
Primirea de către tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

a ambasadorului Republicii Peru
Miercuri la amiază, președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Mariano 
Pagador Puente, ambasadorul Re
publicii Peru la București.

In cadrul convorbirii care a a- 
vut loc, au fost abordate proble
me ale relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Peru, exprimîndu-se hotărîrea de 
a dezvolta în continuare aceste 
relații, în interesul celor două

popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Mariano Pagador Puente a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu invitația oficială a 
guvernului Republicii Peru de a 
vizita această țara.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, urmînd ca data efectuă
rii vizitei să se stabilească de co
mun acord.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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IN INDUSTRIA CĂRBUNELUI
PRODUCTIVITATEA MUNCII
SE CERE MULT SPORITA!
Pornind de

a
la acest obiectiv, „SCÎNTEIA TINERETULUI" 
adresat în Valea Jiului o întrebare:

suplimentat 
angajamentul
• METALURGIȘTII

ANGAJAMENTELE
ELEVILOR PENTRU

Munca se îmbină nemijlocit 
cu tinerețea

ÎN JUDEȚUL DOLJ
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Minerii din brigada tînă- 
rului Erou al Muncii Socia
liste de la Lupeni, Petre 
Constantin, sînt cunoscuți 
și apreciați în întreaga Va
le a Jiului pentru dărui
rea, abnegația și hărnicia 
cu care scot la lumină co
morile adîncurilor. Cu ani 
în urmă, cînd la această 
exploatare' funcțiâna de
viza „omul și tona" adi
că fiecare muncitor să ex
tragă o tonă de cărbune 
pe șut, minerii din briga
da lui Petre dădeau cite 
4 tone. Proporția se păs
trează șî astăzi. Deviza a 
suferit modificări radicale 
(astăzi ar trebui să se spu
nă omul și 2 tone) dar nici 
oamenii lui Petre n-au stat 
pe loc : pe parcursul unui 
singur cincinal (ultimul) 
randamentul fiecăruia s-a 
dublat ajungînd la 8 tone 
pe post. Succesul are expli
cații multiple. Minerii vor
besc cu satisfacție despre 
sprijinul primit prin intro
ducerea tehnicii noi referin- 
du-se le susținerea metalică 
în abatajele frontale, utili
zarea transporturilor de 
mare capacitate etc. Facto
rul cel mai important îl 
constituie însă solidaritatea 
în muncă și în viața obiș
nuită a oamenilor, pregăti
rea lor profesională supe
rioară. Petre Constantin 
ne mărturisește că brigada 
pe care o conduce, formată 
în proporție de 50 la sută 
din tineri, reprezintă o a- 
devărată familie.

— Fiecare miner, afirmă 
șeful de brigadă, cunoaște 
pînă în cele mai mici deta
lii obligațiile care-î revin 
și încearcă să se achite cit 
mai conștiincios de ele.

AL. BĂLGRĂDEAN

(Continuare în pag, a Il-a)

CINE IA INIȚIA TIVA ?
Primul care ne-a răspuns a fost Eroul Muncii Socialiste

PETRE CONSTANTIN
lată ce propune și pe ce se Ba

zează el ;

• 10 TONE CĂRBUNE

PE POST IN ABATAJELE

FRONTALE

• Modalitate de realizare

organizarea superioara 
a producției și a muncii; 

aprovizionarea ritmică 

cu materiale

CINE IL URMEAZĂ ?
af

• UN REPREZENTANT AL CONDUCERII MINISTERULUI MINE
LOR, PETROLULUI Șl GEOLOGIEI NE INDICĂ — ÎN PAGINA A 
ll-A — CÎTEVA ADRESE DE UNDE AR PUTEA SOSI RĂSPUNSURI 
PROMPTE LA LĂUDABILA INIȚIATIVĂ LANSATA ÎN VALEA 
JIULUI

ÎN PAGINA A II-A

Șl CONSTRUCTORII DIN

VASLUI TREBUIE SĂ ȘTIE:

FABRICA

NU CRESTE UNDE

ÎNFLO

REȘTE

ARTA

JUSTIFI
PE ȘANTIER : concreti

zare a lipsei de răspundere 
față de materiale. C ARILOR
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Cunoașteți satele din zo-~ 
na Branuluip Pe ieci de 
kilometri se întind așezări 
mari și bogate, cu oameni 
harnici, pricepuți. Drumuri
le, cel mai adesea, sînt să
pate în stîncă, iar casele 
stau agățate sub streașină de 
munte sau risipite sus, pe 
culme. In acest univers își 
desfășoară activitatea, de pes
te zece ani, Maria Muller, 
activistă a Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C. Pe 
aceste plaiuri am întîlnit-o. 
Mă aflam la Sohodol, sat cu 
faima celor mai frumoase lo
cuințe din întreaga zonă. Pes
te așezare se lăsase însera
rea. La casa lui Ion Lupuleț, 
unul dintre cei mai respec
tați gospodari, erau adunate 
la șezătoare mai multe ti
nere. Din lăzile de zestre 
colbuite de ani, scoseseră la 
iveală ii cu neasemuite cu
sături, moștenite din moși 
strămoși. Era acolo și Maria 
Muller.

— Ne-am pomenit la un 
moment dat, spunea, că mulți 
oameni din sat uită de mi
nunatul port al Sohodolului. 
Mi-am ales un aliat — pro
fesoara Florica Zecheru. Apoi 
și primarul, Ion Moja, ne-a 
ajutat să reînviem printre 
tinere pasiunea pentru fru
moasele cusături populare.

Vedeți parcul P Arbuștii 
ornamentali, răsadurile proas
pete, aleile cu pomii înflo
riți P Aici au lucrat uteciș- 
tii și, cot la cot cu ei, a 
muncit și inimoasa activistă...

Drumul șerpuiește spre ser
pentinele ce duc la Sir nea, 
la Fundata. In cale, Moedin 
este un prim popas. Acolo
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DIN AIUD
Muncitorii, inginerii și teh

nicienii întreprinderii meta
lurgice din Aiud, județul 
Alba, și-au majorat angaja
mentul luat pînă 
vind creșterea 
marfă cu 6 000 000

• STICLARII

acum pri- 
producției 
lei.

SECERIȘUL

DIN TÎRNÂVENI
La rîndul lor. sticlarii din 

Tîrnăveni, analizîndu-și cu 
spirit de răspundere posibi
litățile, au găsit rezerve pen
tru a spori producția globală 
și marfă la o valoare de 6- 
milioane lei. din care 3 mi
lioane pînă la 1 iulie.

• MINERII

DE BRIGADIER
La ferma Preajba a întreprin

derii agricole de stat Robănești, 
județul Dolj, au fost recoltate 
primele suprafețe cultivate cu orz 
din soiul timpuriu „Caracal 6“, 
de la care se realizează produc
ții de circa 3 000 kg la hectar, 
cantitate ce întrece cu peste 350 
kg pe cea planificată. După re
coltare terenul este imediat eli
berat, arat și însămînțat cu po
rumb pentru boabe din soiuri 
timpurii.

După cum ne-a precizat Nico
lae Popescu, inginer șef al 
Trustului pentru întreprinderile 
agricole de stat — Dolj, în ur
mătoarele 4—5 zile va începe 
campania de recoltare a orzului 
și în întreprinderile agricole de 
stat Craiova, Moțăței, Segarcea 
și celelalte unități din această 
parte a țării.
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ARCUL
VOLTAIC

de NEAGU UDROIU

organizație

Imagine de pe șantierul naval Drobeta — Turnu Severin
Foto: O. PLEC AN

ziarului
(Continuare în pag. a Il-a)

DIN DOBROGEA
Colectivele exploatărilor 

miniere „Dobrogea" — au 
hotărît să realizeze o pro
ducție suplimentară în valoa
re de 10 milioane lei — cu 
3 milioane lei mai mare decît 
angajamentul inițial. Core- 
lînd graficul de execuție a 
celei de a doua linii tehnolo
gice de la instalația de cretă 
măcinată din Murfatlar cu 
acțiunea de autodotare, mun
citorii de aici sînt hotărîți să 
folosească toate forțele pen
tru a pune în funcțiune a- 
ceastă linie într-un timp mai 
scurt cu 6 luni față de cel 
prevăzut.
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Viața
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COMUNAL U.T.C 
fAȚĂ ÎN LATĂ CU I 
ATRIBUȚIILE SALL I

ZO BMWLI1I

am cunoscut-o pe bibliote
cara Angela Munteanu, și ea 
una din tinerele cu care co
laborează Maria Muller.

— Intr-o zi am fost între
bată cam așa: „Cîți cititori 
avem în Moedin ? Cî# sînt 
tineri, cîți vârstnici ?<e M-am

cam speriat, pentru că si
tuația nu era strălucită. A- 
veam cărți, ce-i drept, des
tule. Mi-a spus că așteaptă 
mai mult de la mine, doar 
sînt utecistă. Mi-a cerut ca 
la prima „joie a tineretului" 
să vorbesc despre „Valoarea 
educativă a cărții în mijlo
cul familiei**... și am vorbit. 
Pe urmă am pus la cale, îm
preună, ștanduri, expoziții de 
cărți cu vînzare. Am prezen
tat ultimele noutăți. Așa se 
face că acum aproape toată 
suflarea satului are fișă per
sonală la bibliotecă.

... A doua zi era dumini
că, o zi pe care activista Ma
ria Muller a destinat-o celor 
din Poiana Mărului. De pe 
coline veneau acasă, în co
mună, păstorii. Maria ducea 
cu ea un magnetofon. Pe 
bandă era înregistrat un mon
taj literar-muzical inspirat

din activitatea și realizările 
Uniunii Tineretului Comu
nist. Va fi încă o întâlnire'în 
sprijinul pregătirii politico- 
ideologice a tinerilor din co
mună.

Am decupat în aceste pu
ține rînduri doar cîteva sec
vențe. Cum spuneam, de ze
ce ani Maria Muller își des
fășoară în această zonă mun
ca de activistă a Comitetu
lui județean U.T.C. In tot 
acest timp a rămas credin
cioasă unei convingeri pe 
care ne-o demonstrează cu 
rezultatele muncii sale: pre
zență vie, activă, dinamică, 
în fiecare din cele 80 de or
ganizații de care răspunde.

ADINA VELEA

Cuvintele țîșnesc solemn sub bolta de cristal a eveni
mentelor. ce domină calendarul : Conferința Națională a 
partidului, douăzeci și cinci de ani de la proclamarea 
Republicii.

CINCINALUL TNAINTE DE TERMEN ! Așezată sub aco
lada înaripatului legămînt, activitatea din aceste zile a 
milioanelor de oameni ai muncii din fabricile, de pe 
șantierele și ogoarele tării relevă incontestabil, mai mult 
decît oricînd, sentimentul perspectivei. Sîntem în 1972, în 
al doilea an al programului fixat de Congresul al X-lea și, 
conform obiceiului, ar fi trebuit să fim martori la con
juncția factorilor potențiali vizînd înfăptuirile din aproape 
în aproape — pe săptămîna, pe decada, pe luna urmă
toare, pe trimestrul următor. Așa am fost obișnuiți, să trăim 
sărbătoresc orele în avans pe graficul captării Lotrului și 
Someșului, al plecării locomotivelor noastre pe magistra
lele de fier ale lumii, al populării pieței cu abundență de 
produse. Cifrele care ne parvin, exploziv, zilnic, obiectivele 
concrete, jaloanele precis delimitate în timpul și spațiul 
cincinalului, ne propun însă transferul unităților de măsură 
într-un mult mai sever și mai dificil sistem de coordonate. 
Zilele trecute, în mai multe rînduri, secretarul general al 
partidului, vorbind despre succesele dobîndite de noi în con
strucția socialismului, arăta — pentru a cîta oară ? — tot- ' 
odată, dificultățile urcușului, sinuozitățile, distanța încă a- 1 
preciabilă ce ne desparte de Alfa Centauri de acea galaxie 1 
accesibilă deocamdată doar lunetei lucidității noastre — * 
societatea socialistă multilateral dezvoltată. Realitățile sînt ’ 
cele care sînt, aspre, indubitabile. *

Este aproape, mult prea aproape de noi data cînd ’ 
ne-am reamintit împreună aceste lucruri pentru a fi scă- * 
pat vreunuia, și nu putea să scape nimănui, momentul de 1 
bărbătească recunoaștere că mai avem în față pînă atunci 1 
cîteva cincinale. Așa cum nimeni nu va uita tumultul < 
răscolitor al zilelor următoare, cînd brațul viguros, cu < 

t mușchii încordați sub mîneca sumeasâ a salopetei a așter- < 
> nut hotărît peste filele calendarului : CINCINALUL TNA- < 
t INTE DE TERMEN I Ni se propune, din acest moment, ’
* fără rezerve, un alt sistem de referință pentru ceea ce < 
1 putem face. Locul atitudinii contemplative a fost preluat I
* energic de dorința devansării. Dinamometrul și-a reglai <
F (Continuare în pag. a V-a) i

.1



IMI
| IN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R. Șl A CELEI DE-A XXV A ANIVERSĂRI A REPUBLICII |

VVVV>A^/VVVVVVVVVVVVV\/VVVVVVVVV*

Județul Dolj
și-a suplimentat
angajamentele

In telegrama adresată comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE CJ2AUȘESCU, de către Biroul 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., se arată că analizînd cu 
spirit de răspundere posibilitățile și rezervele economiei județului, 
oamenii muncii din întreprinderi și de pe ogoare, în frunte cu 
comuniștii, au hotărit să-și suplimenteze angajamentele luate în 
cadrul întrecerii între județe, după cum urmează :

La producția marfă industrială angajamentul inițial de 130 mi
lioane lei a fost sporit la 220 milioane lei ; beneficiile peste plan 
vor crește de la 33 milioane lei Ia 40 milioane lei ; economiile 
de metal vor spori de la 800 tone la 2 275 tone, iar la combustibil 
convențional de la 17,5 mii tone la 25 mii tone. Vor fi date peste 
plan transformatoare de forță în valoare de 26 milioane lei, din 
care 30 la suță pentru export, aparataj electric de înaltă tensiune 
în valoare de 45 milioane lei, o locomotivă Diescl-electrică de 
2 500 C.P., 1 000 pluguri purtate pe tractor, 124 mașini agricole 
diverse, 2 600 to‘ne țiței, confecții în valoare de 26 milioane Iei, 
1 000 tone zahăr, 600 tone piei comestibil și alte produse.

în activitatea de investiții vor fi reduse termenele de punere în 
funcțiune la Fabrica de transformatoare mjei Filiași cu 75 de zile 
si cu un ciclu de producție la 31 ha de sere legumicole. De ase
menea. printr-o valorificare mai judicioasă a rezervelor și o mai 
bună organizare a muncii în agricultură, se vor depăși producțiile 
planificate și livrările la fondul de stat cu 2 300 tone la grlu-secară, 
cu 2 000 tone ta legume cîmp, cu peste 1 000 hl lapte și cu 1,5 
milioane ouă.

tn ceea ce privește serviciile către populație și livrarea de 
mărfuri Ia fondul pieței, angajamentul inițial va fi dublat, alun
gind la o valoare de 14 milioane lei.

Frezorul Demian Vasile, unul din tinerii uteciști fruntași in producție de la Uzina Umo 
Satu Mare

Foto: EM. TĂNJALA

(Urmare din pag. I)

O chemare pentru mineri:

10 TONE CARBENE PE FIECARE POST
• (Urmare din pag. I)

Schimburile execută cu 
strictețe operațiile incluse 
în ciclurile de producție 
știind că nu e admisă nici 
o amînare.

Pînă în prezent brigada 
a acumulat un plus de 
producție de 820 tone. Luna 
trecută a realizat cea mai 
înaltă productivitate din is
toria brigăzii : 9,2 tone pe 
post, fiecare miner reușind 
să extragă zilnic peste plan 
1200 kg cărbune. Apropierea 
Conferinței Naționale a 
partidului trezește noi am
biții la oamenii lui Petre 
Constantin. Zilele trecute ei 
puteau fi văzuți sfătuin- 

■ -du-se după ieșirea din 
schimb. Șeful de brigadă 
le-a vorbit ortacilor despre 
indicația, pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu a dat-o 
chimiștilor din Făgăraș — 
aceea de a realiza prevede
rile cincinalului în 4 ani și 
jumătate.

— Inițiativa a precizat el, 
ni se adresează în egală 

măsură și nouă.

— Tocmai de aceea e bine 
sâ ne sfătuim, îi răspunde 
șeful de schimb Constantin 
Popa. Ca să îndeplipim cin
cinalul înainte de termen, 
trebuie să muncim mai cu 
spor, să obținem randamen
te 'mai înalte.

— Trebuie să realizăm 10 
tone pe post exclamă comu
nistul Constantin Nichita.

— Adică fiecare om să 
dea zilnic 2 tone de cărbu
ne peste plan, conchide 
Petre Constantin. Nici a- 
cest record nu va dăinui 
mult, pentru că foto- 

. sind mașinile, perfecțio- 
nîndu-rie activitatea vom 
putea depăși acest nivel:.

— Cum veți face această 
trecere bruscă de la 9 la 10 
tone pe post?, l-am între
bat pe tânărul Erou al 
Muncii . Socialiste.

— Printr-o organizare 
mai bună a producției. Vom 
ajunge ca fiecare miner să 
folosească cele 6 ore numai 
pentru a extrage cărbune. 
Vom elimina întreruperile 
determinate d£'slaba apro
vizionare cu material, cu

vagonete goale. Sper că și 
tovarășii noștri de la „în
treținere" vor lucra mai 
bine, adică vor remedia 
mai prompt defecțiunile 
mecanice și electrice ivite. 
Și apoi, am mare încredere 
în oamenii mei. De curînd 
am reușit ca în 6 ore să 
obținem cît înainte în 8. A- 
ceasta nu e o performanță ?

De ce să nu admitem 
atunci că sîntern capabili 
să extragem 10 tone în loc 
de 9. Ne-am obișnuit cu 
asemenea succese, sîntem, 
hotărîți să le amplificăm 

★
Tovarășul inginer Ion Lă- 

zărescu. adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și 
geologiei, apreciază că : „E- 
xistă condiții pentru reali
zări similare și Ia Exploată
rile miniere din Vulcan, pe- 
trila și Aninoasa. în minele 
de, fier de la Teliucși Ghe-, 
Iar trebuie să se tindă Spre 
realizarea în abataje a unor 
randamente medii' de 6—7 
tone pe post față de 4—5 
tone oîte se obțin în prezent.

în zilele următoare ziarul 
nostru va publica , răspunsu
rile altor brigăzi le, această 

, îndrăzneață inițiativă.

DIN CETĂJILE
DE FOC ALE TARII

Reșița s • Furnaliștii îsi onorează cuvîntul 
dat ; „ÎNCĂ ÎN ACEST AN — INDICII PRE
VĂZUT! PENTRU 1975" • La oielărie, cea 
mai mare producție de oțel fără rebuturi
Prin utilizarea eu randament 

a agregatelor și reducerea co 
tii au livrat, în contul angaj 
tone fontă. Producția zilnică 
la sută față de anul trecut, 
tui reînnoit de a atinge în 
-prevăzuți în 1975.

