați atins P

— Și în organizația U.T.C. ac
tivez potrivit aceluiași principiu . 
să las ceva în urma mea. Princi
palul rezultat de pînă acum — 
formarea cadrelor: sînt acum, în 
această fermă, mulți tineri care 
mă pot înlocui oricînd cu succes, 
atît în ce privește fabricarea șam-

paniei, cît și în ce privește con
ducerea activității organizației 
U.T.C.

Pe dealul acoperit de viță de 
vie se vede adeseori, de departe, 
în miez de noapte, o fereastră 
luminată. Cei care zăresc con
turul luminos știu că acolo stu
diază, pregătește noi producții, 
noi treceri ale visului în realitate 
tînărul inginer șef de fermă, se
cretar U.T.C., inovator, docto
rand, expert autorizat în vinuri, 
comunistul Ion Pușcă. Cindva a 
scris și a publicat citeva poezii, 
dar o dată cu descoperirea ade
văratei vocații a pornit impetuos 
pe calea afirmării. A rămas un iu
bitor de poezie. Pentru ceea ce a 
reușit în profesia sa merită, fără 
îndoială, un scurt și înflăcărat 
poem.

redu.se
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

în unități producătoare de preparate 
din carne și conserve de legume 
și fructe din perimetrul Capitalei

Ziua lor... Zi de început de 
vară, cu cer senin și soare arză
tor, cu nisip, cu iarbă lungă, mă
tăsoasă și cu flori; cu multe 
flori!

Pentru cei mari — 1 iunie — 
este o zi cu probleme. De la 
cele mai mărunte, dar deloc de 
neglijat („oare ce cadou să-i 
fac ?", „nu găsesc sandale pe mă
sură !"), pînă la adevărate mo
mente de reflecție („facem totul 
pentru ei ?", „vom reuși să le 
facem viața și mai frumoasă ?"). 
Dar astea sînt întrebări pentru 
cei mari, iar 1 iunie este ziua 
lor, a celor mici. Pentru sărbă
toriți ce reprezintă această zi ?

— Eu de 1 iunie primesc 
multe cadouri de la tăticu și de 
la mămica. Și frățiorul meu, 
Georgică, primește cadouri. El e 
mic, are 2 ani. Eu am 4. Mă
mica e muncitoare și tăticu e 
muncitor...

Fetița din fața mea — Isabela 
Șoigan — vorbește pe nerăsu
flate... Are părul lung și blond 
și pielea arămie ca a tuturor co
piilor care se joacă în Cișmigiu...

In colțul rezervat lor. prin tra
diție, capete brune și blonde stau 
roată- in jurul unui castel de ni
sip... Astăzi, leagănele și băncile 
au devenit neîncăpătoare... Copiii 
au venit cu brațele încărcate, 
să-și arate unul altuia jucăriile 
și hăinuțele noi pe care le-au 
primit... Apoi i-a captivat jocul. 
Cadourile au rămas grămadă pe 
bănci, lingă bunici...

★

La căminul Fabricii „Industria 
bumbacului" cei mai mici dintre 
cei mici sînt răspîndiți prin 
curte... 1 iunie sau nu, hora se-n- 
vîrtește, glasurile se înalță ca în
totdeauna, subțiri și melodioase. 
Numai o minune a tehnicii, cum 
e aparatul fotoreporterului nos
tru, poate sparge jocul!

— Ce e ăsta ?
— Un aparat de
— Nu-i adevărat, 

unul și nu e așa.
— Taci> că ești 

mică...

— Pa-voa-zăm!
— Cum ?! '
— „Pa-voa-zăm", adică împo

dobim clasaI (Mîndră de cuvîn- 
tul savant pe care-l stăpînește 
la numai 4 ani, Mihaela Mareș 
mi-l „traduce" și mie cu amabi
litate).

— Dar... pentru ce o pavoa
zați ?

— Pentru ziua noastră ! Avem 
un program așa de... încărcat! 
Dănuț Aurel (5 ani) oftează din 
greu —. Trebuie sa mergem la 
Băneasa, la grădina zoologică, pe 
urmă la aeroport, la Otopeni...

— ...pe urmă avem tort la 
masă, un tort mare pe care scrie: 
1 iunie...

Curatul
zîmbet de

fotografiat... 
are și tăticu

din grupa

— Și ne faceți poze ?

iunie

In Cișmigiu, balansoarul a devenit neîncăpător.
pretinse întreprinderilor prelu
crătoare de produse alimen
tare.

La Buftea. Fabrica de conser
ve de legume și fructe, unita
te care a sărbătorit cu doi ani 
in urmă un secol de existență, 
este în plină activitate. Munci
torii. tehnicienii si inginerii în
treprinderii întimpină călduros 
pe •secretarul general al parti
dului. pe ceilalți oaspeți. Se in
tră direct în secțiile de produc
ție unde se lucra intens la fa
bricația de conserve de mazăre 
și dulcețuri de Qăpșuni. In zile
le următoare; w va •trece șir ta 
prelucrarea altor produse din 
noua recoltă. In explicațiile 
care se furnizează, este relevat 
faptul că unitatea și-a sporit 
neîncetat capacitatea de pro
ducție. aiungîndu-se in prezent 
la o producție anuală de 10 000 
tone față de 400 tone cit se 
realiza in trecut. în general’ 
sporurile de producție au fost 
obținute cu investiții minime, 
folosindu-se aceleași capacități 
constructive. Un accent deo

sebit s-a pus pe creșterea 
productivității muncii și folo
sirea procedeelor moderne 
de fabricație. Sînt luate 
măsuri pentru realizarea unei 
producții maxime în sezonul 
actual al legumelor și fructelor, 
aici realizindu-se aproximativ 
6 000 tone de conserve pentru 
consumul populației Capitalei. 
Se arată că. în vederea moder
nizării procesului de producție, 
in sectorul de prelucrare a le
gumelor și fructelor se studiază 
posibilitatea schimbării ampla
samentului actual al acestei 
•secții într-o construcție., nouă 
din apropiere.

în continuare, este vizitat 
sectorul de fabricație a pastei 
de tomate, compus din două 
linii noi de producție, ambele 
avînd o capacitate anuală de 
prelucrare a 17 000 tone roșii, 
din care rezultă în final 2 200 
tone de pastă. In această secție 
erau în curs pregătiri intense 
de verificare a agregatelor si 
utilajelor pentru ca, odată cu 
începerea sezonului de fabri
cație a pastei de tomate, uni

tatea să lucreze cu maximum 
de randament. Si aici se adre
sează specialiștilor recoman
darea de a urmări îndeaproape 
nivelul calitativ al produselor, 
adoptarea de măsuri apte să 
determine. în sezonul prelu
crării legumelor și fructelor din 
acest an. maximum de randa
ment în folosirea utilajelor, a 
timpului de lucru, acestea fiind 
condiții de primă însemnătate 
in realizarea sarcinilor de plan 
și deci în asigurarea necesită
ților de consum ale populației.

în încheierea programului de 
lucru prin unități ale industriei 
alimentare. secretarul genera! 
al partidului, ceilalți conducă
tori de partid și de stat iau cu
noștință de activitatea între
prinderii de ambalaje metalice 
și piese de schimb pentru in
dustria alimentară, aflată tot la 
Buftea, in imediata vecinătate 
a Fabricii de conserve. între
prinderea. nouă, transformă a- 
nual în cutii și alte ambala «e 
necesare industriei alimentare 
mari cantități de tablă. Se pro

duc, de asemenea, anual circa 
30 tone piese de schimb pentru 
diferite unități industriale din 
această ramură de producție.

In secția de fabricație a am
balajelor metalice, procesul teh
nologic este organizat pe baze 
tehnice înaintate și asigură 
posibilități peptru diversifica
rea și modernizarea continuă a 
producției de ambalaje. Se vi
zitează cu acest prilej și secția 
de litografiere a tablei folosite 
în realizarea ambalajelor. în 
general cutii de diferite mărimi 
și forme, pentru conserve. Sec
ția este unică în țară, ea pu- 
nînd la dispoziția si altor uni
tăți producătoare de ambalaje 
tabla imprimată în culori, cu 
desene și inscripții atrăgătoare 
și sugestive. Preocupările spe
cialiștilor din această secție 
tind la realizarea unei game 
variate de tablă litografiată, 
mergînd pină la combinații de 
șase culori.

In dialogul pe care-1 întreți
ne cu specialiștii fabricii, secre
tarul general al partidului pro
pune acestora spre studiere Po
sibilitatea ca această unitate, 
cea mai mare întreprindere 
nroducătoare de ambalai meta
lic pentru conserve, să se con
stituie furnizorul principal de 
tablă litografiată in decupaje 
diferite pentru toate secțiile de 
ambalai de pe lingă întreprin
derile de conserve : dotate ai

Ca prin minune, hora se reor
ganizează într-o clipă fără inter
venția educatoarelor — grupa 
mică pozează pentru 1 iunie și 
pentru „Scînteia tineretului" I

Sus, la etaj, grupa mare și 
mijlocie e la „ore". Copiii învață 
cu seriozitate cum se împletește 
un lănțișor, cum se confecționează 
un coșuleț. Mîinile se mișcă cu 
o grabă neobișnuită, ochii fug 
cu teamă spre lănțișorul vecinu
lui : „o termina mai repede ca 
mine ?!"

„Secretul" agitației se dezvă
luie într-o clipă.

— ...pe urmă, după ce dormim 
(somnul rămîne obligatoriu și în 
zi de sărbătoare!) mergem la 
șezătoare... O să fie ca în basme, 
tovarășa! (Ca să mă convingă 
fetița cu plete negre mă prinde 
de mină) — Ca-n basme !

★

1 iunie. Pentru cei mari — o 
zi cu probleme. Pentru cei mici ? 
O zi a lor, cu cadouri, cu plim
bări, cu șezători... O zi ca-n 
basme.

MONICA ZVIRJINSCHI

AAAAAAA/WSAAAAAAAAAAA/WVAAAAAAZj

COPILUL
(Urmare din pag. I)

realizeze forma finală a amba
lajului. Soluția prezintă. intre 
altele, avantajele diminuării 
volumului transportat, ușurin
ța manipulării etc.

Intilnirea de lucru a secreta
rului genera] al partidului cu 
cadre de conducere din indus
tria prelucrătoare a legumelor 
si fructelor, din ministere, cu 
factorii cărora le incumbă răs
punderea pentru bunul mers 
al acestei importante activități, 
de ale cărei rezultate este strîns 
condiționată aprovizionarea pie
ței. a fost, ca in toate împreju
rările similare, generatoare de 
sugestii, de soluții practice ime
diate, fructuoase.

N. POPESCU- 
BOGDANESTI 

MIRCEA S. IONESCU 
Foto : ANGHEL PASAT

„Grupa mica" pozează pentru „Scînteia tineretului"
Fotografii de PAVEL TÂNJALĂ

se întoarce în noi ca păsările în crîng. Cu el cresc iubi- J 
rile mari și cîntecele fără seamăn, se înaltă ramele sar- J 
bătorilor pe pereți și în bradul plin de lumini, se nasc le- 1 
gende și sînt așteptați vitejii care luptă pentru cei buni, J 
pînă se string în rîsul copilului, și-n rîsul acela tresârim J 
noi, maturi, mai convinși decît toate convingerile lumii. J 

îmbătrînim în ani, îi numărăm statistic, dar inima și rî- 1 
sul sînt ale copilului din noi, rîvnind către toate. Marile J 
noastre succese, faptele realizate și strînse în mulțumirea J 
deschisă pentru toate, ori cele încă pe cale de a se rea
liza, sînt visurile copilăriei, de acum țăruși înfipți în pâ- C 
mîntul pe care ne aflăm. Dar pocite nicăieri, ca în socie
tatea în care trăim, nu vom găsi atît de împlinite visurile 
copilăriei. îi aud pe mălădenii mei, întrebîndu-se între ei, 
cu grijă : L

— Ce-ți mai face pruncu', Ioane ?
— Bine 1 Crește și învață, învață despre lume și viață I 

Zilele se multiplică în rîsul copiilor, care se duc și vin, 4 
culegători de fapte împlinite.

— Ți-o ajuns copilul inginer agronom, măi Văsălică ?
— D-apoi, aista o fost visul lui, încă de copil, răspunde 

tatăl, cu cea mai blîndă vorbă din lume. Dacă auzi>m aces
te cuvinte, să nu ni se pară că în ele n>u străbate cîte 
ceva — din alte lumi, acele ale copilăriei. Copiii au dorit 
să cunoască taina acelei .,păsări de metal" care zboară, 
după cum au visat să devină, cînd vor fi mari, acei oa- L 
meni minunați din poveștile ci-tite, care aduc fericirea și L 
bucuria pe pămînt I Dar visurile rămîn, uneori tot visuri- C 
Numai o societate care folosește cuceririle generațiilor C 
pentru generațiile care vin, o societate în care talentul și < f 
munca sînt prețuite la valoarea lor umană, își poate per- 
mite să vorbească de acest copil care crește azi, viitor ce- 
tățean al țârii.

O astfel de" societate este cea socialistă în care trăim. 
Să privim la copiii noștri, să urmărim rîsul, visul și gîn- 
dul lor, și ne vom întîlni cu dorința fermă de a birui. în ei C 
tresare mereu o „neliniște" de a ști de ce și pentru ce se C 
întîmplâ așa și nu altfel. Curiozitatea lor caută adevărul, C 
nu o comodă liniște. Ca o putere a vieții, rîsul copilului \ 
împacă doi părinți, o familie, o țară întreagă și o lume, C 
o lume de mîine care începe cu el. Și, poate, mama, în C 
această zi a copilului, este cea mai aproape de rîsul aces- C 
tui copil, cu înțelegerea legendară, privind în ochii lui : <

— „Era un colț de pîine, / \
Și mama îl împărțea... \
Dar, ție, ce-ți rămîne ? \
— Voi ! le răspunse ea !“ s
E bucuria lumii aici, a mamei și a copilului care rîde în C

noi. S

Răspundere și ( ziua de muncă a unui activist d Instruirea - dincolo
spirit de inițiativă

Experiența ne arată că efi
ciența scontată poate fi atinsă 
pe diferite căi și nu neg și 
rostul unor așa-numite ^dez
bateri de caz", cum este aceea 
făcută la Ploiești pe baza unor 
situații circumscrise de „ziua de 
lucru a unui activist*'. Totuși, 
față de asemenea maniere de a 
organiza instruirile, eu am și 
unele rezerve.

Consider că un activist tre
buie să facă față, pe loc, la toa
te treburile, în cele mai dife
rite împrejurări, ceea ce presu
pune însușirea unui stil de lucru 
deosebit de operativ, asimilarea 
a cit mai multe experiențe con
crete, ale realității și în raport 
de sarcinile etapei, și locului în 
care intervine, astfel îneît pro
blemelor întîlnite să le poată da 
o soluție aleasă rapid,, dar în 
același timp, strict corelată cu 
posibilitățile colectivului respec
tiv. De aceea, mi se pare riscant 
sa pui la instruire problemele 
invers, discutînd despre „cum nu 
e bine“, pe baza unui număr 
de situații create, inventate, în

eît să acopere cît mai dens o 
realitate complexă, viața însăși, 
prin posibilitățile de acțiune și 
de atitudine transformatoare ale 
unei zile din munca activistului. 
Dimpotrivă, mi se pare necesar 
să discutam toate situațiile reale, 
experiența de lucru a activiștilor, 
comentîndu-le împreună învăță
mintele, dar concluzionînd dlar, 
scurt ce și cum e bine, de la 
nivelul celei mai înalte compe
tențe — aceea a primului secre
tar. Am rețineri față de ..dezba
terile de caz", pentru că lungesc 
instruirile, împart asistența în ta
bere care se contrazic, uneori 
absolutizîndu-și punctul de ve
dere despre procedeul pe care îl 
consideră cel potrivit. Apare, 
deci, pericolul șablonului tocmai 
într-o situație în care dezbaterea 
vrea, dimpotrivă, să evidențieze 
posibilitatea diferitelor căi de 
soluționare, nuanțele. Tn locul 
unei asemenea discuții înfierbîn- 
tate, al disputelor prelungite și 
al teoretizării excesive, prefer 
explicația simplă,. indicația luci
da, dată cu exactitate. Activiștii

trebuie șă învețe, să aibă în 
permanență ce învăța de la tine, 
primul-secretar, și să manifeste 
răspundere și inițiativă în a 
transpune în viață indicații și 
sarcini trasate de la comitetul 
județean. De asemenea, în prac
tica activității sociale, există un 
temei din a nu face prea mult 
caz de... cazuri, cu circumstan
țele lor particulare. Am obsei- 
vat că mulți activiști răspund 
bine Ia probleme greșit puse, 
dar rămîn dezarmați cînd trebuie 
să indice procedeul adecvat, bun 
într-o situație dată. Sînt deci, 
pentru o conducere bine stăpî- 
nită a pregătirii aparatului și 
activelor U.T.C. din organizația 
județeană, care să izvorască șf 
să se sprijine permanent pe bo
gata experiență de viață, pe în
vățămintele activității multilate
rale a activistului care este pri
mul secretar.