La rîndul lor, oțelarii, cart 
ției acestui an la nivelul pl 
zile din această lună cea ms 
turi, elaborată pînă acum cu

spori*

Hunedoara : agreg 
ment sporit — 51 < 

marfă

Combinatului de materiale de 
construcții — Cîmpulung, șan
tierele fabricilor de porțelan — 
Curtea de Argeș și Electro-Ar- 
geș, șantierul de drumuri — 
punctul Mioveni, autostrada 
București-Pitești, șantierele de 
construcții civile — Argeș. Con
tractele sînt încheiate, mai sînt 
de perfectat contractele între 
șantierele de construcții civile 
și școlile profesionale de resort. 
A Iți 5 000 elevi vor lucra în a- 
gricultură, la I.A.S.; 2 500 bri
gadieri vor sprijini construcții
le de școli : construcția noului 
local al Liceului „Al. Odobescu“, 
construcția a două ateliere șco
lare în Pitești, a unei grădinițe- 
cămin ; 700 elevi lucrează la 

“ — najarea
Deo- 
greu- 

zi și 
i la 
i Ar- 
ificat 
țară 

men
ii să 
iotfcă 
spun- 
•reta.r 
î al

alte construcții de interes social. 
Repartizarea elevilor arată ast
fel : 17 obiective de construcții 
și extinderi de școli — aproape 
2 000 elevi; construirea a 10 a- 
teliere-școală — 1 300 elevi, 
construirea, a 16 cămine cultu
rale — 900 elevi; 1 620 elevi se 
întîlnesc la construirea a 4 dis
pensare și 2 internate școlare, 
iar 660 elevi vor avea front de 
lucru la 5 obiective de amena
jare a bazelor sportive. La ma
gistrala BucureșțirPitești —

litățile. La ora actuală șe știe 
că 12 000 elevi vor’ lucra ca bri
gadieri în c^mpanija agricolă de 
vară, la obiectivele social cul
turale aflate în construcție, în 
sate și orașe, pe toate bazele 
sportive din 'județ aflate în 
amenajare sau reamenajare. O- 
bieptive mai speciale pentru e- 
levi : construcții școlare, tabere 
de strîr^erea planțplor medici
nale și îngrijirea arboretului, 
microferme. Contractele au fost 
încheiate și sînt ferme. (Răs
punde: Constantin Catană. secre-

TIMIȘOARA

Muncind cu eforturi sporit 
gajamentelor reînnoite, sICjo> 

ra au încheiat primele 5 lv 
suplimentară în valoare de 
productive și-au depășit sar< 
tone de fontă, 11173 tone oț< 
nate finite pline și țagle d< 
cocs metalurgic și alte prod 
înregistrat s-a obținut pe s 
a agregatelor.

vește 
sînt

W) Ia

punctele Ionești și Corbii Mari 
— și la Complexul feroviar-Tîr- 
goviște sînt solicitați 500 e- 
levi. Alți 1 300 vor avea de lu
cru la repararea unor conducte, 
săli de sport, case de cultură, 
în agricultură elevii — aproape 
10 000 — vor însuma, estimativ, 
787 000 ore de muncă cu o va
loare de 2 300 000 lei • front de 
lucru legumicultura, strînsul 
fructelor, hibridarea de porumb, 
(Răspunde : Cornel Voicu, se
cretar al Comitetului județean 
al U.T.C.).

ta r al Comitetului județean 
U.T.C.).

IAȘI

de
Și

al

GALAȚI

Comandamentul județean pen
tru muncă voluntar patriotică 
s-a întrunit la sfîrșitul lunii 
mai și și-a stabilit responsabi-

Astăzi vor fi aprobate în 
dința Comitetului județean 
U.T.C. obiectivele propuse, 
înștiințăm că în prezent se 
crează la încheierea contractelor 
de lucru pentru cei 7 600 elevi 
care vor lucra în brigăzi. O- 
biectivele : conducta de aduc- 
țiune cu apă potabilă Timișești- 
Iași, amenajarea băilor Nicoti
nă, amenajarea ștrandului din 
Iași, trei tabere în silvicultură, 
la culesul fructelor de pădure, 
două tabere la întreținerea ar
boretului, șantiere locale la con
strucția a 23 școli generale și 
construcția a 4 ateliere școla
re, patru tabere de muncă în a- 
gricultură, pe lingă I.A.S. (Răs
punde : Ion Ionaș, șeful secto
rului muncă patriotică al Comi
tetului județean al U.T.C.).

șe- 
al

Vft 
Iu

S-a discutat cu reprezentanți 
ai unităților din agricultură 
care cer forță de muncă, sta- 
bilindu-se exact numărul ele
vilor de care au nevoie. Știm 
acum că aproape 11 000 elevi vor 
lucra la 40 obiective. Dintre o- 
biectiyele stabilite, amintim că : 
14 I.A.S. vor beneficia de apor
tul elevilor, îndeosebi în secto
rul legumicol. Vor exista 7 ta
bere în silvicultură și 15 tabere 
pe șantiere de construcții și la 
drumuri — casa tineretului, Fa
brica „Fructus“, Liceul agricol
— toate din Timișoara, școala 
generală din zona circumvoluți- 
unii Timișoara, complexul por
cin Buziaș, Periam și Bucova. 
Două grupuri de elevi — din 
cadrul grupurilor școlare pro
fesionale ..Electromotor11 și U- 
zinele mecanice din Timișoara
— vor executa din deșeuri uti
laje și aparatură necesare dotă
rilor de laboratoare pentru șco
lile generale. O greutate : Trus
tul de construcții din Timișoara 
și-a exprimat dorința să aibă e- 
ievi la muncă pe toată durata 
vacanței, dar nu are fonduri șă 
le asigure transportul. Ca ur
mare s-au format doar două 
serii de elevi, dar astfel organi
zate numărul lor este mult mai 
mare în raport cu frontul de 
lucru pe care-I pot oferi șan
tierele, avînd în vedere că sînt 
la început de activitate. Situa
ția e în curs de clarificare, 
Semnalăm inițiativa unei ștafe
te a taberelor de muncă patrio
tică din Timișoara, care, pe 
lîngă participarea la muncă, in
clude manifestări culturale și 
sportive. (Răspunde : Alexandri
na Corneanu, secretar al Comi
tetului județean al U.T.C.).

Ciad există
oameni ca

Teodor Valeria
• Prin eforturi susținute, la Combinatul siderur
gic din Galați a început sâ se producă tablă 
striată • Tn cîteva zile o economie de 2,250 mi
lioane lei • Posibilități de a se reduce total 
importul la acest sortiment • Fapta a patru co
muniști • Angajamentul suplimentat : de la 

11 000 tone la 51 000 tone
4

pe platforma 
siderurgic din 

rostindu-se un 
nume care mi-i cunoscut da 
mai mult timp: Teodor Vzi- 
leriu. Ce face acum' Teodor 
Valeriu ? în urmă cu cîțiva 
ani era unul dintre animato
rii vieții organizației U.T.C. 
dintr-o altă întreprindere din 
Galați, Fusese acolo, în acea 
uzină, unul dintre cei mai 
buni luminători. Tocmai de 
aceea a și ‘fost promovat în 
funcția de maistru. Dar acum 
ce face Teodor Valeriu ?

— E maistru principal la

Aflîndu-mă
Combinatului 
Galați, aud

Vineri, 3 iunie 1972. Șar 
tierul fabricii de material 
izolatoare din Vaslui. Dia 

log ciț reprezentantul beneficia
rului. tovarășul director Emil 
Păunescu :

— Cine sînt«furnizorii care nu 
și-au onorat obligațiile asumate 
în încheierea contractelor cu 
dumneavoastră ?

— Lista este destul de lungă... 
Voi numi doar cîțiva dintre ei ! 
întrenrinderea de materiale de 
construcție Bucov (un transoor- 
tor cu band* dubi*). Centrala 
industrială utila îe sî piese de 
schimb București (un arzător 
monobloc și Un siloz de rume- 
gi.isl U*»n«i mecanică, de utilaj 
minier Baia Mare (un uscător 
rotativ. n° care trebuia *5-1 ori- 
m!m la 31 decembrie 1971).

— La ora actuală care este si
tua4}'’ ?

— Furnizorii au trimis doar 
nărți componente ale diverse
lor instalații, nromitîndv-na că 
nu va mai dura mult timp pînă 
cînd vor livra și reștul...

— Așa îneît ?....
— Noi ne vom strădui — șî 

sperăm să nu întîrziem...
— Totus’. termenul de intrare 

în funcțiune va fi sau nu 
respectat ?

— Va fi. V-am 
sperăm... Mai ales că 
structorul ,și-a 
treaba.

în general e 
Dar speranța 
concretă sună a 
să nu ne grăbim cu concluziile. 
Mai intii să confruntăm 
moașele iluzii ale 
lui cu starea 
constructorul 
te. altceva.

ra u, nici construcțorul 
"ne spune altceva-

Stăm de vorbă cu tovarășul 
Dragoș Alunculesei, inginer șef 
adjunct la Șantierul 4 al Trus
tului de construcții industriale 
Uși.

— Noi, ca Antreprenor gene
ral al lucrării, stăm bine.

— Bine ? Dar beneficiarul re
clama o întîrziere la predarea 
obiectivului...

_ Așa v-ș spus ? Ei, atunci, 
să* vă spun și eu : dacă există 
o întîrziere. aflat! că beneficia
rul a provocat-o. Nici pînă 
acum nu ne-a pus la dispozi-

NU CREȘTE 
UNDE ÎNFLOREȘTE

ARTA JUSTIFICĂRILOR

cam

spus : 
Si 
terminat

bine 
fără 
utopie. Totuși,

laminorul de benzi lâ cald, mi 
se spune. E același om ener
gic, neobosit, plin de iniția
tivă. De curînd, împreună cu 
ing. Leonida Bulgaru, adjunct 
de șef de secție, ing. Victor 
Călin și Aurel Moldovan, ing. 
șef al sectorului laminoare, 
după îndelungi și susținute 
căutări, a reușit să stabileas
că tehnologia de fabricație a 
tablei striate, sculele și dispo
zitivele necesare. Așa că de 
cîteva zile, datorită acestui 
colectiv, Combinatul siderur
gic din Galați produce și a- 
cest sortiment de tablă deo
sebit de solicitat pe șantierele 
de construcție și în industria 
navală.

Mergîncl pe urmele faptei 
lui Teodor Valeriu, aflăm că 
într-adevăr, din noaptea de 24 
mai, la Combinatul siderurgic 
din Galați a început să se 
producă tablă striată. Desi
gur, ca orice început, nu a. 
fost deloc ușor. Dar avantajul 
economic obținut e în măsură 
să răsplătească cti prisosință 
toate eforturile depuse. Pînă 
în prezent s-au și fabricat 
peste 1 000 tone tablă striată 
dintr-o materie primă (brame) 
care nu mai putea fi folosită 
pentru obținerea tablei nor
male, ci stătea în stoc, fără 
posibilitate de mișcare. în al 
doilea rînd, cilindrul folosit 
pentru laminare a fost confec
ționat dintr-altul care nu mai 
putea fi recondiționat pentru 
procesul normal de laminare. 
Ceea ce a și făcut ca, în a- 
ceste cîteva zile, la o mie de 
tone de tablă striată produsă 
să se obțină o economie în 
valoare de 2,250 milioane lei- 
Să mai adăugăm la aceasta și 
faptul că prin producerea ta
blei striate la Combinatul si
derurgic din Galați se creează 
posibilitatea eliminării impor
tului la aeest sortiment.

— Datorită acestor oameni 
entuziaști, adevărate focare 
de inițiativă, de spirit creator 
în, acțiune, a întregului colec
tiv al laminorului de benzi la 
rece, noi am și reușit să asi
milăm în producție o serie de 
sortimente de tablă cu un an 
mai devreme, ne declară in
ginerul Ștefan Pînzaru, șeful 
secției. Am asimilat cleci eu 
un an înainte de termenul 
planificat, sortimente de tablă 
navală, sortimente de tablă 
pentru longeroane camion, 
pentru țevi sudate, iar în pre
zent asimilăm tabla de ambu- 
tisaî adine pentru autoturis
mele ..Dacia". Svrijinindu-ne 
pe oameni de felul maistrului 
Teodor Valeriu, noi ne-am 
hotarit ca, în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului și 
a celei de-a 25-a aniversări a 
Republicii să ne suplimentăm 
substantial angajamentelei de 
la 11 bOQ topg bandă laminată 
la cald peste olan la 510OO 
tone. de. la 8.5 milioane lei 
economii peste plan la 10 mi
lioane lei etc. Avem. încredere 
în noi.

BENEFICIARUL (Emil Păunescu) : Avem trei 
luni întîrziere, dar sperăm...

CONSTRUCTORUL (Dragoș Alunculesei) 
Noi, cu șantierul, stăm bine...

dispoziția constructorului docu
mentația. în ambele cazuri, insă 
a preferat să stea în expectativă.

• FURNIZORII. Ignorînd o- 
Hligațiile pe care se angajează^ 
ferm să Ie respecte, uitînd că 
prin aceasta periclitează intra
rea în funcțiune a unui obiectiv 
industrial, ei și-au permis să 
amine la nesfîrșit livrările.

— Ceea ce mi se pare extrem 
de grav — adaugă tovarășul ia- 
cob Mircea, șeful Serviciului 
finanțare-creditare — este că, 
după ce că se fac vinovați de 
abateri de la legea contractelor, 
unii dintre furnizori — cel mai 
recent caz : Uzina mecanică de 
utilaj minier din Baia Mare — 
trimit la noi delegați ca să le- 
plătim prin bancă contravaloa
rea utilajelor. A utilajelor neli
vrate. Pe ce bază ? Pe baza pro
misiunilor...

mism“. Fapt care arată că 
singdr element este extrem 
bine. pus la punct : știința de a 
escamota adevărul, arta găsirii 
de justificări oricînd și pentru 
orice. O „artă" și o „știință" 
care nu pot să remedieze nici 
cel mai mic neajuns, darmite 
deficiențe grave cum sînt acelea 
prezentate mai sus. O „artă" și 
o „știință" în ultimă instanță 
dăunătoare chiar celor ce le 
practică. întrucît chiar dacă am 
presupune prin absurd, . că res
pectivele manevre verbale pot 
ascunde pentru un timp adevă
rată față a lucrurilor, la momen
tul scadenței — respectiv la ter
menele riguroase stabilite • în 
plan — situația nu poate să a- 
pară altfel decît la dimensiunile 
ei concrete. Dar, în defini
tiv, descoperirea și sancționarea 
celor responsabili nu trebuie 
privită ca un scop în sine și 
tocmai de aceea nu insistăm a- 
supra acestui aspect. Important 
este de subliniat faptul că pla
nul — termenele lui, partenerii 
lui valorici și fizici — este în 
restanță și, deci, se_ impune 
măcar acum, în ceasul'al 13-lea, 
aprecierea obiectivă a situației, 
într-un cuvînt, munca susținută 
trebuie să ia locul justificărilor 
aduse din condei, lipsei de res
ponsabilitate.

se spune că „aici constructorul 
nu mai are ce face", constatăm 
că are încă multe de făcut. Pe 
scurt: uși nemontate, pardoselile 
de la camera ' tablourilor ‘ de 
comandă încă neîncepute, aco
perișul neacoperit în întregi- 
ine... Noroc că nu plouă !

Una peste alta, o imagine în
deajuns de expresivă pentru a 
motiva neliniștea noastră în le
gătură cu debordantul optimism 
al celor doi interlocutori. Dar, 
să nu ne pripim totuși cu con
cluzia, să apelăm și la cea de-a 
doua sursă a concretului : Banca 
de investiții.

— După opinia mea — releva 
tovarășul Emil Tănase, directo
rul Sucursalei județene Vaslui 
a Băncii de investiții — darea 
în funcțiune a secției diolit, pri; 
mul obiectiv din cadrul Fabricii 
de materiale izolatoare, se va 
produce cu cel puțin trei luni 
după termenul stabilit. întîrzi
ere ce se va materializa în im
posibilitatea confecționării a 
aproape două milioane cărămizi. 
Și aceasta pentru eă, la edifi
carea acestui important obiectiv 
al economiei și al țării, începînd 
cu proiectantul și încheind cu 
beneficiarul, nici unul din fac
torii interesați nu s-a achitat 
așa cum se cuvine de misiunea 
ce-i revenea.

• PROIECTANTUL, respectiv 
Institutul de proiectări pentru 
industria materialelor de cons
trucții, a predat documentația 
cu două luni mai tirziu decît 
era normal.

• CONSTRUCTORUL. Por
nind cu un handicap destul de 
serios, nu numai că nu l-a redus 
—• lucru perfect posibil dacă 
și-ar fi organizat munca pe cri
terii cît de cît științifice — dar, 
l-a mărit în mod neprevăzut. 
Construcția propriu-zisă trebuia 
să fie încheiată la 15 noiembrie

1971. După cum v-ați convins, 
nici acum, cu cîteva săptămîni 
înaintea termenului de dare in 
exploatare a secției, ea nu este 
terminată. .

• BENEFICIARI L. Ajunși 
aici consider necesară o paran
teză. Sarcina asigurării cu uti
laje i-a revenit întreprinderii

lipsei de organizare: oamenii

să speri, 
aooperire

fru- 
beneficiaru- 

de fapt. Cine știe, 
ne va spune, poa- PE ȘANTIER : concretizare a 

dorm ziua-n amiaza mare.

nu ție toată documentația î deși 
trebuia să o facă încă din luna 
octombrie a anului trecut. Mă 
refer în special la documenta
ția aferentă fundațiilor pentru 
utilaje. Dar noi. noi stăm bine. 
Pentru că partea propriu-zisă 
de construcție a fost efectuată 
demult.

Adevărul este altul. Cu totul 
altul. îl aflăm din două surse. 
Prima : fața locului, adică Șan
tierul.

Deși este ora 11, un bec de 
1 000 de volți arde în con
tinuare. Pentru a lumina 

parcă și mai bine un decor în 
care, la tot pasul, riști să cazi 
în gropi sau să te împiedici de 
mormane de pămînt și materiale

aruncate alandala. Tuburi pre- 
comprimate sparte, fier beton 
aruncat pe unde vrei și — mai 
ales — pe unde nu vrei. De 
muncit însă, se „muncește*, nu 
glumă ! Cel mai elocvent exem
plu ni-1 dau tinerii Vasile Avă- 
danei și Costin Blaga, care, la 
umbră, dorm fără vise. îi trezim.

— Ni s-a terminat betonul... 
Așa că, neavînd ce face, ne mai 
odihnim oleacă...

Care va-să-zică s-a terminat 
betonul... (— Avem materiale, 
nu ne lipsește nimic, organiza
rea este ireproșabilă... ne spune 
tovarășul Dragoș Alunculesei). 
Pe cine să mai crezi.