VASILE DUMISTRÂCEL, 
prim-secretar

al Comitetului județean Suceava 
al U.T.C.

OPINIILAO 

DESPRE STILUL

de transmiterea sarcinilor

N. R. — După cum se vede, de la primele intervenții sosite 
Ia redacție în urma articolului „Ziua de muncă a unui activist" 
(apărut în nr. 7153, din 17 mai a.c.), opiniile sînt deja împărțite. 
Discuția se anunță, în felul acesta, de Ia bun început, cît se 
poate de interesantă și de o utilitate incontestabilă. Pe parcurs, 
vor apărea, fără îndoială, și alte idei, care vor îmbogăți dezba
terea cu nuanțe noi, care vor contrazice poate exact ceea ce 
altele au susținut, dar care, toate la un loc, vor conduce spre 
atingerea, în final, a unor concluzii cu valabilitate pentru un 
mare număr de activiști. Așteptăm, așadar, în continuare, alte 
opinii despre stilul de muncă al activistului, despre ziua lui de 
muncă obișnuită, despre modalitățile folosite deja, sau care mai 
pot îmbogăți agenda unei instruiri a aparatului, despre tot ceea 
ce poate duce la perfecționarea activității desfășurate, cu mo
destie și dăruire, de activistul U.T.C.

Merită, cu adevărat, să fie 
apreciat la colegii din județul 
Prahova, efortul de căutare a 
unor modalități mai eficiente de 
realizare a instruirii activiștilor 
pentru acțiunea în teren. Mă 
gîndesc, în special, la faptul ca 
ei tind să depășească momentul 
exclusiv al transmiterii de sar
cini și indicații principiale de 
lucru, cum se întîmplă deseori 
la instruirile noastre, prin asimi
larea și dezbaterea datelor expe
rienței practice.

Exprimîndu-mi părerea asupra 
modalității de instruire consem
nată la Prahova, aș dori să ma 
refer, bineînțeles, și la felul în 
care stau lucrurile la noi. în 
ultima vreme, se simte în rîndu- 
rile aparatului Comitetului jude
țean Vrancea al U.T.C., o preo
cupare deschis afirmată pentru 
reconsiderarea concepției după 
care au loc instruirile. Astfel, 
pentru a înțelege cu exactitate 
sensul noilor instrucțiuni cu pri
vire la organizarea primirii în 
U.T.C. nu s-a prezentat un re
ferat pe această temă ci, la se
diul comitetului județean, s-a

ținut experimental un asemenea 
moment în care au fost puse în 
practică instrucțiunile respective. 
La fel, una din ultimele dezba
teri încadrate în instruire s-a fi
nalizat prin întocmirea unui pro
gram de activitate model pentru 
o organizație U.T.C. Fără îndo
ială, opțiunea pentru folosirea 
unor atari procedee are un 
efect sporit asupra activiștilor, le 
este de un ajutor practic incom
parabil mai util decît dacă s-ar 
fi prezentat niște referate pe 
marginea celor două teme exem
plificate mai sus. Totuși, în mo
dul de desfășurare a instruiriloi 
la care participăm, ele sînt fapte 
singulare, necaracteristice. De 
fapt, tonul este dat, în continua
re, de transmiterea de sarcini, de 
multe ori simple recomandări ge
nerale despre ce trebuie făcut 
pe mai departe. Practic lipsește 
elementul dezbaterii tehnicii de 
lucru a activistului, instrumenta
ția concretă de îndeplinire a sar
cinilor trasate. Acesta, este, după 
mine, punctul în care instruirile, 
prezintă deficitul cel mai serios.

Se pot face însă destule lu

cruri pentru remedierea situa
ției. De pildă, cred că ar fi ex
trem de util ca unele instruiri 
să se rezume deci, la tratarea 
unei singure probleme, cum su- 
gerau de altfel și tovarășii de la 
Comitetul județean Prahova al 
U.T.C. Dar să se desfășoare in 
baza studierii ei prealabile de 
către fiecare activist îneît, după 
aceea, în . dezbaterea propriu- 
zisă, să existe posibilitatea unei 
confruntări practice de opinii in 
care să se solicite experiența 
fiecăruia dintre noi în rezolvarea 
pe teren a uneia sau alteia din
tre probleme. Totodată, la in
struiri ar putea ti invitați o se
rie de specialiști, pedagogi, so
ciologi, cărora să li se prezinte, 
mai înainte, unele date concrete 
din activitatea organizațiiloi 
U.T.C., și care, apoi, să vină, să 
ne dea o explicație științifică a 
fenomenelor, să ne îndrume 
spre descoperirea celor mai bune 
instrumente metodologice.

DUMITRU GAVRILĂ,
v activist

la Comitetul județean Vrancea
, al U.T.C.
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SCRIITORI TINERI
Dezbaterile care au pregâtit 

Conferința națiapală a scriito
rilor, apoi discufiile din cadrul 
acesteia, ca și preocupârile ac
tuale ale scriitorilor conduc pe 
observatorul vieții noastre lite
rare la o constatare ce cred câ 
este de natura să-i procure o 
anumită satisfacție : scriitorul 
cetățean își consideră împlini
rea profesiunii sale numai în 
raport cu sfera politicului, asu
mat cu nelimitată încredere.

Apoi, mult mai clar decît al
tădată este subliniată o orien
tare demnă de remarcat : ne
voia de confruntare cu publicul, 
în primul și în primul rînd, a- 
ceastă nevoie de confruntare 
cu cel mai larg cerc de iubi
tori de literatură. Putem spu
ne. oe drept cuvînt, în această 
ordine de idei, că dezbaterea 
a început cu mult înaintea des
chiderii ei propriu-zise, în vă
zul țării întregi. în același 
timo, în virtutea aceluiași scop, 
revistele și-au deschis, coloane
le tuturor celor interesați să 
fraternizeze cu eforturile noas
tre întru desăvîrșirea literaturii 
contemporane, pentru situarea 
ei pe o treaptă tot mai înalta- 
Cititorii au simțit stima ce li se 
acordă și trebuie să spunem, 
apelurile lor au fost de-a drep- 
tul emoționante, pline de bun 
simt și înțelegere. Niciodată 
scriitorului român nu i s-a cerut 
cu atîta căldură, cu atîta pa
siune, să-și servească mai drept,

TEATRUL STUDENȚESC

ÎNTREBĂRI 

PENTRU VIITOR
Teatrul nostru studențesc a 

trecut pragul adolescenței. 
Manifestîndu-și caracterul 
său politic, acest gen de tea
tru pînă mai ieri disputat de 
pasionații clasificărilor (ca- 
re-1 considerau fie ramifica
ție a avangardei profesio
niștilor, fie intelectualism al 
amatorilor) și-a dovedit ne
îndoielnic un caracter pro
priu, o exprimare distinctă. 
Așadar, investigațiile sterile 
privind geneza Iui și stricta 
delimitare a mijloacelor sale 
artistice nu mai au rost. 
Cele 29 de spectacole pre
zentate la ultimul festival 
au fost caracterizate prin- 
tr-o acută dorință de a ex
prima crezul politic ferm an
gajat de la această tribună : 
teatrul studențesc amator 
din România și-a cucerit, 
deci, recunoașterea valorii 
»ale în ceea ce privește ex
presia de fond. în privința 
mijloacelor de expresie pro
prii, spectacolele prezentate 
la Timișoara au atestat exis
tența unor căutări lăudabile, 
dar și ale unor discutabile 
montări profesioniste, copii 
după montărt profesioniste 
„întinerite" sau ale unor mo
dalități cunoscute ,,după ure
che" și împrumutate din la
boratorul lui Grotowski, sau 
teatrul leaving, open. Faza 
actuală a devenirii teatrului 
studențesc de la noi este ca
racterizată prin . lipsa unui 
stil unitar diferit de spec
tacolele profesioniste, ale 
regizorilor tineri. Chiar ju
riul s-a dovedit a fi pus la 
o grea încercare atunci cînd 
a împărțit spectacolele în 
„colaje" și „teatru" (respec
tiv reconstituiri de texte) 
încuviințînd pentru viitor 
numai existența celor două 
diviziuni în stilul acestei 
manifestări artistice.

Prin ce-și poate asigura 
un colectiv studențesc de 
teatru o formă proprie ? 
Prin ideea colectivă de par
ticipare, prin lipsa vedete
lor, prin spontaneitate. Lip
sa vedetelor obligă Ia dis
pariția distribuțiilor de afiș, 
tradiția teatrală profesionistă 
a protagoniștilor și a servan- 
ților utilitari nu mai func
ționează fiind înlocuită cu 
solidaritatea de idee a co
lectivelor. Teatrul profesio
nist, plin de orgolii, poate 
mai rar-să realizeze ceea ce 
face teatrul studențesc care, 
pulverizând orice vedetism, 
poate să întrebuințeze inter- 
preții exclusiv în slujba unui 
crez.

Spontaneitatea v i n d/e c ă 
spectacolele de scleroza ex
clusivei recitări a textelor. 
Spectacolele „colaj", însă, 
prezentate Ia Timișoara au 
readus în discuție necesita
tea textelor specifice teatru
lui studențesc, colajele fiind 
de fapt niște prefabricate, 
refugii în lipsa lucrărilor 
dramatice. Din pricina acea
sta drumul este invers : mai 
întîi se cunoaște ideea și 
apoi se caută text pentru ea 
Acesta este un drum ocolit, 
cu multe obstacole, căci co
erența unui text nu se poate 
realiza niciodată printr-o în
șiruire instabilă de fotogra
me — vers, lozincă etc

Dintre realele probleme ale 
viitorului teatrului studen
țesc stăruie cea privind con
ducătorii acestor formații : 
cine sînt ei ? Entuziaștii care 
se îndeletnicesc temporar cu 
îndrumarea unui ansamblu 
efemer sau perseverenți edu- 

mai direct interesele poporului 
său, consfințiHidu-i-sfi această 
înaltă menire și datorie de 
onoare. Cine n-a înțeles acest 
lucru, n-a vrut să-l înțeleagă, 
a renunțat, de bună voie, la 
șinele său cel mai adevărat.

Toate aceste aspecte, defi
nind importanța Conferinței, 
pentru care s-au depus eforturi 
într-adevăr considerabile, de
curg firesc din însăși esența 
climatului nostru politic. într-un 
moment hotărîtor pentru desti
nele patriei, cînd toate forțele 
sînt angajate în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, operă în1 care cre
dem a ne găsi justificarea su
premă n existenței noastre, 
înnobilînd sensurile lumii, de 
aici și de pretutindeni, artei 
i se acordă rîvnita preponde
rență morală. A transforma 
cugetele, doritoare ele însele 
de transformare, iată tot ce-și 
poate dori mai mult orice de
mers creator. în felul acesta 
au șî fost înțelese repetatele 
îndemnuri ale partidului, ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
găsind întotdeauna timp pentru 
a sta de vorbă cu scriitorii, as- 
cultîndu-le dorințele, direcțio- 
nîndu-le cu clarviziune, cum 
numai un eminent șef de stat 
poate s-o facă.

Pe zi ce trece, parcă ne pla
ce din ce în ce mai mult să 
ne numim tineri, scriitori tineri, 
deși, cine știe, poate vîrsta nu

catori de colective stabile ? 
Și dacă aceste colective sta
bile s-au format (și nu o 
dată s-au format) de ce nu 
pot juca ele în stagiuni, ală
turi de celelalte formații 
care au un program propriu 
și public constant ?

TEODOR ȘUGAR

• PRO ȘI CONTRA • PRO ȘI CONTRA* PRO ȘI CONTRA •
Care sînt țelurile cenaclului 

tineretului de la U. A. P. ?U. A. P. ?
Cultura folclorică si educația
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patriotică a tineretului
Recent, la sediul Uniunii Ar

tiștilor Plastici s-au reluat șe
dințele Cenaclului tineretului. 
Au expus pentru început pic
torii Augustin Costinescu, Gri- 
gore Fușle și Gabriel Catrines- 
cu. tineri absolvenți, aflați la 
primele manifestări. Discuțiile 
au relevat, uneori mai exact, 
cu o mai mare proprietate a 
termenilor, alteori mai confuz, 
dacă nu o personalitate foarte 
pronunțată, cel puțin certa vo
cație a celor trei expozanți, ca 
și — pe de altă parte — o se
rie de scăderi ce țin de prelua
rea unor ticuri moderniste, pe 
alocuri de penuria și nenuan- 
țarea mijloacelor picturale etc.

Cenaclul, aflat într-o nouă 
formulă organizatorică, și-a re
luat în esență vechea manieră 
de manifestare, a revenit, altfel 
spus, la dulcile Obiceiuri ale 
trecutului, dar. s-o recunoaș
tem, după ce le-a dezavuat, 
după o perioadă de tăcere, după 
căutarea unui veștmînt mai po
trivit, după... după... Toate a- 
cestea conțin semnele unei bla
zări. unei oboseli, unei activi
tăți sisifice. Vor urma alți ex
pozanți. alte discuții, fie ele 
și mai interesante. în care 
mulți dintre participanți își vor 
spune sincer și, firește, „su
biectiv". părerea asupra lucră
rilor acestora. Este destul de 
puțin și destul de neconcludent 
pentru țelurile unui cenaclu al 
tineretului tocmai pentru că se 
trece cam grăbit peste atribu
tul său de școală, peste meni
rea sa de a sprijini creația ce
lor mai tineri 'artiști, de a-i for
ma într-un climat ce presu
pune maximă exigență și com
petență maximă seriozitate, de 
a frîna, în sfîrșit, acolo unde e 
cazul, veleitarismul și diletan
tismul, pentru că nu se pot ne
glija de asemenea raporturile 
sale cu cel mai larg public, ra
porturi din păcate inexistente 
în prezent ca și în eventuale 
proiecte de viitor. Cenaclul ră- 
mîne’ astfel un instrument insu
ficient exploatat, un instrument 
pus în mișcare parcă mai mult 
din dorința de a demonstra că 
există și că se poate mișca. E 
dificil In cîteva rînduri de gă
sit soluții. Sugerăm dintre cele, 
pe cît de simple și la înde- 
mînă, pe atît de „inabordabile" 
(în aparență) : participarea mai 
amplă a unor personalități, ar
tiști și critici la ședințele ce
naclului care să orienteze cu 
maturitate făgașul discuțiilor și 
analizelor, reflectarea preocupă
rilor lor în presa de tineret,'in 
reviste specializate, ca revista 
-,Arta“ de pildă, al cărui nivel 

ne mai îngăduie denumirea. 
Prin scriitori tineri însă înțele
gem, nu atît o ’vîrsta biologică 
bine delimitată, cît una spiri
tuală, revoluționară în sensul 
perpetuei înnoiri, necontenitei 
dorințe de cuprindere mai vas
tă. A fi însă tînăr înseamnă, 
în același timp, a fi atent la cei 
mai nou veniți în arena litera
turii, la debutanții cei mai 
proaspăt publicați, în reviste 
sau cărți. Dincolo de măiestrie, 
la ei, sensibilitatea se consti
tuie în reper, în puls viu al 
cerințelor prezentului. Avem 
scriitori de capodopere, sore 
culmile lor năzuim, numindu-i 
tineri, în speranța tainică de a 
șterge distanțele, de a ni-i a- 
propia prin ceea ce vroim să 
scriem, visăm să scriem. în
tr-un cuvînt, scriitorii tineri 
caută să se afle mai bine, maj 
exact pe sine, nici prea maturi 
dar nici foarte departe de ma
turitate. Una din datoriile civi
ce și morale ale întregii noas
tre bresle subliniată ca atare 
în cu.vîntarea secretarului ge
neral al partidului, este aceea 
de a veghea în mod activ, con
structiv, cu multă înțelegere a 
perspectivei la formarea și 
creșterea noilor generații de 
scriitori, la fertila promovare și 
afirmare a acestora, viitorul li
teraturii și artei noastre.

GRIGORE HAGIU

Formația coral-folclorică din comuna Oltina, județul Constanța
Foto: PAVEL TÂNJALA

estetic n-ar fi maculat prin 
aceasta, expunerea publică în 
urma unei riguroase selecții. în 
special sub forma expunerilor 
în grup, deci crearea unor mici 
antologii de debut. Am auzit 
adesea invocată lipsa de săli 
pentru acest scop. Ar fi fără în
doială bine să existe o aseme
nea sală. Dar pînă atunci nu se 
poate folosi oare una din sălile 
existente unde să fie progra
mați tinerii artiști, membri ai

In ziua de 6 aprilie 1972, 
Marin Preda a dat un in
terviu. Era o după-amiază se
nină etc. însemnarea lui Flo
rin Mugur, excelentă punere 
în scenă a unui dialog cu fe
restrele deschise spre lu
mea amestecată a străzii, ca 
și relatarea convorbirii pe 
care a avut-o cu scriitorul 
Marin Preda, au apărut în 
numărul pe luna mai al re
vistei ARGEȘ.

înainte de a mă opri asu
pra răspunsurilor lui Marin 
Preda, trebuie să notez că 
specia gazetărească care este 
interviul trăiește — aproape 
toți știm datorită cui, și este 
cazul să-l numesc pe Adrian 
Păunescu — în timpul din 
urmă o nouă și înfloritoare 
viață, cu evidență acum mai 
puțin crispată, mai puțin rece 
și neliniștitoare, încremenită 
în politețuri complicate și 
neducînd nicăieri și nespu- 
nînd nimic în plus, față de 
ceea ce știa, celui care in
tervievează, celor care, din 
automatisme de cititor, își 
apleacă ochii peste textul di
alogat.

Să revin acum la răs
punsurile scriitorului Marin 
Preda. Mărturisesc cinstit că 
dacă le-aș fi întîlnit în „Im
posibila întoarcere" sau, mai 
recent, în „Marele singura
tic", n-aș fi fost deloc sur
prins, fiiindcă, așa cum în
suși scriitorul o recunoaște 
fără falsă modestie și fără ar
tificiale convingeri estetizan
te, „este imposibil de făcut 
o delimitare între viața ima
ginară, creată și exprimată 
într-o carte, și cea trăită de 
scriitor". Ce încerc să sub
liniez ? în primul rînd adînca 
și exemplara meditație a ce
tățeanului scriitor Marin Pre-

Preocuparea organizatorilor 
programelor simfonice și came
rale de a include, în cadrul 
microstagiunilor muzicale cu 
genericul „Tribuna tinerilor so
liști" sau „Tineri interpreți pe 
scenele Filarmonicii", numele 
unor protagoniști aflați încă la 
pupitrele școlilor de muzică ori 
ale conservatoarelor s-a men
ținut și în actualul an muzical 
constantă și generală. Radiote- 
leviziunea Română, Filarmo
nica „George Epescu", Studioul 
Conservatorului și chiar „Ate
neul tineretului" invită săptă- 
mînal la asemenea manifestări. 
Este inutil să mai subliniem 
importanța pe care spectacolul 
în sine o are în evoluția tînă- 
rului interpret sau compozitor. 
A cînta pe una din scenele gaz
delor enumerate echivalează 
pentru orice instrumentist cu un 
examen hotărîtor, a cărui pregă
tire consumă multe emoții, ce- 
rînd timp, seriozitate și migală.

Concertele, recitalurile tine
rilor interpreți, primele audiții 
ale lucrărilor' semnate de 
compozitori-studenți constituie 
sau, mai precis spus, ar trebui 
să constituie importante probe 
de selecție. Ne-am întrebat a- 
deseori, în timp ce stagiunea 
muzicală își desfășura nestin
gherită cursul, cine ar putea 
să-și spună bineînțeles cu cît 
mai multă obiectivitate, cuvîn- 
tul hotărîtor ?

Lipsite de o atentă populari
zare prealabilă (pentru că afi
șele și anunțurile laconice și 
stereotipe din presa cotidiană 
nu mai au darul de a impre
siona publicul cu sonoritatea 
unui nume necunoscut) acestea 
sîntl urmărite de cițiva membri 
și simpatizanți ai familiei pro
tagonistului. înarmați cu flori, 
zîmbete și aplauze, de influența 
celor mai sus-amintițl, chiar și 
de cite un critic muzical. Dar, 
dincolo de orice ironie, condam
nabilă. deoarece este cu totul 

cenaclului, chiar la două-trei 
luni odată ? Nu există oare atî- 
tea săli în case de cultură, clu
buri studențești, muncitorești 
care așteaptă asemenea mani
festări și pe care le-ar găzdui 
cu generozitate ? Și interoga
țiile de acest fel nu se pot opri 
aici. Ar fi mai nimerit să ne 
întrebăm ce anume le împie
dică să devină afirmații.

C. R. CONSTANTINESCU

da asupra sa, asupra creației 
sale, asupra vieții, asupra 
timpului în care ne aflăm, 
asupra omului ca scriitor. 
Scriitorul ^e simte ispitit să 
observe ca noi, poporul ro
mân, sîntem un popor care 
„știm multe și, ca toate po
poarele care stau pe un loc 
al pămîntului de mii de ani, 
cu greu ne mai poate uimi 
cineva, din punctul de ve
dere al științei despre viață, 
despre moarte sau despre 
marile evenimente ale exis-

REVISTA REVISTELOR

INTERVIURI SI PREMII
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tenței noastre... aș putea să 
spun, mai degrabă, și fără să 
mă hazardez prea mult, că 
românul se naște cu știința 
despre ce-l așteaptă în viață", 
în sfîrșit, renunțînd de bună 
voie la ideea de a transcrie 
integral interviul, nu pot to
tuși să nu semnalez facsimi
lul primei pagini a romanului 
„Marele singuratic" ce înso
țește interviul, semnul exact, 
limpede' și sigur al grelei 
munci a scriitorului, al reazi- 
melor lui simple în propria 
ființă morală și în ființa ce
lorlalți. a celor ce-i așteaptă 
opera, cărțile înțelepte, ade
vărate, sincere, dureroase prin

PROMOVAREA ȚINERILOR 

MUZICIENI NU SE POATE 

FACE NUMAI CU FLORILE 

SI ZÎMBETELE FAMILIEI!

NOTE

DE LECTOR

nejustificată, ni se pare a fi 
absența Agenției Române de 
Impresariat Artistic, instituție 
chemată sâ ajute la descoperi
rea și cultivarea talentelor mu
zicale, la confirmarea sau ne- 
confirmarea înscrierii lor în 
circuitul valorilor interpretative 
naționale.

Revenind la manifestările ca
merale adăpostite de Sala Stu
dio a Ateneului Român în ac
tuala stagiune muzicală sîntem 
obligați să accentuăm asupra 
rîvnei depuse de organizatori 
în alcătuirea unor programe e- 
chilibrate și atractive. în afara 
unor piese cunoscute, multe 
de școală, din repertoriul 
preclasic, clasic și modern 
și contemporan a fost cîn-

Tată un fapt : la ultima edi
ție a festivalului cîntecului 
popular de la Craiova, festival 
ce poartă numele Măriei Tănase, 
publicul a fost realmente sur
prins de evoluția a 5-6 inter- 
pieți instrumentiști din județe 
diferite, cu variante și stil in
terpretativ diferit. Cel mai 
„tînăr" dintre ei depășise de 
mult vîrsta de 50 de ani. Toți 
cîntau ■ la cimpoi șî în reperto
riul fiecăruia figura o piesă de

puterea lor fascinantă de a 
trezi conștiințe, de-a îndem
na către mai bine, către fru
mos, către om.

Să coborîm însă și la viața 
noastră cea de toate zilele ca 
scriitori și cititori de reviste 
literare și de cultură. Adrian 
Păunescu a deschis o rubri
că în revista AMFITEATRU, 
rubrica „nominativ". Deloc 
întâmplător m-am oprit la 
însemnarea „Imposibila în
toarcere, posibila descalifi
care", (AMFITEATRU, nr.

5) incisivă diatribă la adresa 
juriului Uniunii scriitorilor 
care a decernat premiile pe 
anul 1971 lasted de o parte — 
dintr-un motiv greu de înțe
les pînă ce gestul nu va fi 
explicat cu un prilej sau ri
tul, pînă ce „lupta" literară 
nu se va mai duce cu ușile 
închise și va ieși, ca să zic 
așa, în stradă, sub. privirea 
noastră calmă și plină de 
candoare — volumul lui Ma
rin Preda „Imposibila în
toarcere".

Se poate presupune că, 
dacă în cazul premiilor pe 
anul 1970 — ciudat însă cît 
cțe repede uităm trecutul și 

tat un număr considerabil 
de piese aparținînd compozito
rilor români. Faptul că Liviu 
Glodeanu și Nicolae Coman 
și-au încredințat primele au
diții ale unor piese lui Voicu și 
Sorin Vasinca, și, respectiv La- 
viniei Tomulescu, este un ar
gument în favoarea bunului re
nume de care se bucură evolu
țiile tinerilor interpreți. Fie-ne 
îngăduit să adăugăm, de aceea, 
cîteva nume: violoncelistul. At
tila Cseh și pianista Adriana 
Logojan, basul Dan Mușetescu, 
flautistul Ioan Ament, sopra
nele Liliana Pagu, Lucia Ti- 
buleac, mezzosoprana Mariana 
Coidum, pianistele Mioara Pân
dele și Carmen Frățilă, violo
niștii Nicolae Bilciurescu, Că
lin Ciora, Ștefan Rodescu, Ale
xandru Gavrilovici. Recitalul 
de lieduri ale Paulinei Stava- 
rache Ciocmarean, soprană a- 
flată într-o frumoasă evoluție 
a fost dedicat în întregime u- 
nor prime audiții, interpreta 
desfășurînd cu dezinvoltură 
dificultățile stilistice, impresio- 
nînd prin căldura și varietatea 
modulațiilor glasului. Flautistul 
Ioan Ament a demonstrat și 
prin ultima apariție pe scena 
Studioului Ateneului Român 
abilitate în mînuirea unor pro
cedee tehnice contrastante, spe
cifice pieselor moderne. Două 
formații camerale, Cvartetul de 
coarde alcătuit din Vladimir La- 
kotoș (vioară I), Virgil Simmis 
(vioara a Il-a), Mihai Spinel 
(violă) și Teodor Pașol (violon
cel), și Cvartetul format din 
Ștefan Korody (clarinet), Ma
ria Masolitz (vioară), Peter 
Grosman (pian). George Geor
gescu (violoncel) în colaborare 
cu Marius Mocanu (vioară), 
Vladimir Mendelsohn (violă) și 
soprana Georgeta Popa au redat 
lucrărilor interpretate prospe
țimea culorilor, respectînd cua- 
tenție simetriile arhitecturilor 
clasice. Păstrînd aspectul ansam
blurilor camerale de școală, a- 
cestea sînt amenințate, la pu- 

mare rezistență : vechea și ine
galabila poemă muzicală Cioba
nul care și-a‘ pierdut oile. Un 
test printre cițiva elevi. Erau 
plăcut impresionați de ineditul 
spectacolului, de caracterul oa
recum „exotic" al celor văzute 
și auzite. De înțeles nu prea în- 
țeleseseră mare lucru, sau mai 
bine-zis nu pricepuseră nimic. 
Le plăcuse, dar nici unul n-a 
putut sa spună mai mult decît 
anunțase crainicul, adică titlul.

ajungem să-l justificăm și să-l 
acceptăm și să-l înțelegem — 
criteriile după care juriul de 
atunci a ales nu erau tocmai 
ferme și nici tocmai desăvâr
șite, în acest an de grație 
care se anunță a fi 1972 lu
crurile s-au mai lămurit, am 
început să ne mișcăm pe un 
teren mal sigur și mai real, 
avem criterii și le rostim, 
ne folosim de ele într-un 
scop generos, au devenit un 
bun comun, o realitate in
tangibilă. Dar iată cum, 
din nou, cu o intransi
gență a consecvenței în echi
voc și întâmplător, ne-a fost 
dat să trăim și în acest an 
jenante omisiuni de pe lista 
premiaților, neașteptate în
tâlniri pe nisipul unor debu
turi fără relief, amăgitoare 
propuneri de glorie literară 
pentru un sezon sau mai 
multe, aici sau pe alte me
leaguri. încerc să cred că re
fuzul de a premia acea carte 
care este „Imposibila întoar
cere", dar și altele și alți au
tori cu mai fragile influențe 
și interese, acea carte care, 
revenind și aducîndu-l drept 
sprijin pe Adrian Păunescu, 
„a ținut trează „viața sufle
tului" nostru, într-un moment 
de salt, într-un moment în 
care cei mai autentici revo
luționari cereau cărți de con
știință, într-un moment cînd 
unii se legănau somnolent în
tre vulgaritatea unor decla
rații literaro-estetice lipsite 
de orice realitate și sacadate 
leșinături estetizante" —, va 
fi cel puțin, acum, în ceasul 
din urmă, prilejul unor se
rioase întrebări și reconside
rări, unor deschise și mult, 
prea mult așteptate dezba
teri.
CONSTANTIN STOICIU 

țin timp după concert, cu dizol
varea. Dar, pentru că dintre cei 
șaizeci de protagoniști cîți au 
evoluat în cadrul stagiunii ti
nerilor interpreți numai la A- 
teneu, este dificil de presupus 
că, în același număr, se . vor 
impune pe viitor ca soliști, ar 
fi indicat ca dăruirea cu care 
s-au dedicat muzicii de cameră 
să fie canalizată spre alcătuirea 
de formații instrumentale în 
care aspectul calitativ al inter
pretărilor să-și spună cuvintul. 
De asemenea, s-ar cuveni mai 
multă atenție acompaniamen
tului de plan care, uneori, de
favorizează interpretul. în ur
ma selecției obiective, care să 
nu excludă caracterul competi
tiv li s-ar putea încredința 
instrumentiștilor talentați a- 
companiamentul orchestrelor 
simfonice, permițîndu-le astfel 
evoluții noi, diversificate sub 
aspect repertorial.' Ne între
băm de ce s-a renunțat, în ac
tuala stagiune, la concertele 
formațiilor orchestrale din Con
servator ?