E drept, pătrunzînd în interi
orul halei, imaginea se schimbă. 
Dar nu cum am vrea, ci din rău 
în mai rău. Pentru că, deși ni

BANCA DE INVESTIȚII (Emil 
Tănase) : Nici unul dintre fac
torii interesați nu-și face datoria.

de servicii tehnice și lucrări ca
pitale din București. Cit de bine 
s-a achitat de ea, apare limpede 
dacă vă spun că pentru exca
vatorul de elindă, de .pildă, s-a 
fixat ca termen de livrare data 
de... 30 decembrie 1972, iar 34 de 
ventilatoare axiale, 3 bucăți 
pompe și 20 bucăți condesatori 
staționari nu sînt încă nici pînă 
acum contractate. Dar făcînd 
aceste precizări nu vreau să ab
solv de răspundere beneficiarul. 
Acesta avea datoria pe de o 
parte să sesizeze aceste anoma
lii și să urmărească eliminarea 
lor, pe de altă parte să pună la

Să recapitulăm, deci. Atît 
beneficiarul cît și con
structorul secției de diolit 

a Fabricii de materiale izola
toare din Vaslui s-au arătat în 
convorbirile purtate cît se poate 
de optimiști. „Toate lucrările 
merg bine, nici o grijă, obiec
tivul va intra în funcțiune la 
data stabilită, nu ne putem per
mite întîrzieri". Faptele însă îi 
contrazic. Faptele relevă fără 
echivoc, că situația de pe șan
tier nu este deloc roză, dimpo
trivă, există toate motivele de 
îngrijorare.. Un alt aspect : fie
care dintre parteneri îl mena
jează pe celălalt, Sau, în funcție 
de situație, îl acuză: „Nu avem 
documentație", spune construc
torul, uitînd propriile sale lip
suri. „Nu ne-au sQsit utilajele", 
se scuză beneficiarul omițînd să 
adauge că pentru a le avea la 
timp n-au mișcat un deget. Pes
te tot, la orice ni^el, invariabile 
scuze, invariabile lamentări, con
dimentate cu explozii de „opti-

PETRE DRAGU 
GH. GHIDRIGAN

Foto : GH. CUCU

P.S. Dar, la Vaslui nu nu
mai problema construcțiilor 
industriale prezintă fisuri. ci 
și aceea a construcției de lo
cuințe. O situație aparte că
reia i se cuvine o tratare a- 
parte. Este ceea ce vom face 
într-unul din numerele noas
tre viitoare. TON CHTRTC

1
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COMITETUL COMUNAL U.T.C.
față în față cu-
atribuțiile sale

*
4

NICOLAE GOGOȚ

Comuna Gheorghe Do|a din |ude|ul la- 
lom ița a împlinit anul trucut o jumătate de 
veac de exittenfă. Constituită după refor
ma agară din 1921, pe locurile acestea s-au 
stabilit prahovenii vaniți din mai multe sate. 
Timp de aproape trei decenii după aceea, 
viafa s-a scurs aici mai mult sau mai puțin 
ocolita de evenimente mari. După aceea 
însă ritmul alert al înnoirilor a avut, prin 
semnele sale periodice, caracterul unor a- 
devorate evenimente: un eveniment — 
noile clădiri de ,coală, un eveniment — edi
ficiul căminului cultural, magazinele, grădi
nițele, dispensarul, brutăria, sala de dans, 
complexul comercial, electrificarea totală, 
drumul asfaltat pînă la țoseaua națională, 
poșta, alimentarea eu apa, trotuarele, baza 
sportivă. Fiecare în parte, la timpul său — 
un eveniment. Astăzi, comuna numără 4 000 
de locuitori angajați în cea mai mare parte 
dintre ei în procesele de producție ale coo
perativei agricole, decorată pentru rezul
tatele sale cu Ordinul Muncii. Tn ultimii an* 
sectoarele economice ale cooperativei au 
cunoscut forme moderne de organizare. 
Profilul economie al satului poate fi însă

și mai bine definit de nomenclatorul mese
riilor practicate astăzi aici. Relațiile de 
muncă din comuna Gheorghe Doja se în
scriu astfel pe un registru larg și dinamic 
cu o multitudine de aspecte, determinînd 
relafii omenești și atitudini care deschid 
largi posibilități de afirmare formelor mun
cii educative.

Acesta este contextul în care 
șoară activitatea cele 11 
6 în cadrul C.A.P., una a 
cadrelor didactice și trei 
doua comitete Ia nivelul 
cuprinzînd peste 200 de

______ își desfă- 
orqanizafii U.T.C., 
saiariatilor, una a 

ale elevilor, cu 
C.A.P. și al școlii, 

,__  .. r_______ _ _ membri, subordo
nate comitetului comunal. Intervențiile a- 
cestuia în domeniile care îi sînt specifice, 
recunoașterea locului și rolului său în viața 
organizațiilor U.T.C. și a tinerilor din co
mună, rezolvarea împrejurărilor care îi an
gajează autoritatea depind desigur de o 
temeinică cunoaștere a realității satului, a 
comunei în ansamblul ei, de problematica 
particulară a diverselor categorii de tineri 
care trăiesc aici. Am încercat să ne repre
zentăm direcțiile sale practice de acțiune 
în funcție de aceste realități.

MARGARETA ROTARU IORDACHE DOMNIȚA OCTAVIAN VLĂȘCEANU

F
i

Așadar ca-n toate localitățile 
rurale înscrise pe harta patriei, 
și în comuna Gheorghe Doja se 
simt din plin ecourile tonice, în
noitoare ale amplului proces de 
dezvoltare prin care, trece în 
prezent satul românesc. Meseria 
de mecanizator devine de la o zi 
la alta, în cazul comunei la care 
ne referim, un atribut al fiecărui 
cooperator : crește numărul mo- 
topompiștilor, sînt tot mai des 
rostite cuvinte ca sudor, electri
cian. vulcanizator. Paralel cu a- 
ceasta, se înnoiesc. își îmbogă
țesc conținutul, noțiunile d'e le
gumicultor, lucrător la cultura 
mare, zootehnist. Fenomenul, cu 
largi și profunde implidafii so
ciale se constituie, desigur. în- 
tr-un obiectiv specific, de im
portanță majoră și în activitatea 
organizației U.T.C. Nu întîmplă- 
tor un membru al comitetului 
comunal U.T.C. este investit eu 
o responsabilitate clar exprima
tă : problemele social-profesio- 
nale ale tinerilor. Domnița Ior- 
dache răspunde de acest dome
niu dîn februarie 1970. Tată de 
ce n-am mai adresat clasica în
trebare de debut : în ce constă 
problemele sociale și profesiona
le specifice tineretului din co
muna . dvs. ? — ci am dorit sa 
știm ce-a făcut comitetul U.T.C. 
în acest scop, cum a acționat 
Domnița Iordache personal. 
„M-am ocupat în mod deosebit. 
nef spune dinsa. de participarea 
tinerilor la învățămintul agro-' 
zootehnic*'*. Urmează o pauză 
lungă, meditativă, de aduceri- 
aminte. Consemnări; cele spuse 
ca una din formele de calificare, 
de continuă îmbogățire a cunoș
tințelor, -specifică satului, și în
cercăm să aflăm în continuare 
cum a decurs acest învățămînf. 
ce probleme a pus organizației 
U.T.C.. în ce grad au fost asimi
late noțiunile predate aici, cum 
s-au răsfrînt apoi în producție, 
în calitatea contribuției la mun
că a fiecărui utecist în parte. Dar 
tovarășa Iordache. deși face vi
zibile eforturi de memorie, nu-și' 
mai aduce aminte nimic. Mărtu
risește. chiar, nu fără o oarecare 
revelație : ..De altfel, cursurile 
erau obligatorii, asa că...". Așa 
că. vrea să spună dinsa. comite
tul U.T.C. s-a considerat - elibe^ 
rat de orice îndatorire în această 
privință.

Despre importanța calificării, 
însă, a asimilării unor meserii 
noi de către tinerii satului, in
terlocutoarea noastră ne vorbește 
cu însuflețire și pricepere, numai 
că toată această pledoarie o 
face la modul, strict teoretic.

Cîți tineri au îhvăfat să condu
că tractorul sau alte agregate, 
cum se realizează integrarea lor 
profesională, ce greutăți întîmpi- 
nă. dacă intîmpină, ciim a in
tervenit în asemenea cazuri co
mitetul U.T.C., ce soluții au fost

tului U.T.C.. sa constituie 
mente ale intervenției sale ope
rative. Cooperativa agricolă de 
producție este posesoarea unei 
vile pe Valea Prahovei, la Poia
na Țapului, unde — in perioade
le cind munca agricolă este mai

Din vocabularul
unei comisii lipsește

abordate ? — sînt tot atîtea în
trebări concrete, care cer un 
răspuns concret și pe care, din 
păcate, nu-1 putem afla. Reținem 
doar că doi tineri. Văcaru (celă
lalt nume nu-1 cunoaște) și Năs- 
tase Stelian au absolvit cursurile 
de motopomplști. dar nu-și 
exercită noua profesie,, deși do
resc. ..Au unde ?" — întrebăm. 
..Da. dar ar trebui să li se gă
sească loc“ — - ni se răspunde. 
..Și ce-ați întreprins dvs.. comi
tetul. nentru sorijinirea celor 
doi ?" Tăcere. Nu este, acesta, 
singurul exemplu — de excepție 
— în elucidarea căruia comite
tul U.T.C. ar fi trebuit să se 
simtă dator să intervină, nu doar 
să constate. Am aflat că un tî
năr. după ce a absolvit un liceu 
de specialitate, a re.venit în sat 
și a lucrat un timn în sectorul 
zootehnic. Dună un timp și-a 
părăsit locul de muncă. Acum 
stă acasă. De ce ? Ce s-a întîm- 
plat ? Nu se știe precis. Există 
tineri care și-au manifestat do
rința de a lucra în alte sectoare 
de activitate ale cooperativei a- 
gricole. decît în cele în care 
muncesc in prezent. Desigur, ne 
îndoim că toți au si motive te
meinice. serioase- Dar nu ne în
doim cîtuși de puțin atunci cînd 
afirmăm că această chestiune 
trebuie să fie in atenția comite-

Căutările 
individuale

ale unui
organ colectiv
S-ar FJtea crede, cel puținS-ar gyțea crede, cel puțin la 

o primă vedere, că structura 
aparent simply a unei organi
zații cum este aceea din co
muna Gheorghe Doja cu rami
ficații măi’ puțin diverse, la 
C.A.P.. salariați și în școală, 
n-ar face decît sâ înlesnească 
îndeplinirea principalelor atri
buții ale comitetului comunal — 
conceperea, organizarea, desfă
șurarea și- urmărirea activități
lor în funcție de. cerințele spe
cifice ale categoriilor de tineri 
cărora acestea li se adresează. 
Chiar dacă în Ulteriorul 
rui colectiv,... al fiecărei 
subordonate comitetului, 
sesizate noi subdiviziuni 
tuind centre- de interes cu par-

fiecă- 
celule 
pot fi 

alcă-

ticularități caracteristice, o notă 
comună 
preocupările fundamentale 
membrilor aceleiași 1
Din acest punct de 
e de fel complicat 
toate detaliile unui 
meniu oricum s-ar 
oricare i-ar fi p 
mai cu seamă în condițiile în 
care cel care se decide Să-I cer
ceteze aparține el însuși co
munității de tineri, nu pur și 
simplu prin vîrstă. prin afini
tăți, exterioare. ci pe baza le
găturilor. durabile 
nenței etnice.

Constatarea că
ții unui organism investit cu 
mandatul de a coordona activî-

va uni întotdeauna 
* ’» ale 

organizații, 
vedere nu 
să cunoști 

anumit do- 
. numi el și 
problematica,

pe baza le
ale aparte-

reprezentări-

acționa
redusă — o parte din coopera
tori își petrec zile de odihnă, de 
reoonfortare. Comitetul U.T.C., 
însă, n-a făcut nici o propunere 
în acest sens, n-a recomandat 
nici un tînăr, unul singur, care 
să beneficieze de odihnă ; el nu 
este, de altfel, nici măcar părtaș, 
martor la selecția și trimiterea 
cooperatorilor la odihnă. (A nu 
se înțelege, cumva faptul că ti
nerii nu s-‘au bucurat de aceste , 
condiții : dimpotrivă, dar pentru 
aceasta felicitările trebuie adre
sate consiliului de conducere al 
C.A.P. și nu comitetului U.T.C.).

— Credeți, că intervențiile

noastre ar $i putut să fie 
ciente — ne întreba, la un 
ment dat. tovarășa Domnița 
dache — că ele s-ar fi bucurat 
de atenția și sprijinul tuturor 
factorilor ?

Asupra întrebării merită stă
ruit puțin, deoarece ea vizează 
o anume mentalitate. Că efi
ciența ar fi fost deplină sau nu 
este o chestiune discutabilă. Dar 
pentru ca să putem vorbi de efi
ciență trebuie mai intii să existe 
intervenția, preocuparea ca ata
re, or tocmai acest lucru lipsește 
deocamdată din activitatea comi
tetului U.T.C. și face inutile re
feririle la eficacitate. Că tinerii 
(din cei 207 uteciști. 127 lucrea
ză în C.A.P.) au probleme de 
natură social-profesională — sînt 
preocupați de propria lor deve
nire. de rolul pe card-l pot avea 
în procesul de dezvoltare a co
munei — constituie un fapt care 
nu poate fi contestat- Că organi
zația U.T.C.. comitetul ales s-o 
conducă au nu numai dreptul, 
dar și datoria să intervină pen
tru soluționarea lor — de aseme
nea. Numai că pentru aceasta 
trebuie întreprins ceva, trebuie 
acționat prin mijloacele și for
mele specifice muncii de organi
zație. Cu regret trebuie, însă, să 
mărturisim aici că. în această 
privință, comitetul U.T.C. din 
comuna Gheorghe Doja se află 
în fața unui domeniu „nou", ne
defrișat. Drept pentru care are 
datoria să revadă, mai întîî, 
..alfabetul" răspunderilor cu 
care tinerii l-au investit în adu
narea de alegeri și să descopere 
în acest alfabet că cel dintîi cu- 
vînt al său este verbul a acționa.

lor-

CONSTANTIN CORCODEL

Prezența fetelor, 
dincolo

1 v

de „ulița mare“

Exemplele 
sînt sub 

ochii noștri!
Facem o confidență profesio

nală : ne propusesem ca sec
vența aceasta, consacrată acti
vității specifice desfășurată de 
comitetul U.T.C. în rîndul ti
nerelor fete, să o redăm gaze- 
tărește, sub forma unui mono
log. A unui monolog bogat în 
fapte. susținut succint. dar 
convingător, de către Marga
reta Rotaru, membra comitetu
lui comunal U.T.C. care răs
punde de acest domeniu, ea 
însăși fiică a satului — reve
nită. după școală, în calitatea 
de contabilă la cooperativa de 
consum — bună cunoscătoare 
deci a psihologiei locului, a 
problemelor specifice fetelor 
de pe aceste meleaguri. Reali
tatea. însă, a infirmat intenția 
noastră si am fost nevoiți ' să 
apelăm la dialog. Așadar...

— Ce ne puteți spune despre 
tinerele dvs. consătence, tova
rășă Rotaru ?

— Fetele noastre nu prea au 
probleme.

Ne îndoim de acest rSsouns 
ambițios și totalitar Lăsînd de 
o parte — din nevoia unei de
monstrații — vîrsta școlară, din 
cei 127 de uteciști. cîți numără 
organizația cooperativei agri
cole. neste 50 la sută sînt fete : 
acestea lucrează în absolut 
toate sectoarele de producție.. 
în organizația mdretar didacti
ce sî a saiariatilor. deși cu un 
număr mai redys de membri, 
proporția fetelor este de 80—90 
la sută. Orice s-ar spune, , ne 
îndoim ca ele să nu aibă pro
blemele lor diverse. specifice 
vîrstei. preocupărilor, sferei de 
interes. Ne oprim asupra unei

observații : în sectorul vegetal 
există patru Qrganizații U.T.C. 
cuprinzind 86 de membri. Din
tre aceștia, 50 sînt fete. O în
trebăm pe tovarășa Rotaru cum 
se face că deși sînt atît de 
multe fete. în funcția de secre
tari ai .celor patru organizații 
au foj5t Resemnați numai băieți, 

acest 
N-aș

— Da ? N-am știut 
lucru. Vom lua măsuri. .. 
fi crezut că sînt atîtea fete.

— La urma urmei, cîte fete 
sînt în organizația comunală ?

— Nu știu. Cred că multe, 
după cîte văd că spuneți și 
dvs...

— Dar cum și cînd vă întîl- 
niți cu ele. ce și cum discu
tați ?

— Păi, pe uliță...
Ar fi nedrept să susținem că 

fetelor din comuna Gheorghe 
Doja ..nu li se simte prezența 
în viața satului", că nu mani
festă receptivitate față de a- 
numite acțiuni. Iată, de pildă, 
în colaborare cu dispensarul 
medical, un număr de 20 de ti
nere se inițiază în probleme 
sanitare, de acordare a primu
lui ajutor. Tot cu sprijinul me
dicului au fost realizate cîteva 
simpozioane pentru cele căsă
torite. între care „Cinstea de a 
fi mamă" și „Cum să ne creș
tem copiii" ș-au bucurat de o 
largă adeziune. Lunar are loc 
o „seară a fetelor". în cadrul 
cărora se dezbat diverse pro
bleme. de’ la ..Secretele artei 
culinare" pînă la ..Pasiunea 
pentru cartea din bibliotecă". 
NiCi căminul cultural nu în
seamnă o adresă total necu
noscută. Șapte tinere familii au 
format tot atîtea perechi de 
dansatori a căror faimă a tre
cut de hotarele comunei, des
pre care localnicii vorbesc cu 
cuvinte de laudă și stimă. 
Numai că sub nici una din a- 
ceste manifestări nu se 
semnătura membrului din 
mițetul comunal U.T.C. , .
răspunde de munca în rîndul 
fetelor. Neînscriindu-se prin
tre. inițiatorii acestor acțiuni, 
tovarășa ’ Margareta Rotaru nici 
n-a prea auzit de ele.

află 
co

ca re

Fetele știu să fie întotdeauna 
în primele rînduri ale muncii

tatea educativă, de a le oferi 
celorlalți sprijinul lor, de a an
gaja un dialog permanent cu 
membrii întregii organizații 
pentru cunoașterea profundă a 
problemelor profesionale și de 
viață ale fiecăruia, dau din 
colț în colț, ilustrînd fără voia 
lor o izolare autoimpusă a or
ganului pe care-1 reprezintă în 
raport cu celelalte organizații, 
cu birourile și comitetele alese 
ale acestora, că rînd pe rind 
responsabilii comisiilor nu iz
butesc să contureze domenii de 
intervenție acuzînd amnezii și 
inhibiții pe care nimeni nu 
le-a provocat, ne stîrnise o ex
plicabilă strîngere de inimă.

Sentimentul că ne vom afla 
în fața unei asemenea situații, 
că în pofida eforturilor con- 
locutorilor noștri și a noastră 
nu vom izbuti să definim prin 
fapte, prin exemple vii natura 
rolului comitetului comunal în 
procesul exercitării funcțiilor 
sale educative îl avusesem încă 
înainte de a purta discuțiile. 
Nu pentru că fusesem noi ur
măriți de prejudecăți ci din 
ceea ce bănuisem că pot în
semna cîteva împrejurări con
sumate înaintea întîlnirii noas
tre cu o parte din membrii co
mitetului. Tn primul rînd. cum 
cel dinții cunoscut al nostru a 
fos+ activistul comitetului ju
dețean U.T.C. din sectorul că
ruia face parte comuna Gheor
ghe Doja, l-am întrebat pe a-

cesta, în chipul cel mai firesc, 
dacă ne poate da cîteva infor
mații cu privire la componen
ța comitetului comunal.

— Nu prea multe, ne-a re
plicat activistul jenat pentru că 
eu însumi încerc s-o aflu 
două zile.

Activistul comitetului jude
țean era în general venit în 
comună de două zile și cum 
aici își făcea .debutul în mese
rie, se străduise să înceapă 
bine, să pășească, așa cum se 
spune, cu dreptul; să ia legătu
ra cu reprezentanții tinerilor, 
să-i cunoască, să le vorbească, 
să afle de la ei detalii care sa-i 
folosească în perioada urmă
toare a muncii.

— Dar n-am putut să aflu 
nici cine sînt. continua să ne 
explice activistul. Pe unii îi 
știu, pe alții nu. Unora nu 
le-am descoperit pînă acum 
nici măcar numele întreg, al
tora le știu numele dar nu și 
locul de muncă.

Oricît ar fi fost greu de. cre
zut a trebuit să ne resemnăm 
pînă la urmă cu ideea că nici 
noi nu vom putea face mai 
mult în timpul de care dispu
neam. Și iată de ce. Se apro
piase de noi profesorul Petre 
Tănase. locțiitorul secretarului 
de comitet comunal.

— Nu vă pot fi nici eu de 
prea mult folos, ne-a spus 
dînsul. aflînd că am vrea să 
completăm lacunele din docu-

de

mentarul activistului. E greu 
să, vă spun. cine sînt membrii 
comitetului nostru și unde 
poate fi găsit fiecare.

Era pauza de prînz și Dom
nița Iordache trecea spre casă. 
In clipa aceea nu știam ce 
funcție îndeplinește în comitet 
dar locțiitorul secretarului pe 
comună ne spusese că fata se 
numără printre cadrele de or
ganizație de la C.A.P. Firește, 
am ținut să schimbăm două 
vorbe despre ceea ce ne in
teresa. Nu părea să fie mai in
formată decît ceilalți și atunci 
i-am descoperit scuze. Ni- 
colae Gogoț, care ni se alătu
rase între timp, avea să ne a- 
tragă atenția asupra faptului 
că. după cîte își amintește. 
Domnita Iordache face totuși 
parte din comitetul comunal.

— Am întrebat-o doar, i-am 
răspuns.

— Da ?. s-a mirat Nicolae 
Gogoț. făcînd un vizibil efort 
să-și biruie nesiguranța. în 
sfîrșit, o să controlăm noi.

Dar ce era de controlat ? 
Poate niște scripte închise 
undeva într-un dulap. Mult 
mai tîrziu am înțeles că ceea 
ce avea să ne mărturisească 
unul din membrii comitetului 
cărora le-am putut în cele din 
urmă vorbi — ..eu nu-i știu pe 
tineri decît de pe uliță dar 
dacă vreți amănunte pot să vă 
dau despre cîțiva dintre ei cu 
care am fost coleg de clasă" —

era un adevăr tipic cel puțin 
într-o oarecare măsură pînă și 
pentru optica unor membri ai 
comitetului față de ceilalți 
membri, ai aceluiași comitet. Și 
dacă acestea sînt, cel puțin 
într-o anume proporție, rela
țiile care s-au statornicit la ni
velul unui organ măcar teoretic 
definit printr-un stil colectiv 
de muncă. printr-o riguroasă 
repartizare a sarcinilor, prin- 
tr-o periodică informare re
ciprocă, de ce să ne mire că 
responsabililor de comisii care 
nu mai rețin nici măcar cu a- 
proximatie de cînd nu s-au 
mai întîlnit împreună, trebuie 
să li se împrospăteze memoria 
cu procesul verbal de la adu
narea de alegeri pentru că 
și-au uitat pînă și funcțiile, ca 
să pu mai vorbim despre înde
plinirea atribuțiilor încredin
țate ? Abandonîndu-se la voia 
întîmplării, renunțînd puțin 
cite' puțin la instrumentele 
sale de investigație, la dorința 
de a afla, la voința de a inter
veni, comitetul U.T.C. al co
munei Gheorghe Doja. alcătuit 
așa cum e. din oameni care nu 
izbutesc măcar să se mai recu
noască, a ajuns să-și ooarte po
vara existenței sale formale ca 
o dovadă de cumsecădeni? a 
cuiva care nu-ți face nici rău 
nici bine, nu te îndeamnă și nu 
te cheamă și nu stîrnește nici 
resentimente dar nici interes.

Urma să fixăm coordona
tele activității culturale a 
organizației împreună cu res
ponsabilul comisiei care răs
punde în cadrul comitetului 
comunal U.T.C. de activitățile 
politico-educative pe care le 
inițiază tinerii satului 
scena — dar nu numai 
scena — căminului cultural. 
Nu-l putusem întilni. Se a- 
flau, însă, prezenți ceilalți 
membri ai comitetului, în e- 
gală măsură răspunzători de 
sarcinile pe care și le înscri
sese organul în planul său, sau 
cel puțin bine informați, cunos
cători a ceea ce a realizat orga
nizația U.T.C. în colaborare cu 
căminul cultural. Ne adresăm, 
în primul rînd, secretarului 
comitetului comunal, Nicolae 
Gogoț, cerînd lămuriri și ex
plicații mai precise despre 
planul de activități comune, 
stabilit de comitetul U.T.C. 
împreună cu instituția cultu
rală a satului. Asemenea pla
nuri nu există acum, dar nici 
nu au fost întocmite vreodată! 
Mai era necesară planificarea 
activităților cînd filmele sînt 
gata programate : biblioteca 
este deschisă zilnic (conform o- 
relor de muncă prestate de bi
bliotecară) ; masa de tenis și 
televizorul sînt tot timpul la 
dispoziția tinerilor, iată, la pri
ma vedere, un cămin cultural 
foarte primitor, cu ușile des
chise, în contrast cu altele 
despre care în numerele tre
cute scrisesem că ascund, în 
spatele ușilor închise, o inerție 
totală ! „Da, spuneau tinerii, 
se vede chiar din stradă „ospi
talitatea căminului nostru, dar 
activitățile sale, stereotipe, 
mai sînt frecventate de către 
cineva ? Ne plictisim, chiar și 
cu televizorul!"

Aveam să remarcăm aici, 
la căminul cultural din co
muna Gheorghe Doja un nou 
aspect: tactica ușilor des
chise, uși generoase, care nu 
atrag și nu stîrnesc curiozi
tate; Am vrut să clarificăm 
relația stabilită între comi
tetul comunal U.T.C. și insti
tuția. culturală a satului por
nind de la premisa că tine
rii trebuie să fie nu numai 
„beneficiarii pasivi", („Ne face 
școala spectacole", cum spu
nea Octavian Vlăsceanu, casie
rul comitetului comunal 
U.T.C.), ,,asistenții" care apla
udă sau critică activitățile că
minului, ci intervin direct, pro
pun și organizează ei înșiși ac
țiuni culturale, oferă o parte 
din preocupările și opțiunile 
lor căminului cultural. Dar a- 
ceastă colaborare nu există, 
fiindcă de fapt, comitetul co
munal U.T.C. nu prea, a înțe
les ce fel de acțiuni, în afară 
de baluri, mai pot organiza 
tinerii la căminul cultural !.-. 
Totuși, un singur membru al 
comitetului Constantin Cor
codel, secretarul, organizației 
nr. 3 de la C.A.P.. a desprins 
practic — ce modalități tre
buie să întreprindă tinerii 
satului cînd au la dispoziție 
o instituție culturală cum este 
căminul cultural. Constantin 
Corcodel, după orele de mun
că. a reușit să închege o e- 
chipă artistică de dansuri pe

pe 
pe

didactic 
spunea, 

pe lună" 
instruire

care singur a instruit-o, care 
s-a bucurat și continuă să se 
bucure de succes în sat și în 
alte sate.

Totuși nu de la Constantin 
Corcodel, oricît de pasionat 
ar fi, vom pretinde acțiuni 
specializate, calificate. Cămi- 
niff cultural are un specialist, 
chiar în persoana directorului 
instituției, cadru 
care, după cum ne 
„cel puțin o dată 
este chemat pentru 
la județ.

— în ce direcție vă instru- 
iți, tovarășe director Neagu 
Dumitru ?

— Ultima instruire de 
două zile organizată la Călă
rași avea ca temă „Rolul și 
personalitatea activistului 
cultural în viața satului", 
subliniindu-se promptitudi
nea de care acesta trebuie să 
dea dovadă pentru a men
ține neîntrerupt procesul de 
educație culturală în sat.

In continuare, aflăm de la 
tovarășul Neagu că satul 
este pretențios, exigent ■ cu 
programele artistice ale că
minului cultural; refuză și nu 
frecventează pe cele încro
pite, slabe, manifestă în 
schimb un mare interes pen
tru valorile culturale auten
tice. („La un spectacol alcă
tuit din momentele și schițe
le lui Caragiale sala a fost 

. plină și le-am luat și cîte 
3 lei"); îndrăgesc comicul 
cînd este de calitate, mai cu 
seamă cînd acesta este legat 
de viața satului.

— Atunci, în 1970 (cîți ani 
sînt de la acel „atunci" ?) 
am avut mare succes cu bri
gada artistică de agitație, 
„Toamnă bogată" ; coopera
tiva a întrecut recordul na
țional la sfecla de zahăr, po
rumb și floarea-soarelui. (în 
anii următori cooperatorii uu 
înregistrat alte recorduri, dar 
o altă brigadă artistică, 
minul cultural nu a mai re
editat !) Oamenii nu mai pri
vesc televizorul decît ca pe o 
activitate ce se petrece acasă, 
căminului cultural îi pretind 
altele", dar, ce se întreba dir 
rectorul — fiindcă în fiecare 
săptămînă serbări nu poți să 
faci, elevii au și lecții de în
vățat !“

Iată consemnate, dintro- 
dată, o serie de caracteristici 
ale satului, de opțiuni arhi
cunoscute pe care activiștii 
săi culturali, tinerii din 
mitetul comunal U.T.C.. 
le-au aplicat niciodată
practică ; a fost mai comodă 
tactica ușilor deschise fără 
să fixeze în perspectiva lor 
vreo acțiune culturală de con
ținut, generalizarea unui 
program inert, lipsit de forță 
educativă. în comuna Gheor
ghe Doja, în decurs de doi 
ani oamenii au înregistrat și 
au fost părtași la foarte mul
te evenimente-

Căminul cultural, martor la 
acestea va rămîne oare în a- 
ceeași inerție creatoare de cli
șee culturale ?

---------- -------------- !------

CO- 
nu 
în

Pagină realizată de MIRCEA TACCIU, 
ION ANDREIȚĂ și ION MARCOVICI
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E dimineață, oră de matineu; 
spectacolele au început de mult 
și holurile cinematografelor 
este o liniște ca de spital, 
niște holuri spațioase așa 
este normai să le aibă o 
modernă de cinema tograt 
le au marile cinematografe 
celsior, Grivița, Modern, Melo
dia și chiar Aurora, un cinema
tograf construit în urmă cu pes
te trei decenii. Ce le diferenția
ză și ce le aseamănă ? Au un 
numitor comun : afișul „Fuma
tul interzis'4, scheme de ieșire 
în caz de incendiu, cîteva vechi 
fotografii de actori și regizori 
români, iar în trei dintre ele, 
la Melodia, Aurora și Modern 
cîteva panouri despre „Comba
terea și prevenirea incendiilor4-. 
Deci sîntem intr-un hol de ci
nematograf și urmărind felul in 
care se face popularizarea, filme
lor. simțim particularitatea in
stituției cultural-artistice doar 
printr-o curățenie exemplară. 
Ceea ce nu e rău, dar ceea ce 
nu înseamnă nimic atît timp cit 
un spațiu mare și bun de folosit 
pentru popularizarea filmelor 
stă neîntrebuințat. La Melodia
și Aurora prin grija responsa
bililor și prin efortul lor, foto
grafii color din revista „Cine
ma44 sînt lipite pe cartoane de 
dosar... Atît...

Și atunci rămine să constati 
cum comandamentele de sector 
ale „Pazei contra incendiilor44 gă
sesc mijloace de popularizare in 
timp ce întreprinderea cinemato
grafică a municipiului București 
lasă aceste holuri în uitare.

Ce poate face spectatorul, ce i 
se pune la dispoziție pentru a- 
avea și alte date în plus față de 
titlul filmelor, citeva fotografii 
și orele de începere a spec
tacolelor ? Există un afiș în 
care sînt săptămânal înserate fil
mele repertoriului bucureștean 
dar acesta este concurat de ru
brica „memento** a cotidienelor 
și deci nu poate servi mai la ni
mic. Mai ales că în toate cele 
șase cinematografe nu era nică
ieri anunțat, afișat titlul filmului 
documentar în completare. 
Ne-am plîns de multe ori de 
anonimatul programării docu
mentarelor și iată că problema 
rămine în continuare aceeași. Să 
nu mai spunem că la cinemato
graful Melodia casierița nici nu 
știa ce documentar rulează, să 
nu mai spunem că așa se între
ține ideea nefirească cum că a- 
ceste „completări4’ sînt obliga
torii și că „fură** din timpul 
spectacolului cinematografic. 
(Foto 1).

OMUL INVIZIBIL! UNDE? 
C-IND ? (Foto 2). Așa se numește 
un. afiș care a împînzit recent 
panourile de publicitate ale ora
șului, atrăgîndu-ne atenția, fă- 
cîndu-ne să ne interesăm despre 
ce este vorba și să constatăm : 

Circul de Stat București știe 
să facă reclamă spectacolelor 
sale tipărind pentru fiecare pre
mieră cel puțin două afișe atră
gătoare.

Numai filmul e neglijat. Pe 
cîteva din magistralele orașului 
sînt vitrine, e drept numai trei, 
dar și acelea avind imense fo
tografii ale unor premiere ro
mânești care au rulat în ultima 
jumătate de an (Foto 3). Curat 
publicitate ! Ce e deci de făcut ?

Tovarășul Gheorghe Grigore, 
responsabilul cinematografului ' 
„Aurora44, cel care își afișează 
în hol ooperțile revistei Cinema 
tocmai pentru a da un aer mai 1 
cinematografic încăperii în care I 
spectatorii așteaptă începutul 1 
filmului are o propunere : „Nu 
știu de ce nu pregătim din timp ! 
spectatorul tipărind litouri sau 1 
montaje fotografice cu filmele > 
românești care se află deja în ' 
lucru la Buftea. N-ar costa mult i 
și ar trezi interes deosebit în 1 
rîndui spectatorilor. De aseme- < 
nea. înțeleg că dacă fiecare ci- î 
nematograf ar putea avea unul i 
sau două panouri din acelea de- 1 
monlabile noi, am putea face 
pentru fiecare film în parte o ] 
popularizare afișînd la el păreri i 
ale criticilor de film din croni- I 
cile apărute în ziare și reviste, i 
am putea stimula un dialog mai 1 
direct între spectator și critică și ' 
am face vizionarea filmului mult 1 
mai interesantă. Acum, singurii i

I
Sînt 
cum 
sală 
cum 
Ex-

„*'*** *****
wm atracție

Un militantism ideologic u- 
nifică operele prozatorilor 
noștri remarcabili de azi, 

fie că este vorba despre romane
le lui Marin Preda, populate de 
eroi lucizi, de oameni pentru 
care meditația prelungită la des
tinele semenilor lor constituie un 
adevărat mod de existență, fie 
că este vorba despre cei ai ro
manelor lui Alexandru Ivasiuc, 
ale căror conflicte sînt axate pe 
opoziția dintre o trecere lipsită 
de răspundere prin viață și o ati
tudine profund responsabilă, o 
atitudine în care umanitatea în
seamnă în primul rind calitatea 
de a te angrena într-un context 
social, fie că este vorba, în fine, 
despre romanele lui Zaharia 
Stancu al căror erou, eternul 
Darie, poartă un mesaj de in
genuitate și curățenie sufleteas
că, fiind prin toată comportarea 
sa o metaforă a purității, a opti
mismului nesfîrșit. a încrederii 
în posibilitatea oamenilor de a 
trăi demn pe această planetă și 
de a birui toate forțele care li 
se opun.

precum, să zicem, descoperirea 
unui element chimic. Spiritul 
radical, cind recunoaște valoa
rea, dacă o recunoaște, nu poa
te crede în fatalități. Ori, refe
ririle la „împăcarea** creatoru
lui român și explicația „istori
că" a acesteia este, vrînd-ne- 
vrînri, admiterea unei fatalități. 
Ceea ce nu 6e înțelege suficient 
este că radicalitatea nu e a- 
ceeași, nu poate fi în chip pa
radoxal dogmatică sau norma
tivă. Desigur, este mult mai 
ușor să aplici un principiu ex
tern într-un fel de măsurare a 
nivelului radicalității scriitori
lor români și mult mai greu să 
diferenția zi găsind principiile 
interne, inerente operei lui Sa- 
doveanu sau Rebreanu, să zi
cem. Fiecare mare creație are 
propria sa „radicalitate**. Este 
adevărat că într-un demers a- 
parent radical poți ajunge să 
găsești ceea ce cauți, atacînd 
astfel chiar principiul intern al 
radicalității, întoarcerea la „pu
ritate". Dacă în premise situăm 
un anumit tip de radicalitate. o 
anumită formă a „neimpăcării**, 
este puțin probabil că efectele, 
concluziile cercetării nu vor fi 
extremiste. „împăcarea" în pi
toresc este desigur o pistă reală 
pentru cercetarea prozei, a ro
manului dar absolutizată duce 
la deformare dogmatică, adică 
într-un nou academism. Pentru 
ceea ce caută autorul n-ar fi 
fost mai potriviți, poate, crea
tori ca I.L. Caragiale sau Că
rnii Petrescu ? Vreau să spun 
că limitarea problemei, de o 
mare importanță, la ..spiritul 
radical" în roman în loc să 
pună în valoare poate să ascun
dă aptitudinea inovatoare, ra- 
dioalitatea unor mari artiști 
români. De altfel,* primul co
mentator al acestei remarcabile 
suite de eseuri a și arătat cum 
se poate „continua" o aseme
nea limitare.

labilitate pe termen nelimitat 
asupra condiției umane. De a- 
ceea, în istoria unei valori, a 
unei opere, întoarcerea la ră
dăcini, la contradicția a cărei 
expresie pare a fi nu conduce 
chiar la întrebarea inițială, ori- 
cît de radical ar fi demersul 
nostru. Faptul că știm sau pu
tem ști cum au apărut operele 
antichității grecești. îndepărtând 
valul selectărilor ulterioare (ar 
fi fost util să nu se ignore in 
discuția din jurul „lecturii” 
foarte actualele păreri ale lui 
G. Ibrăileanu despre procesul

rii „întrebării** care le-a provo
cat !). Capitolul „Polemici**, 
poate cel care ar fi trebuit să 
fie intr-un fel axa morală a 
cărții, este neinteresant, iar 
unele pagini respiră un aer de 
măruntă răfuială literară. Este 
o curioasă inabilitate a autoru
lui introducerea lui în această 
carte pasionantă, cu adevărat 
semnificativă pentru unele 
dintre cele mai actuale între
bări și deziderate artistice, ace
lea care de fapt ar trebui să 
ocupe locul întâi in discuțiile 
curente. în reviste și, desigur,

vedere explică mulțumitor, din 
perspectiva marxistă, dezvolta
rea artei, continuitatea și dis
continuitatea. Insă ca și in ca
zul altui estetician român, Mi
hail Dragomirescu. radicalitatea 
explică și eventual produce ca
podopera. în afara acesteia orice 
explicație este de prisos sau 
chiar primejdioasă. Apoi, nu 
orice radicalitate produce capo
dopere, nu orice întoarcere la 
întrebare semnifică o revoluție 
artistică. De altfel, dacă în de
finirea radicalității. — în fond 
a spiritului revoluționar în artă

Eseurile lui Al. Ivasiuc n-au 
stârnit un interes deosebit la a- 
pariția în reviste, în orice caz 
n-au provocat o dispută de idei. 
O vor provoca acum, cînd auto
rul le-a selectat și a alcătuit 
din ele o carte, „Radicalitate și 
valoare4* ? Probabil că într-o 
oarecare măsură lucrul se va 
întâmpla, însă nu exact cu cine 
ar trebui : scriitorii înșiși. Nu 
mă îndoiesc, eseurile vor fi viu 
comentate, se vor bucura de e- 
logiul sau contestația cronica
rilor, în rubricile lor, însă a- 
ceasta nu este o carte ca ori
care alta și cronicarii vor pune 
punct acolo unde adevărata dis
cuție abia ar trebui să înceapă. 
Pentru că ,’spiritul radical*' nu 
este al cronicarilor, nici măcar 
al criticilor, desigur cu unele 
excepții, ci al artiștilor, iar Al. 
Ivasiuc adoptă — sau îi este 
chiar propriu — radicalitatea a- 
cestora din urmă. Polemica, 
dacă ar avea oarecari șanse, 
n-ar fi între critici și scriitori, 
ci mai cu seamă între scriitori. 
Comprehensiunea, adesea exa
gerată, pe care se străduiesc să 
o dețină criticii nu poate stabili 
un contact real cu exclusivis
mul scriitorului. „Radicalitate 
și valoare**, în paginile cele mai 
interesante, este o carte exclu
sivistă, nu în direcția unui par- 
tiaanat subiectivist dar înte
meiată pe criterii ce derivă din 
apelul la „rădăcinile** răspunsu
rilor și din ducerea până la ca
păt a perspectivei critice care se 
deschide în acest fel. Radicali
tatea, in viziunea lui Al. Iva
siuc, este o dispoziție a spiritu
lui, determinată social și isto
ric, de a se întoarce în anumite 
momente la puritatea întrebării, 
la punctul de origine al unor 
răspunsuri în cîmpul artei, 
al culturii în general. Scriitorul 
întreprinde cîteva analize de
monstrative asupra unor valori 
„ahsolute**, precum Swift sau 
Dostoievski pentru a reține a- 
tenția asupra legăturii profunde 
dintre punctul de vedere radi
cal al artistului, mergînd până 
la negarea fundamentelor lumii, 
și valoarea operei, derivînd-o 
pe ultima din prima. Fără în
doială că un astfel de punct de

ALEXANDRU 

IVASIUC i

Radicalitate 
si valoare

de „selectare" a operei) nu ne^ 
conduce în realitate la purita
tea originilor dar tot la concep
ția noastră, de azi, despre acele 
origini. „Revenirea" la simpli
tate prin ruperea vălului de 
„mistificări" istoric explicabile, 
prin negarea academismului, 
este o iluzie istorică, o tensiu
ne niciodată rezolvată decît poa
te. într-un singur fel, prin epi- 
gonitsm. Niciodată nu vom citi 
Odiseea așa cum ar trebui, 
după propria ei origine. „Spi
ritul radical" nu numai desco
peră o perspectivă dar propune 
și o retrospectivă revoluționară, 
astfel incit înainte mergem și 
cu ce s-a creat în urmă. Și nu 
pentru că avem superstiția res
pectului necondiționat, a cul
tului cu orice preț pentru tre
cut ci fiindcă valorile nu sînt 
cu adevărat imuabile, etern 
stabile, aceleași, egale cu ele

în gândirea artistică actuală.
Dintre numeroasele contra

dicții pe care le discută Al. 
Ivasiuc. să alegem una pentru 
implicațiile ei in literatura ro
mână : dintre „academism" și 
radicalitate.