Un succes al stagiunii came
rale a Filarmonicii „George E- 
nescu" îl constituie includerea 
unor variate Cicluri tematice. 
De aceea poate ar fi bine dacă 
li s-ar impune tinerilor inter
preți depășirea programului de 
școală și includerea în pro
gram a unor piese dinainte 
stabilite a căror eșalonare te
matică ar răspunde unor fina
lități cu eficacitate educativă. 
Comparațiile între stiluri și 
maniere interpretative ar fi 
facilitate, concertele căpătînd 
un plus de seriozitate și atrac
ție. Eforturile de pînă acum 
ale organizatorilor sînt pe drept 
cuvînt remarcabile. Problema 
publicului rămîne încă o pro
blemă spinoasă. De aceea nu 
trebuie precupețită nici o scîn- 
teie de ingeniozitate pentru a- 
tragerea lui echitabilă.

GH. P. ANGELESCU

De ce ? Pentru că, așa cum îmi 
explica unul dintre interlocutori, 
n-aveau de unde să știe mai 
mult, nu erau obișnuiți cu așa 
ceva, nu mai auziseră. Și aveau 
dreptate. Pentru că în manua
lele școlare totul e atît de vag 
și expus în termeni atît de ge
nerali incit nu rămîi decît cu 
aprecieri laudative : poporul 
român a creat de-a lungul tim
pului opere artistice inegala
bile ; Miorița, ca și Meșterul 
Manole, ca și Iancu Jianu, sau 
Călușul (de fapt despre Căluș 
nici nu se prea vorbește) sînt 
nestemate ale creației populare 
etc., etc. O înșiruire de superla
tive. Ceea ce intîlnim la tot pa
sul și într-o manieră, cu rare 
excepții, aproape similară și în 
articolele din presa de toate 
profilurile. La radio, televiziune, 
Pe scenă. Fără miez, fără argu
mentație profundă. Și nu pen
tru că argumentele ar lipsi, ci 
pentru că nu se recurge la ele, 
nu li se acordă atenția cuvenită. 
Rezultatul e cel pe care-I cu
noaștem. Dăunător Ia o cerce
tare mai atentă, făcînd un real 
deserviciu cunoașterii virtuților 
creației populare, a tradițiilor 
folclorice ale neamului. Asimi
lării unor cunoștințe temeinice, 
profunde, care să asigure inte
grarea deplină șî fără rezerve, 
intimă, în ființa și specificita
tea poporului nostru. Care să 
constituie acel izvor tonic a!1 u- 
nor sentimente profund patrio
tice, de cunoaștere a tot ceea ce 
poporul a creat mai valoros în 
timp, a tot ceea ce are el mai 
reprezentativ. Să nu fim greșit 
înțeleși. Educația patriotică este 
un act cu o largă sferă de mani
festare, cultura folclorică con
stituind numai unul dintre ele
mente. Și experiența. în acest 
sens, a acțiunii de educație pa
triotică prin cultura folclorică 
desfășurată de generația de Ia 
1848 sau de cărturarii Transilva
niei din secolul trecut stă măr
turie asupra rolului și eficien
ței acestui mod de a aborda 
problemele. Să începem deci cu 
elevii, cu ceea ce se predă în 
școală, cu ceea ce se scrie în 
manualele școlare. Să folosim 
toate celelalte mijloace care ne 
stau la îndemînă, și ele sînt 
foarte numeroase, pentru a ex
plica, pentru a face cunoscut 
folclorul în tot ceea ce are el 
mai valoros, mai bun. Folosind 
argumente, descriind, analizînd, 
explicînd, dînd date și detalii 
c«t mai concrete, mai la obiect. 
Cît mai numeroase, cît mai 
convingătoare, cu atît mai mult 
cu cît creația populară poate 
convinge ea însăși și cu o forță 
indiscutabilă atunci cînd poate 
pătrunde în toată amplitudinea 
ei la cititor, la ascultător.

L. DOBRE

*

Momentul de geneză al 
poetului tînăr, oferit de pa
gina revistelor literare, își are 
în Ștefan Aug. Doinaș un seis
mograf ideal. încă în „Lampa 
lui Diogene" (Ed. Eminescu. 
1970) eseistul își mărturisea în 
acest sens profesia de credință : 
„Voi încerca să dau răsfoirii re
vistelor (...) seriozitatea și răs
punderea unui act public". Mo
mentul 1966—1968 justificase pe 
lîngă aprecierea poeților Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu, amen
damente, actuale și astăzi, pri
vind experimentările unor de- 
butanți. „Ermetismul înverșu
nat, scrisese criticul, îngroșarca 
expresionistă a conturelor, ima- 
gismul baroc de tip gongoric, 
automatismul suprarealist (...) 
ni se par la fel de seci, ba chiar 
pernicioase, pentru constituirea 
unui lirism autentic, ca și pre
luarea mecanică a conceptualis
mului plat pentru obținerea 
unei poezii de idei".

Mărturisind aceleași preocu
pări, volumul recent, semnat de 
Ștefan Aug. Doinaș, subordo
nează unei probleme de sociolo
gie literară, moda, marginalii 
privind poezia tînără din peri
oada 1968—1970. Investigarea 
raportului dintre idoli și poncifi 
presupune o definire riguroasă a 
conceptului primordial, pe care 
autorul îl și enunță: „Moda 
poetică" este un fenomen para
zitar de mimetism artistic, can
tonat în stricta actualitate și. 
deci, trecător, care — refuzînd 
modelele înaintașilor și vînind

Ștefan Augustin Doinaș

POEZIE 
Șl MODĂ 
POETICĂ
cu ostentație noul — presupune 
mereu alte fetișuri, urmărește 
succesul în locul valorii, con
fundă originalitatea cu noutatea, 
cultivă maniera și clișeul în 
dauna conținutului de substan
ță, constituind astfel o școală a 
facilității și a imposturii" (p. . 
156). Acest sistem logic, al mo
dei preluate, apare expus sub 
forma numeroaselor maladii 
proprii lirismului mimat. Cuvîn- 
tul-simbol, condiție a cîmpului 
magnetic din cele mai frumoase 
poeme ale lui Nichita Stâne ' • ’ 
cu, devine în cazul emulilor un 
„cuvînt-capcană", „tic mimetic". 
Delirul verbal, altă consecință 
a imitării dezlănțuirii lirice, 
spectaculoasă la același Nichita 
Stănescu sau Adrian Păunescu, 
devine la epigoni un retorism 
filozofară amorf. Metafora-șoc, 
nucleu vital în poezia modelu
lui, naște prin degradare „eschi- 
biționismul poetic", „beția de 
imagini". Spiritul riguros, am 
zice maiorescian, al eseistului, 
găsește cu aceeași acuitate alte 
puncte nevralgice ale epigonis- 
mului poetic actual. Aparentul 
dispreț pentru formă confundat 
cu eliberarea de constringere 
metrică la Holderlin sau Whit
man, (iar la noi încă la Heliade 
în „La Schiller" și „Mihaida") 
pare a justifica în cazul „lenei 
spirituale" a impostorului,, ar
bitrarul lexical și stilistic. 
Aceeași preluare a modei Ion 
Alexandru duce la degradarea 
densității de sensuri prin con
struirea, la imitatori, a unui 
univers abscons, hermetic cu 
deliberare. Portretul moral al 
„Copiilor teribili", de o incisi
vitate aproape argheziană, re
unește patosul esteticianului cu 
indignarea moralistului. Poza 
acestor imitatori ai ironiei sores- 
ciene constă într-o perpetuă pu
bertate întreținută cil voluptăți, 
eroii ei nedorind decît „să se 
afirme într-o lume dâtă, punind 
sub semnul derizoriului tocmai 
valorile acestei lumi". în fine, 
demohstrează autorul, pericolele 
modei pot ulcera însuși organis
mul operei-mame care străbate 
astfel drumul de la factură poe
tică la manierism și autopastișa. 
Alte două capitole finale („Tra
diție și inovație", „Moda poeți- , 
că și cultura") scrise recent, ex
pun dens, într-un stil aproape 
aforistic o estetică a echilibru
lui funciar : „Disprețul față de 
trecut e la fel de lamentabil ca 
și lipsa de interes față de vii
tor", sau „Obstinata căutare a 
noutății în artă nu înseamnă 
originalitate : nu începi prin a 
fi original, urmărind expresia 
insolită și gestul ieșit din co
mun, ci ajungi să fii original".

Deși permanent ancorate în 
textul poetic, eseurile lui Ște
fan Aug. Doinaș ies din seria 
simplelor comentarii oricît de 
avizate. Articolul despre expre
sionismul românesc, parantezele 
despre clasicism, metaforă, dis
curs și vocabular poetic, benefi
ciind de autorizate și judicios 
alese referințe, fac din acest vo
lum un mic tratat ilustrat de 
estetică, despre succesele dar și 
capcanele poeticii moderne.

ELENA TACCIU
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Interviul acordat de
președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU.
Companiei japoneze

de televiziune N
După cum «-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit la 5 mai un grup de ziariști japonezi de la 
Compania de televiziune N.H.K. din Tokio, cărora Ie-a acordat 
un interviu.

ÎNTREBARE; Domnule 
președinte, poporul japonez 
dă o înaltă apreciere activi
tății diplomatice a României 
în treburile internaționale și 
în special diplomației ei in
dependente și autonome.

Ați dori să ne explicați 
principiile fundamentale 
politicii Dumneavoastră 
plomatice ?

ale 
di-

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, vocea Chinei în 
viața politică internațională 
s-a întărit foarte mult de la 
participarea R.P. Chineze la 
O.N.U. și vizita președintelui 
Nixon în China.

In legătură cu aceasta am 
dori să cunoaștem valoroasa 
dumneavoastră părere.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, țara dumneavoas
tră face eforturi în mod con
stant pentru instaurarea pă
cii în lume și, în special, a 
securității în Europa.

Ați dori să ne faceți cunos
cută poziția țării dumnea
voastră față de Conferința de 
securitate europeană ?

AHMED SEKOU TOURE a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Secretar general al Partidului Comunist Român, 
următoarea telegramă.

Am onoarea să confirm primirea mesajului dv. de salut și 
cordiale felicitări pe care, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ni l-ați adresat cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări de ia fondarea Partidului Democrat din 
Guineea.

Mulțumindu-vă din inimă pentru acest mesaj, exprimăm sen
timente reciproce că colaborarea prietenească dintre cele două 
partide ale noastre, schimbul de vederi și de experiență vor 
continua să se dezvolte în avantajul popoarelor noastre, pentru 
extinderea și diversificarea relațiilor guineezo-române.

Dorindu-vă, Excelență, sănătate și fericire personală, tran
smitem cele mai bune urări de noi și mari succese poporului 
român, sub conducerea Partidului Comunist, pe care dumnea
voastră îl însuflețiți cu măiestrie.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Tunisiene, HABIB BOURGUIBA, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, îmi este 
deosebit de plăcut ca, în numele poporului român, al Consi
liului de Stat și al meu personal, să adresez cele mai calde 

. felicitări și urări de sănătate și fericire pentru Excelența 
Voastră, de pace și progres poporului tunisian.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
primului ministru al Republicii Tunisiene, IIEDI NOUIRA, 
următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Tunisiene, adresez cor
diale felicitări și urări de fericire personală Excelenței Voas
tre, de pace și prosperitate pentru poporul tunisian. •

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

in-RĂSPUNS : în politica sa 
temațiqnalâ România pornește de 
la realitățile lumii contempora
ne, de la existența atît a state
lor cu orînduire socialistă, cît și 
a statelor cu orînduire capitalistă. 
De aceea consideră că trebuie 
promovată o politică de coexis
tență pașnică, de dezvoltare a 
colaborării între toate popoarele, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

Acordăm o atenție deosebită 
relațiilor cu țările socialiste și cu 
țările care au păși1: pe calea dez
voltării lor independente. în a- 
celași timp, în spiritul coexisten
ței pașnice dezvoltăm relații ac» 
tive cu toate țările lumii, parti
cipăm activ la diviziunea inter
națională a muncii, aceasta co- 
respunzînd intereselor dezvoltării 
noastre economice și sociale, ca
uzei destinderii și apropierii în
tre popoare.

Apreciem că pe plan interna
țional au loc profunde schimbări 
care merg în direcția afirmării 
tot mai puternice a dorinței po
poarelor de a se pune capăt po
liticii imperialiste de forță și 
dictat, colonialismului, neocolo- 
nialismului, de a se asigura con
diții pentru dezvoltarea fiecărei 
națiuni corespunzător intere
selor sale. La baza relațiilor 
noastre internaționale așezăm 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, ale respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. în a- 
celași timp, ne pronunțăm pen
tru renunțarea la folosirea forței 
și la amenințarea cu forța în ra
porturile dintre state.

Un alt principiu al politicii 
externe românești este necesita
tea participării la soluționarea 
problemelor internaționale a tu
turor statelor, fie ele mari, fie 
ele mici ; considerăm că soluțio
narea marilor probleme care con
frunta astăzi omenirea nu este 
posibilă decît cu participarea tu
turor țărilor interesate. Desigur, 
tinînd seama de mărimea Româ
niei, acordăm o atenție deosebi
tă participării la viața internațio
nală a țărilor mici și mijlocii.

Considerăm că este necesar să 
se renunțe cu desăvîrșire în viața 
internațională la politica de for
ță. de amenințare cu forța, să se 
acționeze pentru excluderea răz
boaielor dintre state. în acest 
sens, ținînd seama că pacea este 
indivizibilă, România acționează 
cu fermitate pentru stingerea tu
turor focarelor de război $i în
cordare în lume, pentru soluțio
narea pe oale pașnică, politica a 
nroblemelor litigioase dintre sta
te. în acest sens este de înțeles 
că ne pronunțăm pentru a se 
nune canăt rît mai grabnic răz
boiului dus de Statele Unite ale 
Americii în Vietnam, pentru a se 
asigura pacea în Peninsula Indo- 
chineză. Acționăm, de asemenea, 
pentru soluționarea conflictului 
si încordării din Orientul Anro- 
niat ne baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 
1967.

Tinînd seama că povara înar
mărilor apasă greu asupra tutu
ror popoarelor și constituie to
todată un mare pericol pentru 
pace, ne pronunțăm1 cu hotărîre 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară. Consi
derăm că înfăptuirea acestui de
ziderat de o deosebită impor
tanță trebuie sa se realizeze cu 
participarea tuturor statelor lu
mii, că în această direcție trebu
ie întreprinși pași concreți cum 
ar fi desființarea blocurilor mili
tare, a bazelor militare de pe te
ritoriile altor state, retragerea 
trupelor străine în granițele 
naționale, reducerea bugetelor de 
război, reducerea în perspectivă 
a trupelor și alte măsuri care să 
ducă la o realizare în fapt a de
zarmării.

în acest spirit a acționat și își 
propune să acționeze în conti
nuare România, considerînd că 
astfel realizează aspirațiile po
porului român, care are nevoie 
de pace pentru înfăptuirea pro
gramului său de dezvoltare eco
nomică socială și, în același 
timp, contribuie la cauza păcii și 
colaborării între toate popoarele 
lumii.

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna, împreună cu 
celelalte state socialiste și alte 
state ale lumii, pentru participa
rea activă a Republicii Populare 
Chineze la viața internațională, 
pentru restabilirea dreptului ei 
în Organizația Națiunilor Uni
te. De aceea, am salutat cu 
satisfacție hotărirea luată cu 
o majoritate zdrobitoare de 
către Organizația Națiunilor 
Unite, de restabilire a drepturi
lor Republicii Populare Chineze 
în O.N.U. Prin aceasta, s-a pus 
capăt unei situații anormale din 
viața internațională, ținerii la o 
parte de organismele internațio
nale a unuia din popoarele cele 
mai mari ale lumii.

Apreciez că această hotărîre 
istorică — aș putea spune — are 
o semnificație mult mai largă, 
deoarece deschide noi perspecti
ve pentru participarea tuturor 
statelor la soluționarea marilor 
probleme internaționale, creează 
condiții pentru o politică de des
tindere și pace în lume.