Inexistența spiritului radical 
însoțește academismul, sterili
tatea culturală, duce la „brode
rie", la nuanțări excesive, și 
deci gratuite. Academismul este 
decadent, însă dacă el vestește 
o criză a valorilor nu înseamnă 
că și coincide în chip legic 
cu o fază decadentă din evo
luția unei societăți după cum. 
invers, formele noi în artă nu 
apar neapărat în momentele de 
progres social. Istoria reține 
ambele situații și aceasta nu e 
decît o dovadă că valorile fiind 
determinate istoric și social au 
O anume independență și chiar 
„eternitate", ca întrebări cu va-

— autorul este un remarcabil 
dialectician (primul capitol ’ al 
cărții fiind și cel mai intere
sant), în aplicarea acestei „dis
poziții a spiritului** la cîmpul 
de idei in circulație intr-un 
moment sau altul el este mai 
puțin radical. Nu neg deloc 
faptul că radicalitatea, fiind și 
ea condiționată, determinată, se 
manifestă și atît cit îi îngă
duie nivelul unui context mai 
larg și trebuie să recunoaștem 
că numai de această trăsătură 
n-au „suferit** discuțiile literare, 
de artă. însă e un fapt că 
cine se reclamă de la spiritul 
radical, cine semnalează prin 
întrebări acute esența contra
dictorie a dezvoltării artei în 
momentele ei adevărate nu mai 
poate admite să se complacă în 
polemici cu un aer foarte abs
tract. general, ba chiar confuze 
(poate și din cauza nedivulgă-
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Circul știe să facă 
spectacolelor sale.

publicitate P

Cite trepte pentru a urca la 
șase poze încuiate

Ioana Bulcă... singură între 
panourile PjC.I. I

care ne-au oferit panouri au fost 
cei de la P.C.I., puteam să-i 
refuz ?” (Foto 4). ‘

„CIND TE SCUMPEȘTI LA...” 
La. cinematograful „Modern4* în 
hol cîțiva * 
ror fructe 
primit de 
blocurile 
rugat să-i „_____ ________
n-au spațiu adecvat pentru a- 
ceasta. Nu puteam să-i refuz 
mai ales că ei nu aveau nici o 
jyetenție și cîștigatui eram eu 
care mai umpleam acest hol 
imens cu cite ceva. Desigur, eu 
aș dori ca in acest hol să am 
panouri cu fotografii din filme, 
să am afișe și alte materiale de 
propagandă a filmului, dar de 
unde ? Cred că uneori este gre
șit înțeleasă noțiunea de econo
mie. Uitați despre ce este vorba : 
pentru fiecare film nou primesc 
un imens panou executat de ate
lierul grafic al întreprinderii, pa
nou care costă circa 500 lei și

frumoși lămîi ale că- 
au și apărut. „I-ani 
la cîțiva locatari din 
dimprejur care m-au 
găzduiesc întrucît ei

Spre deosebire de proză, unde 
datorită specificului discursiv și 
preponderenței elementului lo
gic. relația cu ideologicul este 
mai lesne de surprins, teoretiză
rile privind poezia sînt întrucît- 
va mai dificile. Această dificul
tate este conținută mai ales de 
evoluția din timpurile moderne 
a genului liric, evoluție caracte- 
rizabilă în esența ei ca o explo
zie expresivă- Să fi însemnat 
însă oare această dezvoltare ver
tiginoasă a orizontului expresiv 
o îndepărtare de problematica 
ideologică ? Doar o cercetare su
perficială a peisajului nostru li
ric ar putea conduce spre un 
răspuns afirmativ. Dacă începu
turile poeziei noastre culte stau 
sub semnul dublu al sentimentu
lui național și al reflecției criti
ce cu adresă socială, primele e- 
tape ale poeziei românești mo
derne coincid cu trezirea deplină 
a conștiinței naționale. Poezia 
generației de la 1848 se distinge, 
de asemenea, prin considerarea 
scrisului drept o armă ideologi
că. Părăsirea deplină a retoris

„Radicalitate și valoare" este 
o carte profund actuală prin 
gândirea modernă a autorului.
prin acuitatea problemelor.
pasiunea căutării contradicției 
de la rădăcina lucrurilor.

C. STANESCU

„Antologia” DRUMURI

ocazie pierdută

care după cîteva zile e aproape 1 
de neîntrebuințat pentru că tre- . 
buie să-1 afișez afară expus ori I 
ploilor ori decolorării soareluFde I 
vară. Dacă aș face o vitrină în 
care litourile, afișele filmelor și 
fotografiile ar s' 
ceas ti vitrină n-ar costa 
10 000 lei pe cînd panourile ac
tuale ne < 
săptămîni __ ____ ,__ ____
(Foto 5). ’

Știm că tot în această iarnă 
Direcția Difuzării filmelor a or
ganizat în sala de marmură a 
Casei Scînteii o mare expoziție ■ 
avind ca temă popularizarea fii- I 
melor, că s-a ținut chiar și un I 
simpozion pe această temă dar 
timpul a trecut și 1 . / 
rămas* (încă) proiecte, __
ta tea holului de cinematograf 
fiind în continuare de nimeni și 
de " ' '

fișele filmelor și I 
sta acoperite a- I 
n-ar costa nici 1 

pe cind panourile ac- . 
costă de 52 de ori, cite I 
i are anul, 500 lei../’ I

I

proiectele au I 
sete, singură- |

nimic tulburată I
TUDOR STANESCU 

Fotografii : GH. CUCU |

mului dă relației dintre poezie 
și ideologie o dimensiune nouă, 
mai profundă. Poezia de după 
Eliberare continuă, prin rea
lizările ei cele mai de sea
mă, marile tradiții ale liri

Sub un titlu care 
nu spune nimic : 
Drumuri și cu o co
pertă anonimă Edi
tura Minerva a tri
mis pe piață un vo
lum al cărui subtitlu 
este — formularea 
aparține editurii — 
următorul : „Antolo
gie a nuvelei de ins
pirație rurală” ! Cu 
alte cuvinte 
reprezentativă 
tru 
știută 
dorea pe. 
teria 
rurală 
literatura 
Din păcate 
mul nu se 
la înălțimea exigen
țelor pe care i le im
pune subtitlul. Se
lecția este deficitară 
și antologia oferă o 
imagine incompleta 
și neconvingătoare a 
nuvelei de inspirație 
rurală. Comparti
mentul cel mai rău 
reprezentat este cel 
al „clasicilor". Din 
cei 31 de autori in
cluși în sumar, doar 
11 nu sînt prozatori 
contemporani, deși 
este știut că mai ales 
după război și mai 
cu seamă în ultimii 
ani proza de inspira
ție rurală se află în 
evident regres. Se 
mai adaugă acestei 
ciudate disproporții, 
contrare — 
literare românești, și 
absența de fapt a se
lecției în primul 
compartiment. Nu 
capodoperele fiecărui 
autor se află selec
tate aici ci mai ales 
acele texte difuzate 
pînă la saturație de 
toate categoriile de 
manuale școlare, bu
cățile uzate de prea 
multă circulație : Ion 
Roată și Vodă Cuza, 
Arendașul român, 
Socoteala, Județ al 
sărmanilor, Fefelea- 
ga, Ploaia din Iunie, 
întrebarea este : pî
nă Ia Ion Creangă nu 
s-a scris nuvelă de 
inspirație rurală ?

întrebare ; nu

o carte 
pen- 

proza noastră 
fiind pon- 

*3 care ma
de inspirație 

i a avut-o în 
română, 

volu- 
i ridică

realităților

s-a găsit din întreaga 
operă a lui Mihail 
Saddveanu altceva 
decît Județ al săr
manilor pentru a se 
introduce aici ? Este 
bine ca tentativele 
oricât de aniversare 
ar fi să-și circum
scrie mai bine și mai 
realist domeniul și 
să nu inducă în e- 
roare cititorul. Așa- 
zisa antologie a* 
pare cu prilejul îm
plinirii a zece ani 
la încheierea colec
tivizării și 
nemărturisit, 
conturarea unei 
nume 
vieții țărănești prin 
opera _ *’
români. Era mai 
firesc ca intenția 
să fie declinată 
cinstit într-un titlu 
adecvat și într-un 
subtitlu la fel de po
trivit care să nu in
ducă pe nimeni în 
eroare. O antalogie 
cu o tematică pre
cis delimitată nu 
trebuie confundată 
cu antologia nuve
lei românești de 
inspirație rurală și o 
anțologie ocazională 
nu trebuie îmbrăcată 
în vestminte false. 
Așa cum se prezin
tă Drumuri este o 
culegere care înfăți
șează destul de a- 
proximativ posibili
tățile nuvelei româ
nești. Pot fi excluși 
dintr-o antologie a 
nuvelei rurale româ
nești Slavici sau Pa
vel Dan ? Și totuși 
ei nu sînt prezenți 
în sumarul lui Cor
nel Popescu care din 
partea editurii sem
nează selecția. Crite
riile sînt constant 
inconsecvente : la u- 
nii autori se preferă 
„capodopera" în indi
ferență 
tematic 
Zaharia 

Ja D.R.
alții se 
teriul 
dauna 
celor mai 
produse, Marin Pre- 

Eugen Barbu.

înclină 
către

__ _ a- 
imagini ‘ a
prozatorilor 
Era

oa
fie

de criteriul 
(Liliacul la 
Stancu, Dor 
Popescu), la 
preferă cri- 
tematic în 
evidențierii 

artistice

i

de strictă actualitate. Cînd Al. 
Philippide meditează asupra 
destinului cosmic al omului sau 
cînd Nichita Stănescu și Ioan 
Alexandru sondează liric puterea 
de cunoaștere a gîndirii umane.

IDEOLOGIE Șl
cii noastre. Pe lingă o di
recție superior retorică (al că
rei cel mai reprezentativ expo
nent este Mihai Beniuc, demn 
continuator al liricii lui Octavian 
Goga), în această perioadă sensul 
ideologic al poeziei se concreti
zează mai ales (și Nicolae Labiș 
poate fi socotit un inițiator în 
această direcție) prin atitudinea 
generos umanistă a creatorilor. 
Bineînțeles, este o eroare soco
tirea unei părți a literaturii 
drept atemporală pe motivul că 
nu are relații vizibile cu ideile

nu poate fi nici pe departe 
vorba despre o poezie despărțită 
de viața și de destinele societății 
noastre actuale.

Multe au fost discuțiile care 
au încercat să clarifice modul 
în care ideile influențează ima
ginile, felul în care ideologia 
trece în unicatul operei literare. 
Opinii extremiste au existat. Pe 
de o parte, s-a susținut de către 
teoreticienii estetismului pur că 
ideologia epocii nu influențează 
nașterea operei literare și nici 
structura acesteia, că literatura

Fănuș Neagu. Nico
lae Velea. I. Lăn- 
crănjean sînt deza
vantajați de utiliza
rea criteriului tema
tic pentru că în lo
cul titlurilor din su
mar sînt de prefe
rat altele : Desfășu
rarea ori Situațiile 
președintelui, Pe 
ploaie, Acasă, In 
treacăt sau întreru
pere. Eclipsa de soa
re. Sînt apoi intro
duse și texte 
portericești ori 
rat gazetărești 
semnătura lui 
Bogza, 
șovei 
lan și .

re- 
cu- 
sub 
Geo 
Co- 
Bă-

Traian 
și I. D.

atunci e firesc 
întrebăm, din 
punct de ve

de ce nu 
este prezent si Paul 
Anghel pentru Șapte 
inși într-o căruță ori 
Victoria de ja Oltina. 
Ștefan 
pentru

B anule seu
Drum în

Tentația
Obsesia unui mare 

poem, ca și aceea a 
unei fugi de Bach, a 
unei păduri de An- 
dreescu, poate avea 
durata unei vieți o- 
menești. Artă a cu- 
vîntului, poezia poate 
fi explicată numai 
stabilind, evidențiind 
și demonstrînd valoa
rea conotativă, foni
că, afectivă a cuvîn- 
tuuii. Esența liricii 
stă în aceea că „poe
tul schimbă înțelesul 
unui cuvînt exis
tent, sau creează un 
înțeles nou printr-o 
combinație de cuvin
te neobișnuită" cum 
spunea Herbert Read 
in „Originile formei 
în artă". Și poezia ro
mână, de la Dosoftei 
cu al său „luciu dc 
genune", la Cîrlova 
cu „aripile vremii ce 
nu se mai arăt", tre- 
cînd prin eterna ma
gie eminesciană, prin 
obsedantele refrene 
macedonsckiene („Și 
flacăra spune: „Aduc 
inspirarea / Și-nalta 
odaie aleargă vibra
rea"), prin aspra psal- 
modiere argheziană, 
are ce să releve. Cu 
o condiție însă : nu 
„subiectul" poeziei, 
nu rezumatul ei tră
dător, nici calificati
vele superlative la a- 
dresa poetului nu a- 
sigură receptarea a- 
cestui gen dificil. Nu
mai prin analiza 
care re-creează în 
fața elevilor magia 
versului, înlocuind 
experimental cuvîn- 
tui cu har prin sino
nimul său tern. (Cum 
ar fi sunat la Arghe-

are o existență autonomă, deta
șată complet de contextul social- 
istoric și ideologic în care a apă
rut. Pe de altă parte, susținătorii 
orientării sociologizante au exa
gerat în direcția opusă. Estetica

cîmpie ș.a.m.d. 
reprezentati sînt și 
tinerii prozatori, deși 
în afara lui G. Bă- 
lăiță volumele sem
nate de Sorin Titel, 
Gheorghe Suciu. C. 
Georgescu. C. Omes- 
cu și alții ar fi pu
tut oferi prilejul an
gajării lor intr-un 
fertil dialog cu pu
blicul și prin această 
antalogie.

Așa cum este fă
cută Drumuri nu 
este nici o antologie 
a nuvelei de inspi
rație rurală, cum.se 
pretinde, dar nici un 
tablou cît de cit su
gestiv al ariei și ni
velului prozei actu
ale de inspirație ru
rală. S-a mai pier
dut o ocazie de a 
face în locul unei 
improvizații o lucra
re solidă.

in urmă îi transmite 
poetului fiorul „de a 
fi din nou acolo, unde 
cîndva / o stea se a- 
dăugase universului 
/ prinzîndu-mi a lu
mina călea spre ne
cunoscut". Viitorul 
este văzut de a- 
cest elev al meu 
ca o confesiune a pă- 
mîntului : „Pămin- 
tule — tu care ai 
fost martorul veșnic 
și mut/al celor care 
ți-au călcat fata, / 
tu care-ai ascultat 
vîjîitul vintului, / tu, 
care-ai ascultat ca
nonada nemiloasă a 
trecerii timpului, I 
destăinuie-mi taine
le 1”

Nu știu dacă Ghe
orghe Sasu va conti
nua să scrie și, fireș
te, nu aștept ca fie
care elev să încerce 
amețeala aromată a 
versului propriu. E- 
sențial este însă adaug zilnic 
tori de poezie, care 
vor ști să deschidă 
seara cărțile înguste 
pentru a visa împre
ună cu poeții.

ELENA TACCIU

Programări
M. COSTEA

poeziei
zi „Vreau să te a- 
ting și să strig : 
Există !"). accentuînd 
armonia vocalismului 
eminescian, sculptu
ra fonică la Mace- 
donscki, harta arde
leană a simbolurilor 
la Blaga (muntele, 
rîul, copacul, iarba), 
arhaismul balcanic 
ia Ion Barbu vom 
putea spera că și în 
viitor elevii noștri 
vor deschide o carte 
de poezie seara, în
tr-o clipă de necesa
ră reculegere 
clocotul zilei 
binți.

Cred că așa 
întâmpla și cu ____
meu de la secția se
rală a Liceului „Di- 
mitrie Cantemir” — 
Gheorghe Sasu, în 
vîrsta de 20 de ani, 
utecist, sculer — ma- 
trițer la Uzina de 
Mașini Grele. In mîi- 
nile lui (departe a fi 
impecabile precum 
ale altora) mi-a fost 
dat să văd cărțile lui 
Tudor Vianu, Geor
ge Călinescu, AI. 
Piru, dar mai frec
vent poemele emines
ciene. „Eminescu, îmi 
spune el într-o pau
ză, roșind din cauza 
confesiunii care-1 
dezvăluie... este ido
lul meu". Și totuși, 
Gheorghe Sasu — 
poetul nu este un e- 
pigon eminescian, 
versul său avînd su
fletul poeziei moder
ne. Cred că „Pămînt 
natal", poemul pe 
care mi l-a arătat, 
justifică unele citări. 
Revederea colțului 
de țară părăsit cu ani

se va 
elevul

la concurență
A.R.I.A., instituție 

aflată în plin efort 
de reașezare a unor 
multiple și noi înda
toriri, se îndreaptă, 
credem, pe un drum 
bun ; totuși în acti
vitatea ei se mai 
înregistrează unele 
inadvertențe, de data 
aceasta ținînd nu a- 
tît de selecție ca al
tădată, cît do pro
gramare. Nimeni nu 
contestă că în ac
tuala stagiune Bucu- 
reștiul, sau alte o- 
rașe, n-ar fi găzdu
it numeroase turnee, 
dar nimeni nu poate 
nega nici suprapune
rea lor, adesea su
părătoare. De pildă, 
exact în zilele cînd 
Capitala era vizitată 
de un foarte intere
sant teatru din So
fia, la București se 
afla în turneu și 
Teatrul tineretului 
din Piatra Neamț. 
E adevărat, Teatrul 
tineretului a mai 
rămas o zi, după 
plecarea teatrului 
bulgar, și specta
torii din Capitală au 
putut să vadă. în 
sfîrșit, „Peer Gynt". 
Ceea ce nu s-a mai 
întâmplat, însă, săp- 
tămîna trecută cînd 
la București, timp de 
două zile, au jucat 
— în același timp și 
la aceleași ore — 
Naționalul din Sara
jevo și Teatrul de 
stat din Oradea. Pu
blicul. oamenii de 
teatru, studenții 
I.A.T.C. (totdeauna 
spectatori credincioși 
ai turneelor), au a- 
vut de ales 
Teatrul Mic, 
actori extrem de do
tați interpretau două 
piese originale iu-

goslave, actori 
care nu-i putem 
vedea oricînd, 
Sala Comedia i 
doi regizori 
semnau două specta
cole interesante, pe 
care, de asemenea, nu 
le vom mai revedea 
la București. Trebu
ie să recunoaștem că 
soluția alegerii nu e

între 
unde

pe 
re-

■ unde 
tineri

deloc încurajatoare 
pentru oaspeți. Tru
pele din provincie 
vin în Capitală cu 
dorința să fie văzu
te, urmărite, cunos
cute de un mare nu
măr de spectatori.

Deci, dacă Un tea
tru din străinătate 
nu poate fi invitat 
în funcție de inten
ția unor colective 
teatrale din țară, de 
a veni în București. 
A.R.I.A. ar putea, 
totuși, să evite paralelismul vizitelor. 
De asemenea, aceeași 
instituție ar putea 
nutri, credem, o mai 
mare grijă nu numai 
pentru sincronizarea 
turneelor la 
rești, dar și 
echilibrarea 
restul țării.
— aflăm de ... __ 
recția teatrelor din 
C.C.E.S, — există re
giuni frecventate 
prea des de trupe 
teatrale, alături de 
altele cu totul igno
rate.
V. TANASESCU

Bucu- 
penfru 
lor în 
fiindcă 
la di-

Clipe de mare emoție...
Așa își intitula un 

poet aproape drag 
inimii mele niște ver
suri pe care uite nu 
le-am uitat pentru că 
acele „clipe de mari 
emoții la 19 ani” ale 
poetului m-au fost 
cuprins târziu și pe 
mine. Alta e vîrsta 
și mai ales alta e 
sursa emoției : în re
vista „Cinema" un 
număr de opt scri
itori și publiciști răs
pund invitației de a 
povesti un subiect de 
film „după un fapt 
pe care l-au întâlnit 
in viață",

Titus Andrei, Eu
gen Barbu, “ : 
Dragu, Mihai Popes- 

Rodica “
Petre

__ _____ Rarău, 
Mihai Stoian, Nicuță 
Tănase și Nicolae 
Tic ne povestesc sub 
o formă care ne place 
și nouă și mai ales 
care place „Casei de 
Filme București" cî
teva „sinopsisuri”, 
subiecte pentru vii
toare filme.

Clipe de mare emo
ție... M-am gindit că 
transpuse pe ecran 
ele ar putea într-un 
singur an să rupă 
barierele, cîte mai 
exista, între socie
tatea noastră, în-

!U,

tre realitățile ei 
și filmele care o 
reprezintă. Nu vreau 
să citez in mod deo
sebit nici o povestire 
fiind sigur că într-un 
singur an am avea 
Pe baza acestui por
tofoliu de subiecte 
filme interesante, de 
toate genurile, și re
constituire istorică și 
dramă, și anchetă so
cială, și comedie de 
moravuri...

Clipele mele de 
mare emoție le-aș 
împărți cu bucurie și 
generozitate cu sec
ția scenarii a stu
dioului care se plinge 
de lipsă de subiecte, 
iar revista „Cinema” 
i-ar putea veni și ea 
în ajutor publicind în 
fiecare număr, făcînd 
din aceasta un drept 
și o datorie, două pa
gini de povestiri după 
faptele pe care le-au 
„întâlnit în viața" lor 
și a altora, scriitorii, 
reporterii noștri și 
chiar cititorii revis
tei.

Și va fi atunci un 
portofoliu de sinopsi- 
iurî... Șj se va vedea 
itunci că nu de ele 
lucem lipsă...

S. TUDOR

abandonau legătura cu ideile, 
care se mulțumeau să ofere ci
titorilor produse hibride, în care 
talentul autorului, dacă el exis
ta, se consuma în direcția sterilă 
a abordării unei scriituri cît mai

LITERATURĂ
marxistă a arătat că dacă se 
poate vorbi despre o independen
ța relativă a literaturii și în ge
neral a artei, această indepen
dență ține de mijloacele expre
sive, de temperamentul artistic 
al autorilor, ea neafectînd cu ni
mic legătura intimă a faptului 
artistic și literar cu realitățile 
spirituale și materiale ale epocii 
în care aceasta a luat ființă.

Au existat, după cum se știe, 
și la noi în anii din urmă o serie 
de producții literare care lăsau 
pe un plan secundar sau chiar

originale, chiar dacă de multe 
ori această „originalitate" se nu
trea din pură neinteligibilitate. 
în poezie această direcție se tra
ducea prin texte încifrate, lipsite 
de orice interes pentru cititor, 
producții care puteau interesa 
eventual doar pe amatorii de 
curiozități literare, apariții fără 
justificare în contextul generai 
al vieții actuale a poporului nos
tru. Nu mai puțin nejustificate 
au fost și anumite poezii în care 
autorii profesau o inexplicabilă 
și perpetuă lamentare, producții

total contrastante cu actualita
tea României de azi. In proză, 
cîteva cărți propagau, la rîndui 
lor, eroi abulici, care rătăceau la 
nesfîrșit printre întâmplări de 
neînțeles, care nu reușeau să 
discearnă nimic din ceea ce se 
petrecea în jurul lor. Apoi, în 
altele, autorii se mulțumeau să 
înșire fraze incoerente, să pro
pună un mozaic verbal din care 
cu deosebită dificultate se putea 
extrage vreun sens. Toate aceste 
încercări trebuie legate desigur 
de o serie de experimentări apă
rute în proza occidentală, expe
rimentări care, faptul este deja 
notoriu, au eșuat, în cele din 
urmă, și în locurile în care au 
apărut.

Nu se poate .spune că in toate 
ocaziile critica a luat, o atitudine 
fermă împotriva unor asemenea 
producții. Faptul este explicabil 
în bună măsură și prin existen
ța unor neclarități teoretice în 
legătură cu dialectica în care 
artisticul și ideologicul trebuie 
să coexiste într-o operă literară 
actuală. S-a întâmplat astfel ca

uneori critica să privească ase
menea scrieri cu . o bunăvoință 
exagerată, pentru simplul mo.'v 
că autorii lor erau abili, pentru 
că scriitura acestora avea anu
mite calități. Elogiind astfel de 
caracteristici, critica nu mai lua 
în considerare vidul ideologic al 
scrierilor respective, se mulțu
mea să constatate existența unor 
calități strict formale. O critică 
marxist-leninistă trebuie însă să 
discearnă care este ponderea ne
cesară a unor virtuți pe care? 
le-am putea numi decorative, -ă 
discearnă, apoi, care este valoa
rea reală a unor scrieri literare.' 
După cum s-a văzut din scrieri 
ca acelea la care ne-am referit, 
decorativul literar se poate une
ori confunda cu artisticul, lipsi 
ideologicului poate fi uneori con
siderată, în mod totalmente gre
șit, ca a fi suficient suplinită da 
prezența unor calități formal»

VOICU BOGARIU
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• Oameni și curaj

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului 
IOSiP.BROZ TITO, următoarea telegramă:

Mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările deo
sebit de calde pe care mi le-ați adresat în numele dumnea
voastră personal, al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și al poporului român, cu prilejul celei de a 80-a aniversări a 
zilei mele de naștere, precum și pentru mesajul dumneavoastră 
de profundă prietenie și respect tovărășesc.

Recenta noastră întîlnire de la Porțile de Fier a reafirmat 
gradul înalt al relațiilor noastre de bună vecinătate și hotă- 
rîrea popoarelor și partidelor celor două țări prietene de a dez
volta în continuare colaborarea multilaterală în toate dome
niile, în interesul păcii, progresului și socialismului.

Folosesc șl acest prilej, dragă tovarășe Ceaușescu, pentru a 
vă adresa din toată inima, dumneavoastră și poporului român, 
cele mai bune urări de progres continuu și prosperitate pentru 
Republica Socialistă România prietenă.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui RICHARD 
NIXON, următoarea telegramă :

în numele echipajului Apollo 16 și al tuturor concetățeni
lor mei, doresc să vă mulțumesc pentru amabilul dumnea
voastră mesaj transmis cu ocazia încheierii cu succes a ulti
mului nostru zbor spre Lună.

Deși avem un sentiment propriu de mîndrie pentru realiză
rile obținute de această misiune, considerăm, totuși, că des
coperirile făcute în cadrul programului spațial aparțin întregii 
omeniri, pentru îmbunătățirea vieții pe planeta noastră.

Doamna Nixon mi se alătură în a vă transmite cele mai calde 
salutări dumneavoastră și doamnei Ceaușescu.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Regelui 
Regatului Hașemit al Iordaniei, HUSSEIN IBN TALAL, urmă
toarea telegramă :

Poporul Iordaniei mi se alătură în a exprima Excelenței 
Voastre sincerele noastre mulțumiri pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitare, adresat cu ocazia aniversării Zilei 
independenței a Iordaniei.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune pentru sănă
tatea și fericirea Excelenței Voastre, precum și pentru prospe
ritatea națiunii dumneavoastră.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tova
rășului PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, următoarea telegramă : 

în legătură cu urmările tragice ale accidentului de cale fe
rată de De magistrala Naklo—Bydgoszscz, vă adresez dumnea
voastră, tovarășe președinte, precum și familiilor victimelor 
catastrofei expresia sentimentelor de profund regret și com- 
r iu ne.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a adresat primului mi
nistru al Republicii Turcia, FERIT MELEN următoarea tele
gramă

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în înalta funcție de 
prim-ministru al Republicii Turcia, vă rog să primiți felici
tările mele cordiale, împreună cu cele mai bune urări de pros
peritate pentru poporul turc.

Plenara Consiliului 
U. N. C. A. P.

Miercuri, a avut loc Plenara 
Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, la care au participat și 
membrii Comisiei de Revizie, ai 
Comitetului Casei de Pensii și 
Asigurări Sociale, reprezentanți 
ai unor ministere și organizații 
economice centrale, activiști ai 
U.N.C.A.P.

A luat parte tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R:

Plenara a analizat modul în 
care se desfășoară lucrările de 
întreținere a culturilor în unită
țile agricole cooperatiste, pregă
tirile pentru recoltările de vară, 
rezultatele înregistrate în secto
rul activităților industriale, de 
construcții și prestări de servicii, 
execuția bugetului Casei de Pen
sii și Asigurări Sociale pe anul 
1971 și a aprobat Bugetul pe a- 
cest an.

Din referatele prezentate și din 
dezbaterile care au avut loc a re
ieșit că, în acest an, datorită ge- 
r ralizării sistemului de organi
zare și retribuire a muncii în a- 
cord global, membrii cooperatori 
participă mai activ Ia efectuarea 
lucrărilor agricole. S-au arătat, 
totodată, deficiențele existente în 
unele unități în organizarea și 
executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Plenara a sta
bilit măsurile ce trebuie luate de

conducerile cooperativelor agri
cole și uniunile județene în ve
derea intensificării acestor lucrări 
și a pregătirilor pentru strîngerea 
la vreme și fără pierderi a recol
tei, pentru îndeplinirea integrală 
a obligațiilor contractuale, însă- 
mînțarea culturilor duble pe toate 
suprafețele prevăzute, realizarea 
sarcinilor de plan privind creș
terea efectivelor și a producției 
animaliere. Plenara a apreciat că, 
respectîndu-se cadrul legal, ac
tivitățile industriale, de construc
ții și prestări de servicii trebuie 
dezvoltate și diversificate în sco
pul valorificării mai bune a re
surselor existente în mediul rural 
și folosirii mai judicioase a for
ței de muncă.

Plenara a aprobat componen
ța comisiilor Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

în numele membrilor coopera
tori, partieipanții la plenară s-au 
angajat ca în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a Repu
blicii să depună toate eforturile 
pentru efectuarea în cît mai btine 
condiții a lucrărilor agricole, pen
tru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor mari ce revin agriculturii 
cooperatiste.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană.

Decret pentru stabilirea 

datei alegerii unui deputat în

Marea Adunare Națională

Consiliul de Stat a stabilit prin 
decret data de 6 august 1972 
pentru alegerea unui deputat în

Marea Adunare Națională, în 
locul rămas vacant în circum
scripția electorală nr. 5 Olteni 
din județul Teleorman.

,,La revedere școală", urarea 
de bun rămas a fost rostită și 
de Dumitru Cioloboc din Tg. 
Mureș. Cu cîteva zile înainte de 
absolvirea clasei a XII-a B a 
Liceului nr. 4 din Tg. Mureș, în- 
tr-o dimineață obișnuită a să- 
vîrșit un act de eroism. Dumi
tru a salvat de la înec pe tî- 
nara Rozalia Gliga, mama unui 
copil. Pentru această faptă, care 
l-a făcut cunoscut în tot orașul.

Dumitru Cioloboc a fost distins 
cu Diploma de Onoare a Comi
tetului județean Mureș al U.T.C. 
A primit, de asemenea, mai mul
te scrisori de mulțumire purtînd 
semnătura organizației U.T.C. 
din întreprinderea unde lucrează 
Rozalia, a direcțiunii, a comite
tului sindicatului. Ele au fost 
trimise pe adresa școlii. O apre
ciere deci și celor care l-au edu
cat, care i-au format curajul și 
spiritul de omenie.

POP VASILE

NE SCRIU

CORESPONDENȚII

VOLUNTARI

• Patru mii de 
tineri și patru 
milioane de lei

în municipiul Tg. Jiu a fost 
inaugurat un șantier de muncă 
patriotică al tineretului, pentru 
construcția Complexului sportiv 
care va avea : teren de fotbal, 
două piste de atletism, cîte două 
terenuri de baschet, volei, tenis, 
handbal. Construcția va valora, 
în final 4 milioane lei și va fi 
rodul muncii celor 4 000 de ti
neri. Un fapt de menționat : la 
elaborarea proiectului participă 
cercul de arhitectură din cadrul 
Casei tineretului.

VASILE CRĂCIUN

• Rinduri pentru 
un om in alb

municipiul Brăila* care m-a sal
vat de la o lungă și grea sufe
rință.

Bătrină și bolnavă, fără nici 
un ajutor, simțeam cuni îmi 
pierd pe zi ce trece vederea. 
Sufeream de cataractă. Eram a- 
menințată să orbesc. Nu mai am 
pe nimeni. Sînt de mulți ani 
singură și-mi duc pe umeri anii 
bătrineții. Am fost trimisă de că
tre Spitalul din Macin la Brăila 
și internată în Spitalul nr. 1 din 
str. Călărași. Am fost dată în 
grija dr. Mihai Popovici. N-am 
cuvinte să vă explic cum s-a o- 
cupat de mine. Mi-a dăruit o 
nouă viață : aceea a luminii.. 
Acum sînt din nou acasă. Su
port mai ușor anii bătrineții, ai 
singurătății. Doresc și cu acest 
prilej să-i transmit medicului 
adinca mea recunoștință, li mul
țumesc și n-am să-1 uit nici
odată."

ANETA MIHAILESCU

SPORT • SPORT • SPORT

Clubul „Steaua" 
împlinește 25 de ani

Vreau să vă scriu despre un 
OM. despre un prieten al oame
nilor dr. Mihai Popovici din

• constructorii 
dc la T-5

Colectivul întreprinderii con- 
strucții-montaje din Sibiu a în
ceput glisarea blocului T 5 cu 
44 apartamente în cartierul Hi
podrom 2.

Formațiile de lucru conduse 
de Ion Constantinescu. maistru, 
s-au angajat să realizeze planul 
înainte de termen, să ridice cele 
11 nivele ale blocului cu 20 de 
zile mai devreme. Pentru reali
zarea angajamentului colectivul 
folosește experiența dobîndită 
Ia construcția blocului T. 3, s-a 
trecut la organizarea lucrului în 
două schimburi prelungite.

MARIA JUGANARIU

Sesiune științifică cu tema
„Tradiții ale luptei armate a întregului 

popor in istoria României".
Miercuri s-au încheiat în Ca

pitală lucrările sesiunii științi
fice cu tema „Tradițiile luptei 
armate a întregului popor în 
istoria României", organizată de 
Academia de științe sociale și 
politice a Republicii Socialiste 
Romârtia. Ministerul Forțelor 
Armate și Centrul de studii și 
cercetări de istorie și teorie mi
litară.

Pe marginea comunicărilor 
prezentate au luat cuvîntul nu
meroși participanți la simpo
zion.

în. încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Miron Con- 
stantinescu, președintele Aca
demiei de științe sociale și po
litice, care a arătat că sesiu
nea, desfășurată sub semnul ac
tivității creatoare ce precede 
Conferința Naționala a Partidu
lui și cea de-a 25-a aniversare 
a proclamării Republicii, a con
tribuit la evidențierea unor mo
mente de seamă din lupta po
porului român pentru libertate 
și independență națională.

Dezbaterile care au avut loc 
— a spus vorbitorul — au re
levat necesitatea aprofundării, 
în continuare, a studierii is
toriei patriei, a unor aspecte 
importante ale politicii partidu
lui nostru privind pregătirea 
întregului popor pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare ale 
României socialiste.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la se
siune au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu-
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se spune intre altele : „în
credințăm încă o dată condu
cerea de partid, pe dumnea
voastră stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. fiul cel mai iubit al 
națiunii noastre, că personalul 
de cercetare din institutele A- 
caclemiei de științe sociale Și 
politice și Ministerul Forțelor 
Armate își va inscrie și în vi
itor întreaga activitate în coor
donatele cerințelor partidului 
privind tratarea istoriei. El 
nu-și va precupeți eforturile 
pentru valorificarea în continu
are, cu înaltă probitate științi
fică, a luminoaselor tradiții de 
luptă ale poporului român, ale 
eroicei noastre clase muncitoa
re, a tradițiilor revoluționare, 
patriotice și internaționaliste ale 
gloriosului nostru partid comu
nist, pentru elaborarea de stu
dii și lucrări care sa servească 
nobilei cauze a înfloririi și apă
rării patriei socialiste.

Dragostea nețărmurită față de 
patrie, popor și partid, exem
plul dumneavoastră însuflețitor 
de dăruire și pasiune in muncă, 
de profundă responsabilitate 
pentru destinele României vor 
constitui întotdeauna pentru 
noi, iubite tovarășe secretar ge
neral al partidului, vii și pu-

ternice imbolduri de a ne in
tensifica și perfecționa neînce
tat activitatea de cercetare, de 
a ne spori permanent contribu
ția Ja îmbogățirea patrimoniului 
științei românești".

A apărut 
„Magazin 

istoric4*
Din cuprins ; * Secolele din

tre Tomis și.* Constanța « 
Școala în anii cind cea mai 
Frumoasă vîrstă a omului era 
un calvar • Herodot despre 
traci : uniți ar fi fost de neîn
vins • Culise politice în 1930 : 
mult discutatul caz Stere • 
Noiembrie 1944 : lancu de Hu
nedoara înfruntă Semiluna • 
Furiile lui Mussolini și min
ciunile Fiihrerului sau petele 
de rugină de pe „Pactul de 
oțel" • o ștafetă a maiorului 
Plcșoianu și un prefect pașop
tist... e c. Miile alias Gh. Co- 
păcineanu și farsa făcută con
servatorilor • Kemal Mustafa 
— „părintele turcilor" • Logo
fătul Tăutu NU a băut cafea • 
Harun ar-Rașid, mit și reali
tate • Carol II între tron, Zizi 
Lambrino și Elena Lupescu • 
Matei Basa'rab face dreptate • 
Fasciștii părăsesc insula lui 
Napoleon • Milenarele taine 
ale lui Nefertarj și Nefertiti e 
Eroul necunoscut • Răspunsu
rile la concursul „Magazin is
torie".

Cu prilejul celei de-a treia 
aniversări a constituirii Guver
nului Revoluționar Provizoriu — 
sărbătoarea națională a Republi
cii Vietnamului de Sud — 
miercuri seara a avut loc, la 
cinematograful ..Capitol" din 
București, o gală de filme do
cumentare, organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste. Filmele, realizate de stu
dioul ..Eliberarea" din Republi
ca Vietnamului de Sud, evocă 
momente ale luptei eroice a po
porului vietnamez pentru fău
rirea unei vieți libere și prospe
re, intr-o patrie unită și inde
pendentă, succesele dobîndite de 
patrioții sud-vietnamezi împotri
va imperialiștilor americani și a 
regimului marionetă de la 
Saigon.