în acest cadru se înscrie și vi
zita pe care președintele State
lor Unite a făcut-o în Republica 
Populară Chineză.

După cum știți, România în
săși se pronunță pentru contacte 
largi cu toate țările. De aceea, 
nu putem decît sa apreciem ca 
pozitivă aceasta vizită, cît și alte 
întâlniri și vizite între conducă
torii statelor lumii. Noi apreciem 
că contactele directe, discutarea 
nemijlocită a problemelor care 
interesează țările respective, pre
cum și alte state ale lumii, nu 
pot decît să fie salutate. Desigur, 
în cadrul acestei vizite s-au abor
dat problemele care privesc în 
primul rînd cele două state. în 
acest context, aș menționa recu
noașterea de către Statele Unite 
a realității, și anume a existenței 
unei singure Chine, a faptului că 
problema Taivanului constituie o 
problemă internă a Republicii 
Populare Chineze. Acest fapt va 
deschide calea pentru a se pune 
capăt cu desăvîrșire încercărilor 
de a se mai aduce în discuție, în 
vreun fel sau altul, existența a 
doua Chine sau a unei Chine și 
a unui Taivan. Noi apreciem că 
înfăptuirea în viață a angaja
mentelor asumate în cadrul a- 
cestei întîlniri va contribui nu 
numai la normalizarea și dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
state, dar va servi și cauzei des
tinderii în lume, colaborării și 
securității mondiale.

RĂSPUNS : România conside
ră că înfăptuirea securității euro
pene și ținerea Conferinței gene- 
ral-europene reprezintă un factor 
important pe calea lichidării ve
chilor stări de lucruri, a normali
zării relațiilor dintre statele con
tinentului nostru și așezării aces
tora pe o bază nouă care să asi
gure o colaborare multilaterală 
între ele.

Este cunoscut că Europa a 
contribuit mult Ia dezvoltarea ci
vilizației, dar, în același timp, a 
fost și centrul dezlănțuirii celor 
două războaie mondiale, cu ur
mările lor grave. De aceea, înfăp
tuirea securității în Europa co
respunde nu numai intereselor 
statelor acestui continent; după 
părerea mea, aceasta va exerci
ta o puternică influență asupra 
îmbunătățirii relațiilor internațio
nale generale, a colaborării între 
toate statele lumii.

Noi considerăm ca prima reu
niune generală a statelor euro
pene ar trebui să realizeze un 
acord privind renunțarea la for
ță și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre statele continen
tului, precum și așezarea la baza 
colaborării lor a principiilor res
pectării independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
afirmîndu-se cu putere respec
tarea dreptului fiecărei națiuni 
europene de a-și organiza viața 
corespunzător năzuințelor sale, 
fără nici un amestec din afară. 
Totodată, considerăm că Confe
rința general-europeană ar tre
bui să creeze condiții pentru o 
dezvoltare multilaterală a coope
rării economice, tehnico-științifi- 
ce, culturală, a schimbului turis
tic și, în general, a unor contac
te largi între toate popoarele a- 
cestui continent. Ar fi, de ase
menea, un lucru deosebit de po
zitiv dacă s-ar aiunge la reali
zarea unui organism permanent 
al statelor europene, cu partici
parea reprezentanților tuturor po
poarelor, care să acționeze în 
continuare pentru pregătirea unor 
noi reuniuni sau pentru a asigu
ra o bază de discutare a altor 
probleme care urmează să fie so
luționate în perspectivă.

In acest spirit, noi apreciem că 
s-a produs o deplasare puternică 
în opinia publică europeană, care 
se pronunță cu hotărîre pentru 
începerea pregătirii Conferinței 
general-europene, cu participarea 
tuturor statelor, și considerăm că 
realmente există premise ca aces
te pregătiri să înceapă în acest 
an, ca într-un timp scurt să poa
tă avea loc o reuniune general- 
europeană.

în ce o privește, România a ac
ționat și va acționa cu toată ho- 
tărîrea în această direcție.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, miercuri 
după-amiază, pe Mohamed Sa
leh Mutee’A, membru al Bi
roului Politic al organizației 
Frontul Național, ministru de 
interne al Republicii Democra
tice Populare Yemen, care în-

taratreprinde o vizită în, 
noastră.

La convorbire, care s-a 
fășurat într-o atmosferă 
prietenie și cordialitate, a 
parte Ion Stănescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministru 
de interne și general maior 
Nicolae State, adjunct al mi
nistrului.
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Titlul comentariului ar putea să deruteze și de 

aceea mă grăbesc cu explicația. Etapa de ieri, 
n-a prea avut noimă, a fost cam ternă. De fapt 
ea a fost lipsita — spre deosebire de cea de du
minica trecută ca și de altele — de acel element 
care se numește suspans. Doar două meciuri in
teresau într-o măsură capitală : cel de la Con
stanța, in primul rînd, și cel de la Arad, in al 
doilea rînd. în rest, partidele din punct de ve
dere al urmăririi lor cu sufletul la gură n-au 
prezentat mare interes. Tocmai de aici vine ne
înțelegerea noastră față de programarea parti
dei Farul-F.C. Argeș în nocturnă, la o altă oră 
decît restul intilnirilor etapei. Din ce rațiuni 
s-a făcut această concesie ? Sîntem îndemnați să 
punem cu mai multă acuitate această întrebare 
întrucît chiar ieri, în preziua etapei am citit 
în Sportul un comunicat al Federației unde era 
negru pe alb scris astfel „Biroul F.R.F. va ține 
seamă însă de faptul că unele din aceste partide 
pot fi de importanță decisivă pentru clasament 
și pozițiile altor echipe și, în acest caz. va dis
pune disputarea lor la aceeași oră cu celelalte". 
Clar, nu ? De ce, dar, această clauză intră în 
vigoare numai de Ia 4 iunie ? Considerăm că 
exact în spiritul acestei prevederi — citiți pre
cauții — Federația n-ar fi trebuit să admită 
disputarea meciului Farul-F. C. Argeș la o altă 
oră decît celelalte partide, întrucît rezultatul 
partidei de la Arad poate lăsa loc de calcule — 
dacă ar fi numai calculele ?! — și poate influ
ența în diverse chipuri și rezultatul de Ia Cons
tanța. In lupta pentru titlu toate echipele tre
buie să aibă condiții absolut egale. Atunci nu 
înțelegem de ce meciul de la Constanța a be
neficiat de această derogare de la regulă, în in
teresul — sau interesele — cui ? La intervenția 
— sau intervențiile — cui ?

La ora cînd scriu aceste rinduri rezultatul de 
la Constanța nu-mi este cunoscut. Dacă l-aș cu
noaște n-aș mai pune aceste întrebări sau poate 
le-aș formula altfel. Voi reveni ‘ în Post-Scrip- 
tum

Revenind la etapă trebuie să arătăm că este 
dintre puținele din acest campionat în care se 
obțin rezultate absolut scontate. Performeră a 
rezultatelor bune în deplasare — „U“ Cluj — era 
greu de presupus că după eșecul din etapa tre
cută a arădenilor, va putea produce o mare sur
priză, și cu aceasta va reuși stoparea „bătrînei 
doamne" din cursa ei atît de animată pentru

des- 
de 

luat

• MIERCURI LA AMIAZA, 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a pri
mit pe Bang Kj Yong, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior al R.P.D. Coreene, aflat în 
țara noastră cu prilejui semnă
rii protocolului suplimentar pri
vind schimburile comerciale bi
laterale pe anii 1972—1975.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, a fost pre
zent Ion Florescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

A fost, de asemenea, prezent 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvolta
rea și lărgirea în continuare a 
schimburilor comerciale și coo
perarea dintre cele două țări.

AMIAZA a 
o delegație 
‘ Co-

• MIERCURI LA 
plecat la Moscova _ __
de activiști ai Partidului 
munist Român, condusă de to
varășul Ion Savu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție ia 
C.C. al P.C.R., care la invita
ția C.C. al P.C.U.S., vă face o 
vizită de schimb de experiență 
în Uniunea Sovietică.

• LA BUCUREȘTI au înce
put, miercuri dimineața, lucră
rile celui de-al 28-lea Congres 
anual al Federației internațio
nale a arhivelor de film 
(F.I.A.F.).

REUNIUNI ALE C.A.E.R
La București s-au încheiat lu

crările ședinței a XlX-a a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru statistică.

La ședință au participat de
legațiile țărilor membre ale 
Consiliului : Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Popu
lare Mongole, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Socia
liste România, Republicii Popu
lare Ungare, Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

în calitate de observatori au 
participat reprezentanți ai Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, precum și repre
zentanți ai Secretariatului Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa și Secretariatului 
Centrului pentru dezvoltarea 
industrială a țărilor arabe.

Delegațiile participante au 
fost salutate de către tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România 
în C.A.E.R.

Comisia a examinat sarcinile 
ce-i revin din hotărîrile ședin
țelor 56 și 57 ale Comitetului 
Executiv C.A.E.R. Comisia a e. 
xaminat și adoptat programul 
lucrărilor viitoare privind com
pararea principalilor indicatori 
valorici ai dezvoltării economii
lor naționale din țările mem
bre ale C.A.E.R. ; propunerile 
pricind indicatorii statistici ai 
transporturilor internaționale 
de mărfuri și călători între ță
rile membre ale C.A.E.R., pro
punerile privind colaborarea în 
domeniul activității de cerceta
re științifică pe linie de statis
tică. Comisia a adoptat princi
piile metodologice de bază ale

Campioana—un semn de întrebare

„nocturne
titlu. Ștefan Onisie s-a trezit prea tîrziu după 
ce se văzuse cu un punct trei sferturi din meci, 
să strige — l-am auzit în microfon — cuvîntul 
magic : „ofensivă, băieți ! Toți Ia ofensivă !“ Prea 
tîrziu. Adesea cînd îți propui, de Ia început prea 
puțin pierzi totul. „Bătrînul" Soo, a adus echipei 
sale o mare victorie. O victorie a speranței.
Ei se află, dacă nu mă-nșel, pentru prima oară 
la distanța minimă de a doua candidată la re
trogradare — Politehnica. Lupta pentru evitarea 
locului 15 continuă să rămină palpitantă, dra
matică. Rezultate scontate, firești, la Craiova, 
Tg. Mureș, poate chiar și la Oradea, unde dina- 
moviștii n-au reușit decît un draw, rece, obscur. 
Avînd în vedere forma bună pe care o manifestă 
Rapidul în acest final de campionat — și regă
sirea șutului și a golului de către Neagu — nu 
ne surprinde victoria lui obținută la Petroșani. 
Deci omul meciului, Neagu, care a marcat în 
minutul... 13 ! Mai puțin scontat ni se pare re
zultatul de egalitate de pe stadionul „23 August". 
Parcă văd cum s-a derulat faza : apărătorii ste- 
liști sînt depășiți ușor, mingea șutată de Lupu- 
lescu trece pe sub mîna lui Haidu — care de 
data asta s-a dovedit vai, așa de scurtă — și 
intră în gol. Sincer să fiu acest »»ics“ l-am cam 
prevăzut. Am motivele mele personale. In orice 
caz e un cadou frumos din partea jucătorilor ste- 
liști pentru ieșeni care, chiar și cu acest punct 
nu-și fac viața cu mult mai roză. Numai că pe 
noi asemenea „rezultate scontate" ne fac să ne 
punem întrebări ca acestea : Cum arată campio
natul la această oră ? Cît de exact exprimă po
tențialul de joc al unor echipe evoluția lor în 
anumite meciuri ? Punem asemenea întrebări a- 
cum cînd mai sînt încă patru etape de disputat 
tocmai pentru a preveni, pentru a evita ca soar
ta fericită a, liderului și soarta tristă a retrogra
datelor să o decidă exact echipele care nu nC-au 
adus în acest campionat bucuria performanței, a 
marilor reușite și care plutesc, undeva, pe valu
rile line, neprimejdioase ale mijlocului clasa
mentului.

V. CABULEA
P. S. Iată că n-am motive să reformulez între-, 

bările din prima parte a comentariului. La 
Constanța, F. C. Argeș, în Condiții de răcoare și 
lumină de Ia reflectoare, a reușit ceea ce și-a 
propus : un meci nul, deci cucerirea, în depla
sare, a unui punct care în lupta pentru titlu 
poate să fie decisiv.

I
I

Jiul—Rapid 0—1 (0—1). Giu- 
ieștenll reușesc o victorie în 
deplasare (altădată unul din 
atuurile lor) prin Neagu, în re
venire de „simț al porții", care 
în minutul 13 (|) a deschis sco
rul ce a rămas neschimbat 
pînă in final. Se pare că fero
viarii privesc „în sus" (? !).

Crișul—Dinamo 3—3 (1—1). Se 
pare că orădenii și-au reamin
tit că mai sînt (deocamdată) 
echipă de primă divizie și, după 
,,dușul" de la București, au 
opus o dîrză rezistență altei 
bucureștene, însă, pe teren 
propriu. Au înscris pentru Di
namo Dinu (min. 8), Fl. Du
mitrescu (min., 52) și Nunweil- 
ler (min. 55), iar pentru local
nici Tamaș (min. 42), Agut 
(min. 65) și Colnic.

Steaua—Politehnica 1—1 (1—0). 
Rezultat de egalitate aproape 
previzibil, unul din motive 
fiind faptul că pentru studenți 
un punct poate însemna 
„supraviețuirea", iar pe ste- 
liști „problema" îi lasă indife
renți și, poate și pentru alte 
motive... Cei doi „percutant!" 
au fost Iordănescu (min. 3) și 
Lupulescu (min. 71),

DIAGRAMA 
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calculului indicatorilor avuției 
naționale. In afară de aceasta, 
au fost examinate o serie de 
probleme practice privind utili
zarea mașinilor electronice de 
calcul pentru prelucrarea unor 
informații statistice.

Pentru toate problemele exa
minate au fost adoptate reco
mandări și hotărîri corespunză
toare.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de priete
nie și colaborare frățească.

★
între 29 și 31 mai, în stațiu

nea Neptun de pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre s-au des
fășurat lucrările Consfătuirii 
președinților Comitetelor si Co
misiilor de Stat pentru preturi 
din țările membre ale C.A.E.R., 
precum și din R.S.F. Iugoslavia.

Delegațiile participante la 
Conferință au fost conduse de 
I. Videnov, președintele Comi
tetului pentru prețuri din R.P. 
Bulgaria ; M. Sabolcik, minis
tru, președintele Comitetului 
federal pentru preturi din R.S. 
Cehoslovacă ; W. Halbritter, mi
nistru, conducătorul Departa
mentului pentru prețuri de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane ; V. Lackovic, 
directorul general al Institutului 
federal pentru preturi din 
R.S.F. Iugoslavia ; P. Jasrai, 
președintele Comitetului pen
tru prețuri de pe lingă Comi
tetul de Stat al Planificării din 
R.P. Mongolă ; I. Trendota, pre
ședintele Comisiei de Stat pen
tru prețuri din R.P. Polonă : 
Gh. Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat pentru pre
țuri din Republica Socialistă Ro
mânia ; B. Csikos-Nagy, secretar 
de stat, președintele Departa
mentului pentru prețuri si ma
teriale din R.P. Ungară: V. Sit- 
nin, președintele Comitetului 
de Stat pentru prețuri al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Lucrările Consfătuirii au fost 
conduse de Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru prețuri.

Discuțiile purtate au fost 
unanim apreciate ca un fruc
tuos schimb de exneriență in 
domeniul activității Comitete
lor și Comisiilor pentru prețuri, 
subliniindu-se contribuția Con
sfătuirii la întărirea colaborării 
între țările participante.