Erau de față Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud la București, 
Nguyen Dang Hanh, ambasado
rul R. D. Vietnam, membri ai 
celor două ambasade, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și âlți membri ai 
corpului diplomatic.

în Capitală s-au desfășurat, 
marți și miercuri, lucrările șe
dinței Comitetului de conducere 
al Uniunii Artiștilor Plastici, in 
legătură cu apropiata Confe
rință Națională a artiștilor plas
tici. Participanții au analizat 
probleme actuale ale artei ro
mânești contemporane, precum 
și proiectul noului Statut al U- 
niunii, care va fi supus dezba
terii Conferinței Naționale a 
U.A.P.

„Steaua" împlinește 25 de ani. 
Un sfert de veac de activitate 
rodnică, pasionantă pusă în sluj
ba sportului românesc. Prilej de 
retrospective, de proiecte îndrăz
nețe.

La acest jubileu trebuie subli
niat faptul că întreaga activitate 
a clubului din Calea Plevnei a 
urmărit îndeplinirea unor obiec
tive importante în domeniul 
sportului : descoperirea unor ta
lente autentice din rîndul masei 
de ostași, dotate din punct de 
vedere fizic, cu înalte virtuți mo
rale, apte să facă față rigorilor 
activității de performantă, pre
cum și preocuparea neslăbită 
pentru a forma adevărați spor- 
tivi-cetățeni, pregătiți multilate
ral, a căror devoțiune pentru cu
lorile sportive ale țării, pentru 
succesul sportului românesc în 
arena internațională, să fie fără 
margini. Trebuie să vorbim în 
primul rînd despre cei care au 
fost idoli ai arenei sportive, și 
deopotrivă oameni cu înalte tră
sături morale și de caracter, oa
meni care s-au realizat și pe 
plan sportiv și pe plan profesio
nal : ofițeri pricepuți, tehnicieni 
și muncitori destoinici, medici, 
profesori, ingineri. Lista ar fi 
mult prea lungă ca să nu-i omi
tem pe toți cei merituoși. E la 
îndemîna oricui să constate, însă, 
că acest club a crescut și a desă- 
vîrșit în sfertul de veac pe ca- 
re-1 sărbătorește mari performeri, 
campioni olimpici, mondiali, eu
ropeni, balcanici, numeroși cîș- 
tigători ai concursurilor interna
ționale. In palmaresul acestui 
club, pe panopliile de catifea 
strălucesc 23 de medalii olimpice. 
Ill medalii cucerite la campiona
tele mondiale și 130 dobîndite la 
„europene" după cum, cartea de 
vizită a sportivilor steliști, este 
aureolată de cifra 2 000 care 
înseamnă tot atîtea titluri de 
campioni naționali cucerite în 
decursul celor 25 de ani de ac
tivitate asiduă și prestigioasă. în 
momentul de față clubul „Steaua" 
are 19 secții pe ramuri de sport

cuprinzînd 1700 sportivi legiti
mați, 11 antrenori emeriți, 64 de 
maeștri emeriți ai sportului și 425 
de maeștri ai sportului — dova
dă elocventă a nivelului valoric 
superior la care a ajuns clubul 
militar „Steaua". Aceste cifre, a-

1972

ride la prima vedere, ne oferă 
nouă, celor care simpatizăm clu
bul „Steaua", care apreciem ma
rile lui performanțe, o imagine 
de sinteză elocventă a succeselor 
dobîndite de-a lungul unui sfert 
de veac, exprimă, totodată, forța 
acestui club sportiv pe plan in
tern și internațional.

♦ ★

Coincidență fericită, „Steaua" 
împlinește un sfert de veac, în 
anul ediției jubiliare a Jocurilor 
Olimpice. Tradiția bunelor com
portări în întrecerile olimpice o- 
bligă, de astă dată, mai mult ca 
orieînd. Peste 80 de sportivi mi
litari, reprezentînd 11 discipline 
spoitiye, cooptați în loturile o- 
limpice. muncesc cu o dăruire 
totală, și ‘ speră ca la Miinchen 
sa se afle printre protagoniștii 
marilor întreceri contribuind — 
prin comportarea și rezultatele 
lor — la creșterea gloriei sporti
ve a patriei noastre socialiste.

Oprindu-ne cu gîndul la toate 
acestea, parcurgînd o istorie a 
visurilor îndrăznețe și a perfor
manțelor strălucite, ne exprimăm 
convingerea că și de aici înainte 
cu o rîvnă și o pasiune și mai 
mari clubul „Steaua", pilon de 
nădejde al sportului românesc, va 
răspunde cu aceeași credință la 
îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
partid în domeniul dezvoltării 
mișcării de educație fizică și 
sport.

„Scînteia tineretului" urează 
un călduros „La mulți ani" și 
succes clubului „Steaua" la îm
plinirea primului sfert de veac de 
activitate.

★

„Europenele" de 
box pentru tineret

După galele preliminare, după 
„sferturi" iată că disputele din 
ring au făcut o selecție riguroa
să a celor mai buni 4 boxeri 
pentru fiecare categorie care își 
confruntă șansele în semifinale 
pentru cucerirea unui loc cit 
mai bun în ierarhia pugilismu- 
lui continental de tineret. Ieri 
și astăzi din cei 44 de semifina- 
liști — selecționați din cei 139 
de participanți la actuala ediție

ARCUL
VOLTAIC

(Urmate din pag l)
numărătoarea inversă pe scala lunilor* a trimestrelor în 
avans. Datele pe care ziarele le oferă cu generozitate de
limitează convingător aspirațiile colectivelor, ale colectivi- 

\ tății pentru a raporta cît mai devreme îndeplinit. Cu o 
\ lună, cu două, cu trei, cu un trimestru, cu două, cu trei...

Orice lună avans acum înseamnă o lună mai devreme 
acelui magnetizanț orizont... Orice trimestru cîștigat acum 

\ prețuiește enorm în deplasarea spre noi a Anului cel 
L Mare. Să vedem în fiecare cifră rostită cu vocea tare a 
\ responsabilității 
J acolo.
\ Arcul voltaic, _ . r-____  ___  -- ,__
J ia naștere prin descărcarea electrică între doi poli. Arcul ] 
J voltaic, învățăm la flacăra acestui anotimp al gîndurilor și , 

acțiunilor de înaltă substanță, se asociază fericit descătu- < 
șărilor de forțe în craterul prezentului, departe în timp, < 
spre termenul mutat cu mintea și brațele din ce în ce mai < 
aproape de noi. (

o lespede durabila pe drumul care duce

ne învață fizica primelor clase de școală,

..... ni. .«iii—-'.......... .................. |W, ................................ .... ........................
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PROGRAMUL Inernu
JOI, 8 IUNIE 19ÎZ

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ: rulează Ia Patria (orele 9,30; 
12,45; 16,30; 20), București (orele 
9; 12,15; 17; 20,15), Modern (orele 
9: 12,30; 16; 19.30), Grădina Modern 
(ora 20,15), Sala Palatului (pra
18.30) .

20 600 DE LEGHE SUB MĂRI î 
rulează la Luceafărul (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
'orele 8.45: 11,15; 13,45: 16,15; 18,45; 
21,15), Grădina Doina (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30: 20,45).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează Ia 
Scala (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30: 21), Capitol (orele 9,30: 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,30), Favorit (o- 
rele 9.15; 11,30; 13,45: 16; 18.15;
20.30) , Grădina Select (ora 20),
Grădina Capitol (ora 20).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în con
tinuare).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Doina (orele 11,15: 14,15; 
17,15: 20,15).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15;

13,30: 16; 18,15; 20,30), Giulești (o- 
rele 15,30; 18: 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Fe
roviar (orele 8,30; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20,45), Excelsior (orele 
9: 1145: 13,30: 16: 18,15; 20,45), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16:
18,30; 20,45).

ASTĂ SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Bucegi (orele 
15,45; 18; 20,15), Progresul (orele 
15,30; 18: 20,15), Grădina Bucegi 
(ora 20,15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL « 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15;
13,36; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15). Gră
dina Aurora (ora 20,15).

RIO BRAVO : rulează la Gloria 
(orele 9,30; 13; 16,15; 19.30).

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

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Ferentari (orele 15,30: 18).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 12.30; 16; 
19,30; Volga (orele 9: 12,30; 16; 
19,30).

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

TRAFIC : rulează Ia Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17.30: 20).
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15), Grădina Tomis (ora 20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

OMUL ORCHESTRA : rulează la 
Unirea (orele 18; 18,15).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Munca (orele 16; 18: 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Lira (orele *15,30; 
18), Grădina Lira (ora 20,30), 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

SILVIA : rulează la Arta (orele 
15,30; 18), Grădina Arta (ora 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează Ia 
Pacea (orele 15.45: 18: 20).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,30).

CIND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30; 17,45: 20).

INIMA E UN VINĂTOR SINGU
RATIC : rulează la Flamura (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Central (orele 9; 10,30; 13; 15,30: 
18: 20,30).

MARY POPPINS : rulează la* 
Viitorul (orele 15.45; 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează Ia Rahova (orele 15,30: 18; 
20,15).

PRERIA : rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30: 17.45: 20).

VAGABONDUL : rulează la Mo
șilor (ora 16), Grădina Moșilor 
(ora 20,15).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17.30: 19.30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Grădina Unirea (ora 20.15).

GENOVEVA DE BRABAND : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20,15).

ZILE DE DRAGOSTE (orele 10: 
12: 14). BURLACUL (orele 16; 
18.15). ZIUA VICTORIEI. HANUL 
„JAMAICA" (ora 20,30), rulează la 
Cinemateca „Union".
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Opera Română : GISELLE — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale (Sala Comedia): MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu): O SCRI
SOARE PIERDUTA — ora 20; 
(Sala Studio) : VICARUL — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA D-LE 
WILDE — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : ȘCOALA DIN HUMU- 
LEȘTI — ora 9,30: ELECTRA — 
ora 17: Teatrul „Ion Vasilescu" : 
INTR-UN CEAS BUN — ora 19,30; 
(La Teatrul de vară „Herăstrău"): 
BUCUREȘTI VARIETE — ora 20; 
(La Arenele Romane) : CIN ARE 
DOR DE LUME ! — ora 20; Tea
trul Mic : BALUL ABSOLVENȚI
LOR — ora 19,30: Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria) : NINIGRA 
ȘI ALIGRU — ora 17: Circul 
București : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19.30; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI 
— ora 19,30.

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 România în lume. 
9.35 Prietenii lui Așchiuță — emi
siune pentru preșcolari. 10,00 Curs 
de limba engleză. 10,30 Telecine- 
mateca : Jurnalul Annei Franck. 
12,50 Telejurnal. 16,00—17,00 Tele- 
școală. Biologie. Matematică. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Emisiune în limba ma
ghiară. 18,30 La volan. 18,50 Sen
sul acțiunii : Perfecționarea. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
în întîmpinarea Conferinței Națio
nale a P.C.R. și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii. Țara în
treagă în întrecere. 20,20 Tinerii 
despre ei înșiși. 21.00 Pagini de 
umor : Aventuri în epoca de pia
tră. 21,50 Universitatea TV. 22.35 
„24 de ore". 22.50 Campionatele 
europene de box-tineret (semifi
nale).

PROGRAMUL II

20,00 Seară de teatru. Teatru 
scurt. ..Mama s-a îndrăgostit", de 
Ion Băieșu. Prezintă Teatrul de 
Stat Galați. 20.40 Agenda. 20,50 
Desen animat. 21,00 Bucureștiul 
necunoscut — „Curtea Veche" —
sistematizare sau reconstrucție ? 
21,30 Film serial : „Planeta gigan- 
ților (reluare). 22,20 Cărți și idei.

Un important test 

inaintea J.O.

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

DE TIR 
ALE ROMÂNIEI

Incepînd de azi pe poligonul 
„Tunari" se vor desfășura între
cerile din cadrul celei de a XV-a 
ediții a Campionatelor interna
ționale de tir ale României. Im
portant test înaintea Jocurilor 
Olimpice — inclusiv pentru o- 
limpicii români — actuala edi
ție se bucură de o participare 
valorică și numerică deosebită, 
ceea ce face ca întrecerea, așa 
cum opiniau numeroși observa
tori. să reunească un număr de 
trăgători valoroși mai mare 
chiar decît al celor ce se vor 
prezenta la Miinchen, unde, 
după cum se știe, pentru fiecare 
probă nu sînt admiși decît cel 
mult doi concurenți din aceeași 
țară. La această „repetiție ge
nerală", unde, sperăm, trăgăto
rii noștri vor face din. nou do
vada înaltelor lor calități du- 
cînd mai departe tradiția lău
dabilă a tirului românesc, și-au 
anunțat participarea trăgători 
din Cuba, Spania, Belgia, Dane
marca, Franța, Grecia, Finlanda, 
Italia, Marea Britanie, Mexic, 
R. D. Germană, R. F. a Germa
niei, Bulgaria, Polonia, Cehoslo
vacia, Ungaria, Suedia, U.R.S.S. 
etc. Nu lipsesc decît trăgătorii 
japonezi și americani pentru ca, 
intr-adevăr, tot ceea ce are tirul 
mai bun, mai valoros să fie pre
zent pe poligonul „Tunari". 
Toate aceste considerente au 
fost luate în seamă de organi
zatori ale căror preocupări pen
tru asigurarea unor condiții de 
concurs ireproșabile sînt lăuda
bile. în sfîrșit, cîteva amănunte 
de ordin tehnic : primilor cla
sați li se acordă titlul de cam
pion internațional al României 
și medalia de aur ; pentru ’ al 
doilea și al treilea clasat, meda
lii de argint și bronz. Câștigăto
rii probelor armă culcat și ta
lere vor primi „Cupa Challange 
lOisif Sîrbu“, de numele căruia 
este legat primul titlu olimpic 
cîștigat de un sportiv român și 
„Marele premiu Carpați". Pro
bele de azi se vor desfășura în 
cursul dimineții după următorul 
program : pușcă liberă 60 focuri 
culcat ; pistol liber 60 f : talere 
șanț 75 buc.; pușcă standard 
60 f ; culcat, femei și juniori.

AL. D03RE

Ieri după amiază stadionul Re
publicii din Capitală a găzduit un 
frumos și atractiv spectacol spor
tiv, menit să marcheze și in felul 
acesta importantul eveniment pe 
care îl trăiește clubul Steaua. 
Mii de spectatori, suporteri, foști 
sau actuali sportivi ai clubului, 
iubitori ai sportului, ai petrecerii 
unor după amieze în aer liber in 
atmosfera deconectantă a stadio
nului au venit să participe la a- 
ceastă plăcută manifestare. Și-au 
adus în felul acesta omagiul lor 
tonifiant tuturor sportivilor ce au 
activat și activează în puternicul 
club bucureștean, club care ne-a 
făcut pe parcursul a 25 de ani 
atîtea surprize plăcute : titluri na
ționale, europene, olimpice, mon
diale: spectacole sportive de mare 
frumusețe, satisfacțiile unor vic
torii de prestigiu, amărăciunea u- 
nor înfrîngeri.

Punctul de atracție al acestei

manifestări, care a încins ca de 
atitea ori tribunele, a fost întîl- 
nirea amicală de fotbal dintre fos
tele glorii ale cluburilor Steaua și 
Dinamo. în timpul întîlnirii spec
tatorii au fost supuși unui efort 
permanent trebuind să aplaude 
foarte numeroasele faze de fotbal, 
o veritabilă demonstrație, un bine
venit prilej pentru rememorarea 
acelor încă vii spectacole fotbalis
tice la care de atîtea ori am asis
tat. Scor final 3—0 pentru Steaua 
prin punctele înscrise, în ordine, 
de Tătaru, Al. Constantinescu și 
Constantin. A urmat, apoi, întîl- 
nirea de fotbal dintre formația ac
tuală a clubului Steaua și a com
binatei Rapid-Dinamo. în pauză 
organizatorii au oferit acestui atît 
de generos public, aflat cu miile 
pe stadion, un program cuprinzînd 
probe de călărie-dresaj. alergări.

SANDU D.

ÎN SEMIFINALE 

DISPUTE ASPRE
a „Europenelor" — se vor decide 
viitorii campioni,și vicecampioni 
ai Europei la tineret, cuceritorii 
medaliilor de aur și argint.

O partidă fantastică, de luptă 
acerbă, o partidă dramatică a 
furnicat cea de-a doua întîlnire 
a primei gale semifinale de 
aseară care l-a opus pe repre
zentantul nostru la categoria 
muscă, Dinu Condurat, lui 
Bluck, campionul R. P. Ungară, 
cuceritorul titlului european la 
ediția precedenetă a „Europene
lor". Pe drept cuvînt acest meci 
a fost —• dată fiind aceste cir
cumstanțe — adevărata finală a 
categoriei, în care s-a făcut o 
extraordinară risipă de energie. 
Prima repriză s-a desfășurat sub 
semnul echilibrului, poate cu un 
ușor control de partea campio
nului Europei. Repriza a doua 
Condurat reia lupta în mod 
fulminant. eschivează aproape 
toate cantraatacurile și năprazni- 
cele lovituri de stingă ale lui 
Bluck, terminînd într-un evi
dent avantaj repriza. în ultimul 
rund maghiarul încearcă să 
refacă terenul pierdut, dar Dinu 
Condurat printr-un extraordinar 
efort de voință, beneficiind si de 
resurse neprevăzute s-a întrecut 
pe sine realizînd o victorie ex
trem de prețioasă care-1 anunță 
de pe acum virtualul cîștigător 
al titlului european la categoria

muscă și a medaliei de aur. 
Adversarul Iui de sîmbătă seara, 
sovieticul Dubovski după cum 
l-am văzut că a boxat aseară în 
fața lui Langer (R.D.G.) nu cre
dem că va constitui un obstacol 
de netrecut pentru reprezentan
tul nostru. Deci, în prima gală a 
semifinalelor, prima bucurie, 
prima mare speranță.

★
Al doilea boxer român urcat 

în ring din cei șapte cîți au 
promovat in semifinale, Nicolae 
Băbescu a avut in iugoslavul 
Popovici un adversar redutabil, 
extrem de incomod. Două re
prize. Băbescu n-a reușit să se 
detașeze vizibil. In repriza a 
treia, sfătuit, el a folosit mai 
bine directele de stingă, intim- 
pinînd mai eficient contrele de 
dreapta ale adversarului, luind 
astfel avantajul necesar unei 
victorii foarte prețioase și in- 
trînd deja in posesia medaliei 
de argint. Sperăm însă că riv- 
nește și se pregătește pentru 
medalia do aur Decizia i-a fost 
acordată tot cu 4—1 ca și lui 
Dinu Condurat. Bilanțul din 
prima gală semifinală este fa
vorabil pentru reprezentanții 
noștri : din două victorii posi
bile ei au realizat două — 
maximum ’

VASILE CABULEA

MERIDIAH
• Comitetul Executiv al Uniunii Europene de Fotbal, întru

nit la Viena, a condamnat manifestările de violență ale supor
terilor echipei scoțiene Glasgow Rangers în timpul finalei 
„Cupei Cupelor", disputată la Barcelona. Protestul echipei Di
namo Moscova, care a cerut și rejucarea finalei, va fi analizat 
pînă la sfîrșitul lunii de comisia de disciplină a U.E.F.A. Se 
așteaptă, totodată, rapoartele complete ale federației spaniole 
și ale martorilor solicitate de secretariatul Uniunii Europene, 
în cazul cind comisia de disciplină va da curs cererii echipei 
Dinamo Moscova, finala nu va putea fi totuși rejucată decît 
în toamna acestui an întrucît jucătorii echipei scoțiene au in
trat în vacanță.

Comitetul Executiv U.E.F.A. a hotărît ca pe viitor organi
zarea finalelor cupelor continentale să nu fie acordată decît 
acelor orașe care dispun de stadioane echipate cu dispozitive 
de securitate care să nu permită invadarea terenului de către 
spectatori.