Pârtieipanții au fost salutați 
în ultima zi a lucrărilor de 
Gheorghe Rădulescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România 
în Consiliul de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Conferință 
de presă
Cu prilejul celei de-a 3-a ani

versări a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, ambasado
rul acestei țări la Bucuroși, 
Lam Van Luu, a organizat 
miercuri o conferință de presă.

Au luat parte membri ai con
ducerii unor ziare și publicații 
centrale, redactori ai marilor 
cotidiene, Radioteleviziunii și 
Agenției Române de Presă ,.A- 
gerpres", funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, reprezentanți ai Comitetului 
Național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. Au fost 
prezenți corespondenți ai presei 
străine și atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditate la București.

Ambasadorul Republicii Viet
namului de Sud a făcut, cu a- 
cest prilej, o expunere privind 
importanța aniversării și a tre
cut în revistă succesele obținute 

. . • ..j sud-vienamezi în 
lupta dusă împotriva interven
ției imperialiste și a regimului 
de la Saigon, hotărirea lor de a 
lupta pentru independența și 
libertatea patriei. A fost subli
niată, totodată, dorința guvernu
lui revoluționar provizoriu pen
tru soluționarea politică a pro
blemei vietnameze.

în numele Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului Re
voluționar, ambasadorul Lam 
Van Luu a exprimat partidului, 
guvernului și poporului român 
recunoștința profundă pentru 
sprijinul și ajutorul multilateral 
acordat populației din Vietna
mul de Sud.

El a răspuns apoi întrebărilor 
puse de ziariști.

IU.T.A.—„U“ Cluj 1-0 (0-0). 
Partidă în care s-a jucat o 
„carte mare" și care a meritat 
calificativul de derbi. „Bătrîna 
doamnă" 
de șefie și „zvîcnirile' 
seamnă 
puncte, 
(min. 71).

Univ. Craiova—Petrolul 3—0 
(2—0). Petroliștii, după cîteva 
„isprăvi" au pierdut benzina pe 
drum, cedlnd categoric în timp 
ce oltenii își rotunjesc golave
rajul „la pozitiv". Primele'două 
goluri au fost „semnate" de 
Marcu (min. 23) și Neagu 
(min. 30). iar ultimul, din mi
nutul 90, a fost opera lui 
Oblemenco (a 6-a lovitură de 
la 11 m) pentru a nu pierde 
contactul cu Neagu (Rapid) in 
clasamentul golgeterilor.

A.S.A.—Steagul roșu 3—1 
(1—0). O întrecere directă, „de 
orgoliu", cîștigată de mureșeni 
prin golurile înscrise de Bd- 
16ni (min. 4), Hajnal (min. 74) 
și Lucaci II (min. 88). Pentru 
brașoveni a încercat să reducă 
proporțiile scorului Drăgoi 
(min. 79).

C.F.R.—S.C. Bacău 1—0 (0—0). 
Feroviarii clujeni au mai luat 
un balon „cu oxigen" prin go
lul lui Soo și neșansa a făcut 
Ca diferența să nu fie mai 
măre. în orice caz, salvarea 
poate surveni și în „ceasul al 
XII-lea“ cînd e vorba de „spe
cialiști".

Farul—F.C. Argeș 0—0 (0—0). 
Partida desfășurată în nocturnă 
(de ce ?) s-a încheiat cu un 
scor alb.

nu se desparte ușor 
ei în

de foarte multe ori 
A înscris Both

I
I
I
I

I
cut in revis 
de patrioții 
lupta dusă

I
I

CLASAMENT

1. F.C. Argeș 26 16 2 8 42—31 34
2. U.T.A. 26 13 7 6 45—24 33
3. „U“ Cluj 26 13 5 8 36—25 31
4. A.S.A. 26 12 7 7 29-127 31
5. S.C. Bacău 26 13 4 9 40—31 30
6. Rapid 26 12 4 10 38—30 28
7. Steagul roșu 26 10 7 9 28—20 27
8. Dinamo 26 10 7 9 37—31 27
9. Univ. Cr. 26 11 5 10 34—31 27

10. Steaua 26 9 8 9 31—23 26
11. Farul 26 8 9 9 25—32 25
12. Jiul 26 9 6 11 23—32 24
13. Petrolul 26 8 7 11 19—33 23
14. Politehnica 26 5 10 11 28—39 20
15. C.F.R. 26 6 7 13 21—33 19
16. Crișui 26 2 7 17 13—47 11

MERIDIAN
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NEA- 
(orele

AVENTURI LA MAREA
GRA : rulează la Patria loreie 
9,30; 12,45; 16,30; 20), Favorit (orele 
9,30; 12.30; 16; 19.30). București
(orele 9; 12,15; 17; 20,15), Grădina 
Doina (ora 21).

TRAFIC : rulează la Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Melodia (orele 9;
11,15: 13.30; 16; 18,30; 20,45).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Doina (orele 10; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15) .

DESCULȚ ÎN PARC ; rulează la 
Scala (orele 8,45; 11.15: 13.45; 16.15; 
18,45; 21,15), Capitol orele
8,30; 10,30; 12,30; 16,15: 18,30; 21; La 
ora 14,15 program special pentru 
copii). Grădina Capitol (ora 20), 
Grădina Select (ora 20).

DOAMNA ?* ........*------ ------- ’
rulează la Central (orele 
11,30; 13.45; 16; 18.15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; ” *"
18,15; 20,30). Gloria (orele 9: 
13,30: 16; 18,15; 20.30), Tomis (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 19,15). Grădina 
Tomls (ora 20.30).

robin HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30: 21). Grădina Modem (ora
20.15) , 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 (ora 20)

FELÎX ȘI OTILIA : rulează la 
Viitorul (orele 15,45: 19), Popular 
(orele 15 30: 19).

GOYA : rulează la Unirea 
16). Grădina Unirea (ora 20).

ANCHETA DE LA HOTEL ... 
CELSIOR : rulează la Dacia (ore
le 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30).

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Buzești (orele 
15.30; 18). Lira (orele 15.30: 18), 
Arta (orele 15,30; 18). Grădina

Șl VAGABONDUL : 
-------  9,15;

15.45; 
; 11,15:

(ora

EX-

• IN RUNDA A 2-A a turneului internațional de șah de la Las 
Palmas, marele maestru danez Bent Larsen a cîștigat la Dominguez, 
iar Antonio Medina l-a învins pe Anderson. Partida dintre marele 
maestru român Florin Gheorghiu și șahistul spaniol Antonio 
Valcarcel s-a încheiat remiza la mutarea a 40-a.

In clasament conduc Florin Gheorghiu (România), Larsen (Dane
marca) și Medina (Spania) cu cite 1,5 puncte.
• IN OPTIMILE DE FINALA ale probei de dublu mixt, din ca

drul turneului de tenis de la Paris, perechea Ilie Nfistasc (România), 
Rosemary CasaJs (S.U.A.), a învins cu 6—1, 6—4 cuplul T. Koch 
(Brazilia), P. Teeguarden (S.U.A.).

In proba de simplu bărbați italianul Adriano Panatta s-a calificat 
pentru sferturile de finală, învlngind cu 6—0, 7—9, 6—3, 6—2 pe sud- 
africanul Ray Moore. Spaniolul Andres Gimeno l-a învins cu 6—3, 
5—7, 6—2, 6—1 pe americanul Clark Graebner.

Arta (ora 20,15), Grădina Lira (ota
20.15) , Grădina Buzești (ora
20.15) .

PRERIA : rulează la Flacăra
(orele 15,30; 18; 20,15), Victoria 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20.45).

SILVIA : rulează la Drumul sa
ri! (orele 15,30: 17.45: 20).

INIMA E UN VÎNĂTOR SIN
GURATIC : rulează la Grlvița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 
20,30). Miorița (orele 10; 12,30; 15: 
17,30 20).

POLONEZA DE OGHINSKT : 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
17.45: 20).

TOAMNA CHEYENNILOR ! ru
lează la Bucegi (orele 16.30; 20)* 
Aurora (orele 9; 12.15; 16), Fla
mura (orele 9; 12,30: 16: 19.30)* 
Grădina Aurora (ora 20). Grădina 
Bucegi (ora 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15;
13.30: 15.45; 18.15: 20.30). Moșilor 
(orele 15.30; 18). Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

MICUL SCALDATOR : 1
la Lumina (orele 9: 11.15: 
18* 18.15: 20.30).

CÎND SE IVESC ZORILE 
lează la Pacea (orele 16: 18:

AVENTURI TN ONTARIO 
lează ta Timpuri Noi (orele 
20.15 în continuare).

PENTRU CA SE IUBESC : 
lează la Crîngași (orele 15.30: 17.45: 
20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Ciulești (orele 
15.30; 18; 20.30), Floreasca (orele 
15.30: 18; 20.30).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

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

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 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 30; 
17,30; 19,30).

GARDIANUL (orele 10; 12: 14).
PACAT CA ESTE O CANALIE 
(orele 16; 18,15), MERY ȘI DUG 
LA OSLO : MARIA ROSA (ora 21), 
rulează la Cinemateca „Union".

S. țJNGUREANU

MICROINTERVIU |

rulează
13 30:

ru-
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Opera Română : BAL MASCAT
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : VICARUL — ora 
20; Teatrul de Comedie : NICNIC
— ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Maghent) : OMUL CARE... 
ora 19,30; (Sala Studio) : GAIȚE
LE — ora 19,30; Teatrul 
Creangă" : PINOCCHIO - 
16 ; Teatrul
BUCUREȘTI 
19,30; Teatrul 
Victoria) : ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘA — ora 10: BU ALI — ora 17; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30; Studioul „Casandra” al 
I.A.T.C. : CÎNTICELE COMICE, 
TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT — 
ora 10,30 ; ACT VENETIAN — ora 
15,30; ȘEFUL SECTORULUI SU
FLETE — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase": REVISTA ARE CUVÎNTUL
— ora 19,30.

„Ion 
_____ r___ ora
„Ion Vasilescu" : 
VARIETE — ora 
„Țăndărică (Sala
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Prietenii lui Așchiuță — emi
siune muzical-distractivă. 9,30 
„România în lume". 10,00 Curs de 
limba engleză (Lecția a 18-a). 10,30 
Telecinemateca : „Crimă și pe
deapsă". 12,15 Primăvara la Sofia 
— muzică ușoară. 13,00 Telejurnal. 
16,30—17,00 Curs de limba germa
nă (Lecția a 17-a — reluare). 17,30 
Deschiderea emisiunii de după a- 
miază. Emisiune în limba maghia
ră. 18,30 Reportaj TV. : Crochiuri... 
De ziua internațională a copilu
lui. 18,50 Tragerea de amortizare 
ADAS. 19,00 în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a P.C.R. Inte
lectualitatea tehnică își sporește 
eforturile pentru progresul econo
miei socialiste. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Marea între
cere în cinstea Conferinței Națio
nale a Partidului și a aniversării 
Republicii. Transmisiune directă 
de Ia Uzinele „23 August" și „1 
Mai" Ploiești : Eforturi conjugate 
pentru realizarea angajamentelor 
suplimentare. 20,30 Tinerii despre 
ei înșiși. 21,15 Pagini de umor : 
„Aventuri în epoca de piatră". 
22.05 Recital în trei : Gabriela 
Teodorescu, Marian Spînoche, Pui
ca Igiroșanu. 22.20 Sub soarele Tu
nisiei — reportaj de A. Buhoiu și 
Vlad Bâtcă. 22.40 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic susținut 
de orchestra Radioteleviziunii. 21,00 
Desen animat. 21,10 Agenda. 21,20 
Film serial : „Planeta giganților" 
(reluare). 22,10 Cîntă orchestra 
Jean Lucaci 22,30 Bucureștiul ne
cunoscut. Grădinile orașului (II).

SPECTACOL MUZICAL 
LA SALA PALATULUI

Iată că după opt ediții ale 
Festivalului Național al~ Artei 
Studențești, secția estradă, mu
zică ușoară și pop, A.RJ.A. 
în colaborare cu revista „Săp- 
tămîna" s-a hoțărît în sfîrșit sa 
ofere publicului ceea ce a fost 
mai bun la ultima ediție a aces
tui festival. Este vorba de pro
gramul prezentat în concurs și 
premiat în mai multe rinduri de 
către Ansamblul Centrului Uni
versitar Tg. Mureș, cuprinzînd 
grupajul dans modern <— folk — 
muzică pop (microrecitalul for
mației „Dentes") pe care timp 
de două zile — aseară și astăzi 
— îl găzduiește cu generozitate 
marea Sală a Palatului. Ideea 
acestei inițiative este lăudabilă 
chiar dacă programul nu in
clude tot ce a fost mai bun 
în festival.

Avem deci ocazia să vizio
năm, într-un cadru pe care 
mulți artiști-studenți îl doresc,
un spectacol bogat în idei, de 
un nivel artistic care depășește 
cu mult limitele amatorismului.

S GEORGE

GHEORGHE ZAMFIR

După o absență de 11 luni, 
susținind o serie de concerte în 
Franța, Elveția, Belgia, R.F. a 
Germaniei — zilele acestea s-a 
întors în țară tînărul și celebrul 
naist Gheorghe Zamfir. Numai 
la Paris a avut, împreună cu 
orchestra sa, 45 de recitaluri iar 
la Cannes „gala M.I.D.E.M." a 
fost dominată de Gheorghe 
Zamfir. La această gală amin
tim că au mai participat vedete 
ca Herbert Pagani, Ennio Mor
ricone, formația Middle of the 
Road.

— După succesul avut se pare 
că publicul care v-a ascultat nu 
numai că a îndrăgit folclorul 
nostru dar l-a și înțeles. Cum 
ați reușit aceasta ?

— La început, în primele con
certe la Paris, profesorul Harry 
Brauner. care prezenta progra
mul nostru ținea adevărate pre
legeri pe care noi le exempli
ficam. Apoi, în programele de 
sală explicam întotdeauna pe 
scurt fiecare cîntec, fiecare 
dans, originea și ritmul său.

ANUNȚ
Comisia de organizare a concursului cu tema :
„Contribuția României socialiste la cauza păcii și co

laborării între popoare", organizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, anunță că buletinele completate 
în vederea tragerii la sorți a premiilor pot fi depuse 
pînă la 15 iunie 1972, inclusiv.

I
I
I
i

— Care a fost aria repertoriu
lui prezentat de dv. ?

— Repertoriul nostru a cu
prins aproape toate zonele de 
folclor țărănesc ale țării. De 
altfel multe dintre bucățile pre
zentate sînt culese de mine din 
zonele Moldova și Maramureș.

— Și acum din nou acasă...
— ...Unde voi rămine pină la 

toamnă. Voi merge bineînțeles, 
într-o nouă culegere de folclor 
prin locuri mai puțin umblate, 
mă voi odihni, toate acestea 
însă după concertul (18 iunie) 
pe care-1 voi oferi publicului 
nostru în Studioul de Concerta 
al Radiodifuziunii.

*— Proiecte de viitor ?
— Pregătesc concertul Iul 

Telleman pentru noi și orches
tră ; vreau de asemeni să corn-' 
pun o rapsodie pentru nai, cot 
și orchestră ; pregătesc și alte 
lucrări inedite pe care vreau să 
le ofer publicului iubitor al 
muzicii. f

GEORGăSTANCA



Cursul ascendent ul 
relațiilor româuo-cubaneze

e referim deseori 
la distantele geo
grafice pentru a 
sublinia constatarea 
că in pofida kilo
metrilor — care, în 

unele cazuri, se numără cu miile
— prietenia intre popoarele ani
mate de aceleași idealuri se în
tărește, dobîndește noi profun
zimi. Pămînturile noastre de la 
Carpați și Dunăre se găsesc la 
mii și mii de kilometri de Cuba
— insula din Antile. Dar cu 
toate acestea prietenia româno- 
clibaneză, prietenia născută din 
aspirații comune, își afirma 
permanent, trăinicia. Cele patru 
zile ale vizitei pe care tovară
șul Fidel Castro a întreprins-o 
in România au demonstrat că 
.egătuvile ce ne unesc sînt so
nde și că ambele părți sînt do
ritoare să le dezvolte in viitor. 
Primirea făcută oaspeților cu- 
oanezi, modul în care ei au fost 
mtimpinați în fiecare din locu
rile vizitate — la București, Plo- 
iești, în județul Ilfov, în unități 
industriale, agricole, de învățâ- 
mint și de cercetare științifică, 
au reflectat sentimentele fră
țești pe care poporul român le 
nutrește față de Cuba socialis
tă. în această primire s-a vădit 
in mod expresiv spiritul profund 
internaționalist al poporului ro
mân. condus de Partidul său 
Comunist, solidaritatea sa mili
tantă cu toate statele socialiste, 
cu forțele revoluționare, progre
siste și democratice de pretu
tindeni. întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate statele so
cialiste este un element defini
toriu al politicii externe româ
nești. în acest context se pla
sează și preocuparea pentru ex
tinderea continuă a relațiilor 
cu Cuba, relații întemeiate pe 
comunitatea orînduirii sociale, a 
țelurilor și aspirațiilor funda
mentale, pe principiile mar- 
xism-leninismului. ale solidari
tății internaționaliste.

Vizita solilor poporului cuba
nez constituie, fără îndoială, un 
eveniment remarcabil în cronica 
relațiilor dintre țările noastre. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
răta : „Vizita în România a de
legației de partid și guverna
mentale cubaneze, în frunte cu 
tovarășul Fidel Castro, este o 
expresie a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre partide
le și țările noastre, o expresie 
a dorinței de a întări aceasta 
colaborare în lupta pentru vic
toria socialismului în țările 
noastre, pentru întărirea forței 
socialismului în toată lumea, 
pentru victoria luptei împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului".

Convorbirile purtate de oas
peții cubanezi cu conducătorii 
partidului și statului nostru în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — schimb de păreri 
ale cărui concluzii sînt sinteti
zate in comunicatul comun dat 
publicității — au oferit prilejul 
unui examen amănunțit al evo
luției relațiilor româno-cubane- 
ze. Legăturile dintre România 
și Cuba cunosc un curs ascen
dent. S-a realizat o creștere 
însemnată și o diversificare a 
schimburilor economice, lărgirea 
cooperării industriale și în pro
ducție. Contactele româno-cuba- 
neze Ia nivel înalt au permis, 
totodată, evidențierea posibili

jNCHEIEREA SESIUNII N.A.T.O.
Timp de două zile, la Bonn 

s-a desfășurat sesiunea de pri
măvară a Consiliului Ministe
rial al N.A.T.O. Tn intervențiile 
lor. miniștrii de externe s-au 
referit la problemele înscrise 
pe ordinea de zi. intre care 
securitatea europeană a ocu
pat un loc central. Astfel, mi
nistrul de externe francez. 
Maurice Schumann — anunță 
agenția Frace Presse — a apre
ciat că trebuie angajate rapid 
pregătirile multilaterale ale 
conferinței asupra securității. 
Schumann a declarat, în același 
timp, câ nu este de acord cu 
sugestiile unora, care ar dori sa 
înceapă pregătirea conferinței 
europene prin ascultarea re
prezentanților celor două orga
nizații militare — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia. După 
părerea ministrului de externe 
francez, nu ar trebui să se sub
stituie conceptului de stabili
zare. destinat să sporească în
crederea, aspectul militar al 
securității, erijat într-un fel de 
condiție prealabilă.

La sfirșitul sesiunii Consi
liului Ministerial al N.A.T.O. — 
anunță agenția vest-germană 
D.P.A. — a fost dat publici
tății un comunicat final. in 
care se arată că „miniștrii de 
externe ai țărilor alianței atlan
tice au hotărît să înceapă con
vorbiri multilaterale privind 
pregătirea unei conferințe de 
securitate și cooperare în Eu
ropa**. Miniștrii, continuă co
municatul, au acceptat oferta 
Finlandei ca aceste convorbiri 
pregătitoare să aibă loc la Hel
sinki Ia nivelul conducătorilor 
misiunilor. Convorbirile de la 
Helsinki vor avea ca scop asigu
rarea unui „grad de înțelegere** 
suficient între Est ■ și Vest, care 
să permită „o speranță rezona
bilă de a se ajunge la rezulta
te satisfăcătoare** în cursul con
ferinței europene pentru securi-

Tragic bilanț 
în Ulster

• POTRIVIT ULTIMELOR 
DATE, publicate ’ la cartierul 
general al trupelor britanice din 
Irlanda de Nord, numărul total 
al pierderilor de vieți omenești, 
înregistrat în această provincie 
din august 1969, se ridică, în 
prezent, la 357. Dintre aceștia, 
252 de victime au fost făcute în 
rîndul populației civile, 71 în 
rîndul soldaților britanici, iar 
34 in cel al rezerviștilor și for
țelor de ordine din Ulster. 

tăților existente pentru adinei- 
rea cooperării în producție, ști
ință și tehnică, îndeosebi în do
meniile industriei miniere, chi
mice, materialelor de construc
ții, transportului, zootehniei. Un 
nou acord comercial și de plăți 
pe termen lung va fi încheiat 
în viitorul apropiat ceea ce va 
duce fără îndoială la o sporire 
substanțială a volumului schim
bului de mărfuri dintre cele 
două țări. In ansamblu, s-a re
liefat faptul, că este necesar să 
se pună mai deplin în valoare 
posibilitățile sporite pe care le 
creează .economiile naționale ale 
României și Cubei, țări aflate 
în plin proces de dezvoltare. Co
municatul comun arată că „cele 
două delegații au convenit să 
întărească și să adîncească și 
mai mult, în toate domeniile, 
relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Cu
ba, întemeiate pe respectarea 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, egalitatea în 
drepturi și avantaj reciproc".

Complexele realități interna
ționale, procesele care se des
fășoară pe arena mondială, au 
format, de asemenea. obiectul 
schimbului de păreri dintre con
ducătorii români și cubanezi. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro au subliniat sem
nificația profundă a deplasări
lor în raportul de forțe pe plan 
mondial în direcția întăririi po
zițiilor internaționale ale țări
lor socialiste, ale forțelor revo
luționare, democratice și pro
gresiste, ceea ce creează condi
ții favorabile pentru intensifi
carea luptei împotriva politicii 
imperialiste de agresiune și a- 
mestec in treburile interne ale 
altor state, pentru eliberarea, 
națională și socială. în mod de
osebit s-a reliefat importanța 
mișcării de eliberare națională 
și socială a popoarelor oprimate 
din Asia, Africa și America La
tină. Mutațiile produse pe scena 
politică latino-americană reflec
tă concludent faptul că mișca
rea de eliberare națională a po
poarelor din această parte a lu
mii s-a transformat într-o pu
ternică forță, că baza socială a 
mișcării anti imperialiste se ex
tinde tot mai mult, prin alătu
rarea a noi forțe politice și pă
turi sociale, că ideile socialis
mului cîștigă adeziunea unor 
mase din ce în ce mai largi. 
România și Cuba și-au reafir
mat solidaritatea cu forțele pro
gresiste din America Latină, cu 
guvernul Unității Populare din 
Chile, au exprimat simpatie fa
ță de măsurile guvernului Peru
vian ca și sprijin pentru aspira
țiile poporului panamez. Afir- 
mînd profunda lor adeziune la 
ideea dreptului inalienabil 
al tuturor popoarelor la existen
ță liberă și independentă, con
ducătorii celor două țări au dat 
expresie solidarității consec
vente cu lupta mișcărilor de e- 
liberare, a tinerelor state din 
Africa împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo
nialismului.

O subliniere amplă este fă
cută în comunicat în legătură 
cu solidaritatea deplină a popoa
relor României și Cubei cu lup
ta eroică a poporului vietnamez 
împotriva intervenției imperia

tate și cooperare. In coniekt, ei 
își exprimă satisfacția față de 
„progresele realizate in dome
niul relațiilor1* intre Est și 
Vest, concretizate prin acorduri 
„importante14.

Miniștrii propun să înceapă 
..cit mai curind posibil con
vorbirile exploratorii multila
terale cu privire la reducerea 
mutuală și echilibrată a for
țelor, paralel cu deschiderea 
convorbirilor multilaterale pre
gătitoare ale conferinței pen
tru securitate și cooperare in 
Europa**.

Delegație 
economică română 

în Danemarca
• DELEGAȚIA ECONOMICĂ 

ROMANĂ, condusă de Constan
tin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior,’ afla
tă, începînd de la 29 mai, în
tr-o vizită oficială în Danemar
ca, la invitația guyernului da
nez, a avut convorbiri la Minis
terul Afacerilor Externe asupra 
explorării unor noi posibilități 
de dezvoltare a relațiilor econo
mice bilaterale, în conformita
te cu condițiile și potențialul ac
tual al economiilor celor două 
țâri. De asemenea, delegația ro
mână a purtat convorbiri cu 
președintele Federației industri
așilor danezi, Hjalmar Kyrsting, 
precum și cu merribri ai condu
cerii Camerei de Comerț a Da
nemarcei.

• MIERCURI, LA SEDIUL 
municipalități din Roma, a avut 
loc festivitatea înmînării premi
ilor „Columna lui Traian", in
stituite de Ministerul turismu
lui din Republica Socialistă 
România, în colaborare cu 
„Centrul de studii pentru pro
blemele turismului*4 din Italia, 
unor ziariști italieni, care s-au 
remarcat, în ultimul an, prin 
articole și reportaje, emisiuni 
radiofonice și de televiziune 
consacrate turismului româ
nesc.
• CIAO KUAN-HUA, ministru 

adjunct al afacerilor externe, a 
avut o întrevedere cu Anthony 
Royle, sub-secretar de stat parla
mentar la Ministerul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii, care 
se află într-o vizită la Pekin. A 
avut loc o convorbire prieteneas
că, informează agenția CHINA 
NOUA.

Ziarul englez „TIMES*4, refe- 
rindu-se la această vizită, re
levă că ea este destinată „să 
exploreze noul curs al relațiilor 
chirio-britanice, care a apărut 

liste. Documentul de la Bucu
rești condamnă cu energie bom
bardamentele împotriva R.D. 
Vietnam, blocarea porturilor și 
celelalte acte de război pe care
S.U.A. le-au întreprins împotri
va încercatului popor vietna
mez. Salutînd ‘succesele luptei 
popoarelor indochineze. reafir- 
mînd hotărîrea de a acorda și 
în viitor întregul lor sprijin 
cauzei drepte a acestor popoare. 
România și Cuba se pronunță 
pentru încetarea imediată a tu
turor acțiunilor militare împo
triva Republicii Democrate Viet
nam, a poporului vietnamez, se 
pronunță pentru reluarea neîn- 
tîrziată a negocierilor de la Pa
ris, pentru retragerea integrală 
a trupelor americane din Indo
china. încetarea ajutorului a- 
cordat regimului marionetă 
Thieu, susțin propunerile gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam și programul în șapte 
puncte al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud.

Turul de orizont al vieții in
ternaționale a cuprins numeroa
se probleme — de la cele ale 
Europei și pînă la situația din 
Orientul Mijlociu. întreaga evo
luție internațională demonstrea
ză că relațiile normale între 
state nu pot fi întemeiate decit 
pe baza principiilor independen
ței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc. Asigurarea 
dreptului fiecărui ponor de a-și 
făuri destinele potrivit aspirații
lor sale, renunțarea la forță și 
la amenințarea cu forța în re
lațiile internaționale, eliminarea 
politicii imperialiste de domina
ție și dictat reprezintă condiții 
esențiale pentru promovarea1 
destinderii și colaborării între 
state. Pe actuala treaptă a is
toriei, care cunoaște procese 
politice și sociale de o deosebi
tă complexitate, instaurarea u- 
nei păci trainice este legată de 
căutarea răbdătoare a soluțiilor 
pașnice, de reglementarea pe căi 
politice a problemelor compli
cate, la masa tratativelor, res- 
pectîndu-se drepturile suverane 
ale tuturor popoarelor. Viitorul 
pașnic al umanității impune 
participarea tuturor statelor — 
indiferent de dimensiunile lor 
— Ia reglementarea problemelor 
aflatp pe agenda internațională, 
în comunicatul româno-cubanez 
se arată că „cele două părți au 
subliniat necesitatea ca la so
luționarea problemelor interna
ționale vitale să ia parte activă 
toate statele**.

Vizita tovarășului Fidel Cas
tro, schimburile de păreri des
fășurate într-o atmosferă tovă
rășească, de stimă și înțelegere 
reciprocă, pot fi apreciate drept 
un aport de seamă Ia consolida
rea și lărgirea pe mai departe 
a relațiilor frățești dintre Parti
dul Comunist Român și 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, al tu
turor forțelor revoluționare și 
antiimperialiste din lume.

M. RAMURA

Ca urmare a ofensivei for
țelor armate r opulare de e- 
liberare din Vietnamul de 
Sud și a revoltei populației 
sud-vietnameze împotriva a- 
utorităților regimului mario
netă, peste 100 000 de țărani 
din provincia Ca Mau și-au 
redobîndit pămînturile nata
le — anunță agenția „Elibe
rarea**. Administrația revo
luționară nou instituită în 
zonele eliberate a trimis, în 
aceste regiuni, echipe de ca
dre ale puterii populare 
pentru a ajuta populația să 
își consolideze situația econo
mică și să reia activitatea 
productivă.

după acordul celor două tari de 
a ridica la rang de ambasadă 
statutul reprezentanțelor lor**.

• MIERCURI, LA BUDA
PESTA au avut loc convorbiri 
oficiale între delegația ungară, 
condusă de Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., și 
delegația cubaneză, condusă de 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar al Republicii 
Cuba.

O.P.E.C. sprijină 
poziția Irakului

• NADIM PACHACHI, secre- 
tar general al Organizației ță
rilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.), a dat publicității o 
declarație în care anunță că 
țările producătoare de petrol 
vor sprijini Irakul în actualul 
conflict izbucnit între guvernul 
său și compania occidentală 
„Irak Petroleum Company".

• INTR-UN RAPORT PRE
ZENTAT CONSILIULUI DE 
SECURITATE, secretarul gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
s-a referit la activitatea forțe
lor O.N.U. în Cipru, în perioa
da decembrie 1971 — mai 1972. 
Afirmînd. că nu s-au înregis-

Vizita președintelui S.U.A. 
în Polonia

Nou cartier de locuințe în orașul Morfin din R.S. Cehoslovacă

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat, Henryk Ja
blonski, și a președintelui Con
siliului de Miniștri, Piotr 
Jaroszewicz. miercuri a sosit 
la Varșovia. într-o vizită ofi
cială. președintele Statelor 
Unite ale Americii, Richard 
Nixon. La aeroportul interna
țional Okecie, șeful Casei Albe 
a fost întîmpi.nat de H. Ja
blonski. președintele Consiliu
lui de Stat, P. Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, membri , ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului. H. Ja
blonski și R. Nixon au rostit 
scurte cuvîntări.

în continuare, președintele 
Nixon a vizitat orașul Varșo

Președintele I. II. lito 
despre dezvoltarea 

universității iugoslave
La Universitatea din Belgrad — 

informează agenția TANIUG — a 
avut loc marți ceremonia decer
nării titlului de Doctor Honoris 
Causa al acestei universități pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

Mulțumind pentru înalta distinc
ție. președintele Tito a relevat că 
la această universitate, cea mai 
mare și una dintre cele mai vechi 
din țară, s-a format o întreagă 
pleiadă de oameni de știință, de 
cultură, oameni de artă și alti 
creatori. „în raport cu perioada di
nainte de război — a spus el — 
în prezent această universitate are 
de peste patru ori mai mulți stu- 
denti și cadre didactice. în perioa
da postbelică, aici șl-au terminat 
studiile 87 000 de tineri specialiști, 
din care 2 236 doctori în științe, în 
timp ce în, întreaga perioadă ante
belică existau numai 237“.

Președintele Tito a subliniat : 
„Dezvoltarea puternică a învăță- 
mîntului superior este demonstra
tă și de faptul că la cele 246 de 
instituții și școli superioare din 
Iugoslavia studiază în prezent pes
te un sfert de milion de studenți. 
Aceasta este o imensă forță inte
lectuală ' creatoare, un mare po
tențial pentru dezvoltarea în con-, 
tinuare cu succes a țării noastre..

KII/IEMI SOVIETULUI
UIUM AL U.R.S.S.

A RATIFICAT TRATATUL
CU R. F. G.

MOSCOVA 31 (Agerpr^s). — 
După cum relatează agenția
T. A.S.S.. la 31 mai, a avut loc 
ședința Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. consacrată 
ratificării tratatului dintre
U. R.S.S. și R.F. a Germaniei. 
La ședință ' au participat L. I. 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. N. V. Pod- 
gornii, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Luind cuvintul. Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor ex
terne, a relevat că tratatul 
creează baza politică și juri
dică necesară pentru o bună

trat progrese pe linia eliminării 
confruntării dintre cele două 
comunități, Kurt Waldheim a 
recomandat prelungirea manda
tului forțelor O.N.U. în Cipru 
pe o perioadă de încă șase luni, 
respectiv pină la 1 decembrie

Atentat pe aeroportul 
din Tel Aviv

• TREI INDIVIZI INAR- 
MÂȚI, sosiți marți seara la 
Lod, lingă Tel Aviv. la 
bordul unui avion „Air Fran
ce". au deschis focul asupra pa
sagerilor și a persoanelor care 
așteptau pe aeroport — au a- 
nunțat surse oficiale israeliene. 
Potrivit primelor informații. 26 
de persoane au fost uoise și 72 
rănite, dintre care 15 grav. Un 
atentator a fost ucis, in urma 
schimbului de focuri cu forțele 
israeliene de poliție, al doilea 
s-a sinucis, iar cel de-al treilea 
a fost arestat. La anchetă, el a 
declarat că este, ca șiw ceilalți 
doi, de origine japoneză, și că 
se află în serviciul Frontului 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei.

★

Intr-un comunicat dat publi
cității la Beirut. Frontul Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei 
își asumă responsabilitatea a- 
tentatului care a avut loc la ae
roportul Lod.

★

Cabinetul israelian. convo
cat miercuri dimineață într-o 
reuniune de urgență consacra
tă/ analizei împrejurărilor în 
care a .avut loc atentatul de la 
aeroportul Lod, a hotărit lan
sarea unei campanii internațio
nale pentru a informa guver
nele străine asupra activități
lor teroriste îndreptate împo
triva Israeului.

Cadrele cu pregătire superioară 
constituie în prezent aproximativ 
10 la sută din numărul total al 
salariaților din țara noastră. A- 
ceasta nu mai este o categorie 
mică, de elită, ci o imensă forță 
ce crește în permanență și care 
acționează în toate domeniile creă
rii valorilor sociale.

Avind în vedere că a devenit 
un centru științific și educativ 
dezvoltat, în fața Universității din 
Belgrad se pun noi sarcini, mai 
complexe șl de mai mare răspun
dere, ca, de altfel, și în fața ce
lorlalte universități ale noastre, r-u 
aștept deosebit de mult din par
tea profesorilor care educă tinere
tul nostru în universități și în 
școlile superioare. Ei trebuie să 
fie pătrunși profund de realitatea 
noastră socială, să fie la curent 
cu procesele ideologice și politice 
ale societății noastre socialiste ba
zate pe autoconducere. Printr-o e- 
ducație marxistă justă a tinere
tului. se asigură continuitatea re
voluției noastre socialiste”.

în continuare președintele Tito 
s-a referit la unele probleme ale 
creșterii numărului studenților din 
rîndurlle familiilor de muncitori și 
țărani, precum și la necesitatea 
strîngerii legăturii dintre intelec
tuali și clasa muncitoare.

vecinătate și colaborare paș
nică. reciproc avantajoasă, in- 
fre Uniunea Sovietică și R.F. a 
Germaniei. Trebuie subliniat, 
a spus el. că tratatul din 12 
august 1970 nu este îndreptat 
împotriva unor terțe state și 
nu afectează acordurile înche
iate anterior de părți.

Mihail Suslov, președintele 
Comisiei pentru afacerile ex
terne a Sovietului Uniunii, a 
arătat că. analizind tratatul, co
misiile pentru afacerile externe 
ale Sovietului Uniunii și Sovie
tului Naționalităților au .reco
mandat ratificarea lui.

A luat apoi cuvintul Niko
lai Podgomîi, care a arătat că 
tratatul fixează în mod clar 
inviolabilitatea prezentă și vii
toare a granițelor europene, 
inclusiv a graniței de vest a 
Poloniei pe Oder-Neisse și a 
graniței dintre R.F.G. și R.D.G. 
O importanță mare o prezintă 
articolul din tratat privind re
nunțarea la amenințarea cu for
ța sau folosirea ei in relațiile 
reciproce dintre U.R.S.S. și 
R.F.G.

„Prin Tratatul de la Mosco
va se creează noi posibilități 
importante . pentru dezvoltarea' 
relațiilor bilaterale dintre 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, 
în această direcție, in ultimul 
timp, s-au conturat schimbări 
esențiale**.

Intrarea în vigoare a trata
telor U.R.S.S. și Poloniei cu 
R.F.G. deschide calea spre rea^- 
lizarea acordului cvadripartit 
privind Berlinul occidental, a 
unei serii de acorduri impor
tante între R.F.G. și R.D.G., a 
spus apoi N. Podgornîi.

In încheiere, Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat în unanimitate Decretul 
privind ratificarea tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F.G., de
cret care a fost semnat apoi 
de Nikolai Podgornii.

Miercuri, s-au încheiat la 
Belgrad convorbirile dintre 
Maxim Berghianu, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării din Republica So
cialistă România, și Borisav 
Iovici, membru al Consiliului 
Executiv Federal, director 
general al Institutului Fede
ral de Planificare Socială din 
R.S.F. Iugoslavia.

In cadrul convorbirilor au 
fost relevate, de ambele părți, 
multiplele posibilități de lăr
gire a cooperării în producție 
și a schimburilor de mărfuri 
pe perioada 1973—1975, pre
cum și de extindere continuă 
a colaborării economice din
tre cele două țări în perioada 
de după 1975.

In aceeași zi, Maxim Ber
ghianu a fost primit de 
Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F'. Iugoslavia.

A
m ajuns pe aero
portul Tunisului 
după un drum în
greunat de pașii 
prea violenți ai a- 

» vionului țîșnit fără 
complexe — poate prea fără... — 
în cerul înnoptat al Cetății E- 
terne. Primul contact cu orașul 
s-a făcut așadar după tipicul 
neavantajos călătorului — în e- 
gală măsură locurilor — sub 
umbrela întunericului cînd n-am 
ezitat să facem rondul tradițio
nal pe sub parapetul de beton al 
hotelului. Mai tîrziu aveam să 
descoperim, fără vre-un efort a- 
nume, specificul acestor locuri, 
avansînd dincolo de cortina de 
lumină țipătoare a bulevardului. 
Cartierul tradițional pare scu
fundat în marea fără sfîrșit a 
uitării. Străduțele întinse pe cî- 
teva laturi de palmă abia reu
șesc să facă diferența între o 
casă sau alta. Pe aici n-a trecut 
niciodată vehicule cit de cit de 
luat in seamă. Oamenii s-au o- 
bișnuit să aducă și să ducă ei 
cele ce-i leagă de lume, fără a 
invoca ajutorul civilizației. Să 
aducă hrană. Să ducă, în cele 
mai multe din cazuri, tezaurul 
artei populare gravate în obiec
tele de rară frumusețe expuse în 
magazinele de profil. Sau cele 
mai frecvent pe tarabele fără 
margine ale bazarului. Bazarul 
constituie Ia Tunis locul-focar a 
tot ceea ce poate fi mai obiș
nuit și mai straniu în concep
tul de necesar gospodăresc. Ci
neva — și sînt mii, zeci de mii 
— gîndește cam ce crede că va 
suscita interesul concetățeanului 
său. Pentru a trăi, pentru a lu
cra mai Bine, pentru a se îmbră
ca sau pur și simplu pentru a 
se lăfăi în lux. Gîndește și tre
ce la treabă. Ce realizează acțu- 
ce la bazar. Adică în țesătura de 
ulițe și ulicioare retrase modest 
dincolo de linia albă, obișnuită, 
a orașului. Articole de patiserie, 
unelte de pescuit, haine de tot 
felul, podoabe, covoare scumpe, 
giuvaeruri, obiecte de aramă, 
ciocănite cu migală, argintărie și 
te miri ce ai putea să ceri pentru 
a obține, în sfîrșit, un NU rostit 
sfios în colțul gurii. Marfa, ex
pusă direct in aer liber, ori sub 
prelate apărătoare de căldură, 
exprimă măcar dintr-o privire 
truda celor aflați în drumul tău 
chiar și numai pentru a-ți răs
punde la salut — a sutelor de 
oameni la care ridurile adinei 
din jurul ochilor, palmele slă
bite de forță, vorbesc de la sine 
de prețul acestor minunății pe 
care nu te mai saturi a le 
privi.

C
artagina. Indicato
rul așezat in dreap
ta șoselei se scutu
ră de mărunta des
tinație funcțională, 
trimițind, de fapt, 

in istorie. „Centrul acestui im
periu mondial al navigației și 
al neguțătorilor intermediari a 
fost unui dintre cele mai tipi
ce state — orașe ale antichității 
— un singur mare oraș cu un 
hinterland modest** — informea
ză în al său „Omniprezentul 
Babilon“ Wolf Schneider. Teri
toriul stăpînit de Cartagina era 
cam tot atît cit Elveția azi.

La această oră Cartagina își 
împarte in două identitatea răs
colită cu insistență de orice vi
zitator al Tunisiei. De o parte 
vilele de lux, sprijinite în unde
le Mediteranei, sclipind de ver
dele crud al ierbii, sub corona
mentul galben al portocalilor. De 
cealaltă... De cealaltă, volume 
diforme, maxilare extrase din 
colbul istoriei doar pentru a fixa 
geografic locul de unde Hanibal 
demara ambițiile împotriva Ro
mei. Atît. „Ceterum censeo Car- 
thaginem esse delendam"— cu
vintele lui Cato izbesc dureros 
din neființa pietrei. în urma 
plugurilor, pe pămintui ras de 
flăcări, a fost așezată sare. Un 
mic muzeu reînnoadă existența 
fragmentată a Cartaginei de o- 
dinioară. Ici-colo frinturi de co
loane, resturi de mozaic, picioa
re colțuroase de stincă sînt sin
gurele încercări de a reînnoda 
evenimentele pe verticală, cobo- 
rînd în străfundul mileniilor.

C
ind am auzit nu
mele, am cerut să 
fie repetat pentru 
a-1 trece corect în 
carnetul de însem
nări. BIR EL BEY 
— am mărturisit — 

nu auzisem deloc acest nume și 
îndreptindu-ne în direcția res

pectivă mă întrebam ce anume 
ar putea să ne ofere. M-am 
lămurit de cum am pășt in in
cinta umbroasă, așezată la mar
ginea mării, astăzi puțin răsco
lită de vînt, neprimitoare nici 
măcar pentru amicii de fiecare 
zi ai plăjii. La Bir el Bey se 
află zeci de tineri pe care a- 
veam să-i cunoaștem în diver
sele ipostaze ale programului „la 
zi". Unii. în sala de curs, luind 
atent notițe, participînd la dis

PE DRUMURILE 
TUNISIEI

cuțiile provocate de lectori; alții, 
în sala de dansuri, exersînd 
după ritmul legănat al cîntece- 
lor figurile captivante ale jocu
rilor populare. O grupă învață 
un nou cîntec. Pe cîțiva i-am 
urmărit minute în șir pe posta
mentul sălii de sport. La Bir el 
Bey își află reședința Școala na
țională de cadre pentru tineret, 
varietatea programului dezvă
luind unghiul sub care este 
privită pregătirea celor ce vor 
participa nemijlocit la instruirea 
tineretului din întreaga țară.

Era un prim contact cu tine
rii tunisieni, primul dialog pri
vind preocupările, gîndurilc, fră- 
mintările sale. Ca oaspeți ai U- 
niversității din capitala țării a- 
veam să ne conturăm impresii
le despre felul cum este organi
zat studiul, să cunoaștem îndea
proape cadrul în care se pregă
tesc studenții pentru activitatea 
postuniversitară, să vedem pe 
viu soluții de adaptare a învă- 
țămîntului la practică, de subor
donarea intereselor economice 
ale țării. Predominant agrară, o- 
cupînd locul cinci in lume in 
producția de măsline și fiind un 
mare exportator de ulei, Tunisia 
urmează linia valorificării bogă-. 
țiilor sale naturale și, in primul 
rind, a minereurilor. La Mona- 
stir am participat la un congres 
al organizației regionale a tine

via și a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroului 
Necunoscut.

Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., a avut 
o întrevedere, în clădirea Sei
mului, cu președintele Statelor 
Unite. întrevederea a consti
tuit începutul convorbirilor o- 
ficiale polono-americane. care 
vor continua și la 1 iunie.

Miercuri, după amiază, mi
nistrul afacerilor externe al 
Poloniei, Ștefan Olszowski, și 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., William Ro
gers, au semnat o convenție 
consulară între guvernele R.P. 
Polone și Statelor Unite.

retului. In sala amintind încă
perea unui cămin cultural de la 
noi am auzit lucrurile cele mai 
legate de momentul economic al 
țării — referiri la pregătirea 
tehnică a tinerilor, participarea 
lor la muncă, pe șantierele con
strucțiilor deja începute sau vii
toare. De altfel, cine vizi
tează, de pildă, bazele sporti
ve din Tunis — și nu numai din 
capitală — destinate tineretului 
si construite de tineri, se poate 

convinge că această participare 
la muncă — am luat un exem
plu — se traduce in termenii 
cei mai exacți ai faptelor. O- 
biectivele Ia care făceau referire 
se includ, funcțional și arhitec
tonic. în cele mai izbutite mode
le ale genului.

V
orbeam de soarele 
arzător al Tunisiei, 
de inflexiunile me
lodice ale valurilor 
Mediteranei. Tuni
sia cunoaște în pe

rimetrul său restrins atil bine
facerile naturii, cit și nevolni- 
ciile sale. La nord, plajele de o 
strălucire rară, perlate de profi
lul discret al hotelurilor zîmbind 
către mare. La sud. suflul do
goritor al Saharei. în nord, plan
tații întinse de portocali și lă- 
mîi, dc palmieri. Spre sud — 
tufele sărăcăcioase de ma gii is. 
Intr-un fel, disproporțiile rebe
lului evocă și inegalitățile dez- 
xoltării economice și sociale ale 
țării. Eliberată relativ tîrziu de 
sub dominația străină, Tunisia 
— devenită independentă la 1 
iunie 1955 — s-a înscris in pro
cesul firesc al transformărilor 
vizînd dezvoltarea, în primul 
rînd. economică a țării. împli
nirile acestor ani deschid noi 
perspective pentru propășire, 
pentru progres.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii“„ 
Pentru străinătate abonamente prin „RQMPRESFlbATEIilA“

Tel 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele
— Serviciul Import-Export Presă —

se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții.
București - Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — „Box 2001*. — Tiparul î Combinatul poligrafic „Casa Scinten .