Pe de altă parte, comitetul a respins propunerea Federației 
de fotbal din Argentina care preconiza mărirea numărului 
echipelor participante la turneul final al campionatului mon
dial, de la 16 finaliste la 24.

• După consumarea a 7 runde, în turneul internațional de 
șah de Ia Las Palmas (Insulele Canare), pe primul loc al cla
samentului a trecut marele maestru maghiar Lajos Portisch, 
cu 6 puncte. El este urmat de V. Smîslov (U.R.S.S.) — 4,5 
puncte (1), Bronstein (U.R.S.S.) — 4,5 puncte, Florin Gheorghiu 
(România) și Tatai (Italia) — 4 puncte etc. în runda a 7-a, 
Gheorghiu l-a învins în 41 de mutări pe Huguet (Franța). A 
fost consemnată remiza în partidele Portisch-Pomar, Bron
stein—Tatai, Lehmann—Visier, Monvielle—Dominguez.

• în ultimul meci al turneului internațional de polo pe apă 
de la Minsk, echipa secundă a României a întrecut cu scorul 
de 6-5 (2-2, 2-0, 2-2, 0-1) selecționata R.S.S. Gruzine. Pentru 
echipa română, cele mai multe goluri (3) le-a marcat Nastasiu. 
In clasamentul turneului primul loc a fost ocupat de Iugoslavia 
urmată de U.R.S.S., România B și Bulgaria.
• Cea de-a 10-a partidă a meciului pentru titlul mondial fe

minin de șah, care se dispută la Riga intre maestrele sovietice 
Nona Gaprindașvili și Alia Kușnir, s-a încheiat remiză. Scorul 
este 6,5—3,5 puncte în favoarea Nonei Gaprindașvili.
• In turul li al probei de simplu bărbați, din cadrul campionatelor 

internaționale de tenis ale R F. a Germaniei, Ilie Năstase l-a întîlnit 
pe campionul maghiar Istvan Gulyas. Năstase a terminat învingător 
în trei seturi cu 6—3, 2—6, 6—4.

• Favoriții au obținut victorii în primele tururi ale campio
natelor internaționale de tenis ale R.F. a Germaniei care se 
desfășoară la Hamburg. Cehoslovacul Jan Kodes l-a învins- 
cu 6-8, 6-1. 6-1 pe austriacul Kary, italianul Panatta l-a eli
minat cu 6-4, 6-3 pe belgianul Kombergen iar spaniolul Manue! 
Orantes a dispus cu 6-4, 9-7 de Petre Mănnureanu (România), 
în primul tur al probei de dublu bărbați spaniolii Gisbert și 
Orantes au învins cu 9-8, 6-3 cuplul vest-german Kube, Bru- 
gera.
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M. BERGHIANU

ȘAHINȘAHUL

IRANULUI

VIETNAMUL DE SUD : apa- 
râtul fotografic a surprins 
în plin atac o unitate a for

țelor patriotice.

La Paris și în întreaga Franță 
a avut loc ieri, o grevă generală 
desfășurată la chemarea Con
federației Generale a Muncii. 
Greva a afectat importante ra
muri industriale, precum și sec
torul serviciului public. Astfel, 
pe rețeaua căilor ferate a cir
culat doar un tren din patru, 
în minele din nordul țării a 
coborît în galerii doar un mi
ner din doi, in siderurgie, pro
porția greviștilor a fost aceeași, 
o serie de uzine din ramurile 
metalurgică, chimică, aeronauti
că și textilă și-au încetat lucrul 
parțial sau total. Conform ci
frelor oficiale, preliminare, se 
apreciază că la grevă au parti
cipat aproximativ un milion de 
oameni ai muncii.

în același timp, în întreaga 
Franță s-au desfășurat aproxi
mativ 150 de manifestații, în 
special în marile centre indus
triale.

Bătălia declanșată de C.G.T. 
a fost îndreptată împotriva fe
nomenului inflaționist și a creș
terii șomajului, care preocupă 
astăzi tot mai mult opinia pu
blică din Franța.

Pentru reluarea imediată 
a tratativelor cvadripartite 

de Ia Paris
Notele delegațiilor G.R.P. al Republicii 

Vietnamului de Sud și R.D. Vietnam
Delegația Guvernului Revo

luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud la con
ferința cvadripartită de la Pa
ris în problema vietnameză a 
trimis delegației S.U.A. și celei 
a administrației de la Saigon o 
notă în care se arată că, de peste 
o lună, conferința nu are loc 
din cauza poziției părții ameri
cane.

Delegația G.R.P. protestează 
împotriva condițiilor prelimi
nare puse de Statele Unite pen
tru reluarea lucrărilor confe
rinței. Guvernul american, se 
subliniază în notă, trebuie să 
pună capăt neîntîrziat bombar
damentelor, minării porturilor 
R. D. Vietnam, să înceteze ac
țiunile militare în sudul Viet- * 
namului și 
de la Paris.

Delegația 
următoarea 
la 8 iunie.

Delegația Republicii Democra
te Vietnam la Conferința de la 
Paris a transmis delegației a- 
mericane și celei a administra
ției de la Saigon o declarație 
similară.

vind reluarea lucrărilor confe
rinței cvadripartite de la Paris, 
la 8 iunie, transmite agenția 
France Presse.

După cum menționează agen
ția UNITED PRESS INTERNA
TIONAL, acesta este cel de-al 
cincilea refuz al S.U.A. și Sai- 
gonului, în ultimele cinci săptă- 
mîni, de a reveni la masa con
vorbirilor.

PROTESTUL
IVI. A. E

La 7 iunie, Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, a primit în 
audiență pe președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, Maxim Berghianu, care 
întreprinde o vizită oficială 
în această țară.

Cu acest prilej, președinte
le Comitetului, de Stat al 
Planificării a transmis din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de prie
tenie și cele mai bune urări 
de sănătate și prosperitate 
Majestății Sale și poporului 
iranian.

La rîndul său, Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryaniehr a transmis președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, cele 
mai bune urări de sănătate, 
prosperitate și succes în ac
tivitatea pe care o desfășoară 
pentru binele poporului ro
mân.

în cadrul întrevederii, au 
fost abordate unele probleme 
privind dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor dintre 
România și Iran.

să reia conferința AL R.D
G.R.P, propune ca 
ședință să aibă loc VIETNAM

Delegațiile Statelor Unite și 
administrației șaigoneze la con
vorbirile cvadripartite de la Pa
ris în problema Vietnamului au 
respins propunerile delegațiilor 
R.D. Vietnam și Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud pri

.VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\

La 5 iunie, aviația americană 
a efectuat noi raiduri de bom
bardament asupra zonelor popu
late din provinciile Lang Son, 
Ha Bac, Quang Ninh, Thai Binh, 
Nam Ha, Ninh Binh, Thanh Hoa, 
Nghe An, Ha Tinh și Quang 
Binh, . precum și din regiunea 
Vinh Linh — se arată într-o de
clarație dată publicității marți 
de purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam. Ca urmare a a- 
cestor noi acte de război, se a- 
■rată în declarație, au fost aduse 
grave prejudicii materiale obiec
tivelor economice și culturale 
din zonele respective. înregis- 
trîndu-se, de asemenea, nume
roase victime în 
lației civile.

în încheierea 
M.A.E. al R. D. 
damna cu vigoare noile acte a- 
gresive, cerînd cu hotărîre în
cetarea imediată a blocării por
turilor nord-vietnameze, precum 
și a bombardamentelor și a tu
turor acțiunilor îndreptate îm
potriva R. D. Vietnam.

hota
Spre noi pași pe drumul

destinderii in Europa
• Interviul lui E. Honecker • Declarația

guvernamentală prezentată de
cancelarul Brandt

într-un interviu acordat agenției 
A.D.N., Erich Honecker, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., a salu
tat semnarea protocolului final al 
acordului cvadripartit asupra Ber
linului occidental ca un nou pas 
pe calea spre coexistența pașnică 
între state cu orinduiri sociale di
ferite și a relevat că acordul asu
pra tranzitului realizat între gu
vernele R. D. Germane și R. F. a 
Germaniei, precum și convențiile 
cu Senatul Berlinului occidental 
încheiate în cadrul exercitării 
drepturilor suverane ale guvernu
lui R.D.G., au și intrat în vigoare. 
Din textul acordului cvadripartit 
— a arătat Erich Honecker — re
iese fără echivoc că „cele trei pu
teri occidentale recunosc, pentru 
prima oară, sub o formă valabilă 
din punct de vedere al dreptului 
internațional, existența R. D. Ger
mane. Prin semnătura lor pe un 
tratat valabil sub raportul dreptu
lui internațional, Statele Unite, 
Marea Britanie și Franța recu
nosc R. D. Germană ca un stat 
suveran în frontierele sale exis
tente".

în legătură cu problema dezvol
tării în continuare a relațiilor din
tre R. D. Germană și R. F. a 
Germaniei, Erich Honecker a spus: 
„Procesul de normalizare a rela
țiilor dintre R. D. Germană și R.F. 
a Germaniei a și început. Trebuie 
să-1 continuăm. Este necesar să se

. Lon Noi a organizat o farsă electorală. Nimic original : 
una din acele înscenări pe care nimeni nu le ia în serios și , 

’ ale căror „rezultate" stîrnesc, totdeauna, ironii mușcătoare, 
j Loji Noi a intenționat să se facă ,,ales“ președinte, pentru a 
. fi sigur de puterea pe care a acaparat-o, creînd o aparență 
. de „legalitate". Bineînțeles, mai întîi și-a scos din cursă prin

cipalii concurenți, obligindu-i să se mulțumească cu niște ' 
’ funcții mai mult sau mai puțini onorifice (vezi soarta lui 
I Sirik Matak și compania). In bătălia electorală Lon Noi a
> făcut apel și la un buletin medical care să ateste că ar fi 
) „capabil" să conducă treburile publice. Trei medici ameri-
I câni pot să-și pună semnătura pe un certificat de o valoare , 
I îndoielnică dar opinia publică cambodgiană a dat de mult
> un diagnostic exact ambițiosului Lon Noi. Ziceau cei trei 
. doctori americani semnatari ai certificatului că „comporta

mentul general al pacientului este întru totul normal". Cu-
’ noscătorii realităților cambodgiene afirmă contrariul. Oare
> este „normal" comportamentul celui ce trădează* interesele
> naționale? Bineînțeles, buletinul medical nu oferă explica-
> ții în această privință. Poate părea straniu, însă, medicii au 
i adus ca argument suprem al afirmațiilor lor faptul că Lon
> Noi „n-a pierdut nimic din noțiunea de timp și de spațiu".
1 Zadarnic efort de a ne convinge. In materie de timp el apar- 
I ține trecutului. Cît privește spațiul, marionetele de la Pnom 
) Penii nu stau deloc bine — spațiul de care dispun se îngus- 
. tează mereu. O dovedește harta teatrelor de operațiuni din 
. Cambodgia.

Scenariul pregătit de Lon Noi semăna ca două picături de 
’ apă cu cel folosit de Thieu cu ocazia farsei analoge de la Sai-
* gon. Generalii în subordine și-au mobilizat slujbașii în uni-
> formă pentru a asigura reușita fraudei electorale. N-au lipsit
> nici arestările, nici epurarea listelor de alegători, nici legea
• marțială. Dar rezultatele farsei sint extrem de dezamăgitoare 
I pentru Lon Noi și cei din anturajul său. Firește, ei au avut
> posibilitatea de a „corecta44 bilanțul final întocmit după ce 
1 urnele au fost despuiate. Au adăugat Iui Lon Noi și voturile 
! morților și pe ale celor vii care au rămas acasă. Și, totuși, 
I „rezultatele" nu pot să facă abstracție de o realitate incon- 
( testabilă : masiva abținere a populației. Cea mai mare parte 
. a alegătorilor nu s-au prezentat la vot. Chiar potrivit date

lor publicate la Pnom Penii cei mai mulți dintre cambodgieni 
au boicotat înscenarea lui Lon Noi. FRANCE PRESSE tre-

’ cînd în revistă cifrele constată că acestea „confirmă numărul 
1 foarte important al abținerilor44. Sutele de mii de oameni care 
f au refuzat să ia parte la frauda electorală și-au manifestat 
) în modul cel mai concludent opoziția față de un regim mer- 
’ cenar care nu reprezintă decît interesele intervenționiștilor
> străini, regim pe care poporul cambodgian îl combate cu 

arma în mină.
) Valoarea exactă a rezultatelor pretinselor „alegeri" s-a 
I vădit în ziua care a urmat votului. Luni, capitala cambod- 
I giană a fost bombardată cu rachete de către forțele patrio- 
I tice. Eroicii luptători ai F.U.N.K. au atacat în plină zi obiec- 
’ tive_cheie din inima orașului — inclusiv ministerul de răz- 

boi ai lui Lon Noi. A fost o incursiune curajoasă, eficientă, 
J care a demonstrat o dată mai mult că cercul de foc se strînge 
J în jurul Pnom Penh-ului și că „măsurile de precauție" luate 
[ de comandamentul armatei marionetă sînt inutile. Patrioții 

au străpuns liniile defensive ale lui Lon Noi și la lumina
> zilei- au acționat în centrul capitalei. Rachetele care au muș-
> cat din zidurile clădirilor oficiale au tălmăcit cu precizie ade-
> vărata realitate cambodgiană.
> Forțele patriotice dețin inițiativa pe fronturile din Cam- 
I bodgia. Zona eliberată — aflata sub controlul Guvernului 
k Regal de Uniune Națională singurul exponent autentic al 
J poporului cambodgian — se extinde. Bătălii crincene se poartă 
? în imediata apropiere a capitalei. Bombardamentele efec- 
r tuate de aviația americană ca și incursiunile frecvente ale 
r saigonezîlor n-au putut modifica situația de pe cîmpul de 
r luptă.
9 Chiar în acea parte a țării pe care o mai deține Lon Noi 
b (în general — orașele) se amplifică împotrivirea populației. 
} Nemulțumirile populare și-au găsit expresia în greve și de- 
C monstrații de proporție. La Pnom Penh studenții și elevii au 
[ ieșit în stradă. Pe pancartele pe care le purtau stătea scris : 
L . Lon Noi — părintele incapabililor și corupților !". Criza po- 
f l’itic.ă este dublată de agravarea dificultăților economice, de 
r falimentul financiar.
J Dind lovituri grele regimului marionetă, patrioții cambod- 
f gieni dovedesc hotărîrea lor de a lupta pînă la capăt pentru
> independența și libertatea țării lor. Farsa pusă în scenă dc
> Lon Noi nu poate ascunde șubrezenia regimului acestui dic- 
V tator care supraviețuiește datorită sprijinului Washingtonului.
r M. RAMURĂ

po- 
de- 
de

în frunte
mc.Govern

mâții. Suporterii candidați- 
lor au organizat adevărate 
marșuri pe străzile orașelor 
principale în favoarea a- 
cestora. Platforma lui McGo
vern a raliat foarte mulți 
tineri și negri în jurul pro
misiunilor principale pe care 
acesta le face : retragerea 
într-un interval de 90 de 
zile a armatei americane din 
Vietnam, abandonarea defi
nitivă a ajutorului acordat 
regimului de la Saigon. Ce
rerile sale pentru o reformă 
a impozitelor, mai multe 
slujbe, reducerea bugetului 
militar cu 32 o/o, apărarea 
drepturilor civile ale mino
rităților naționale, i-au a- 
tras pe liberali, tineri, „gu
lerele albastre44, negri, pe 
cei mai săraci din cel mai 
bogat stat al S.U.A. — Cali
fornia. „McGovern — un om 
în care credem44, „Președin
te al S.U.A. — nu al Caii-. 
forniei44, „McGovern- libe
ralul44, sînt unele dintre 
pancartele electorale prin 
care candidatul a fost defi
nit.

Veteranii politici sau „bă- 
trînii democrați", cum mai 
sînt numiți, de alură mai 
conservatoare, au rămas „cu 
gura căscată44, opinează TI
MES, la „fluxul McGovern44,. 
Cu cîtva timp în urmă os 
ceștia erau convinși că mar
șul lui se va poticni în vreun 
stat, sau că va putea fi blo
cat la convenție, dar armu
ra de voturi cu care va intra 
McGovern la Miami Beach 
ar putea să-1 facă imun, la 
orice manevre de culise. Se 
va pune atunci problema 
schimbării „centrului" de 
greutate al partidului, mai 
spre stînga, acolo unde țin
tesc și convingerile politice 
ale multor democrați. Ar fi 
și o dovadă a curentului în
viorător care a trecut peste 
partid, în urma antrenării 
la preliminarii a milioanelor 
de tineri care pentru prima 
dată votează începind de la 
18 ani. Candidatura lui Mc 
Govern ar putea, de aseme
nea, face inoperantă la con
venție minoritatea conserva
toare condusă de Wallace, 
care se dorește a fi frînă 
la orice schimbare în partid. 
Și, semnificativ, ultimul son
daj Harris îl indică — pen
tru prima dată — pe scară 
națională cîștigător dintro 
democrați pe McGovern.

andidatul 
tențial la 
semnarea 
către convenția 
democrată de 
la Miami Beach 

rămîne George McGovern, 
care în urma alegerilor des
fășurate în Dakota de sud. 
New Jersey, New Mexico și 
California și-a rotunjit sen
sibil voturile , delegaților 
care-1 vor sprijini. La ora 
cînd scriem aceste rînduri 
rezultatele arată că în Cali
fornia McGovern a obținut 
47o/o din voturi și Hubert 
Humphrey 38 o/0 după des
puierea urnelor din aproa
pe jumătate din circumscrip
ții. Primul în California în
seamnă cîștigarea dintr-o 
dată a 271 de delegați, adi
că adăugarea lor la cele 512 
voturi de care McGovern 
dispunea anterior, cu apro
ximativ 200 mai mulți decît 
ceilalți doi candidați, — Wal
lace și Humphrey. Cît des
pre Dakota de sud, ea în
semna o victorie cîștigată 
dinainte, deoarece McGo
vern reprezintă acest stat în 
Senatul S.U.A. In calitate de 
cîștigător absolut, el și-a 
adjudecat voturile celor 17 
delegați ai acestui stat. In 
New Jersey și New Mexico 
care trimit 109 și, respectiv, 
18 delegați McGovern se află 
în frunte după rezultatele 
parțiale.

Aceste alegeri mai specta
culoase decît oricare dintre 
precedentele preliminarii au 
stîrnit un interes maxim. 
McGovern și Humphrey 
și-au dezbătut punctele de 
vedere în trei reprize în 
fața camerelor de luat ve
deri — mijlocul cel mai si
gur de a impresiona în ulti
ma clipă pe alegătorii nede- 
ciși și, se pare, că McGovern 
a fost mai puternic, mai 
convingător cînd cerea ame
ricanilor „s-o rupă cu trecu
tul". Atacurile personale au 
continuat cu violență, McGo
vern fiind învinuit de a fi 
încălcat baremul cheltuieli
lor pentru propagandă în 
California (de la 413.000 de 
dolari la 446.000 dolari). 
Humphrey a folosit, cum 
susține INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE, „tac
tica alarmistului" învinuin- 
,du-I pe McGovern că ar pre
judicia securitatea și viito
rul economic al S.U.A. „Ve
chea politică" — comentează 
același ziar astfel de afir-

înceapă schimburi de păreri între 
R. D. Germană și R. F. a Germa
niei privind normalizarea relațiilor 
pe baza egalității depline în drep
turi. La ordinea zilei se află pri
mirea *'R. D. Germane și R. F. a 
Germaniei în O.N.U., normalizarea 
relațiilor dintre cele două state 
germane conform normelor și 
principiilor dreptului internațional. 
S-a și convenit asupra unor con
vorbiri în aceste probleme între 
reprezentanți ai celor două state. 
Ca și pînă aoum, abordăm aceste 
tratative cu o atitudine construc
tivă.

Sînt de domeniul posibilului pași 
spre coexistența pașnică între R.D. 
Germană și R. F. a Germaniei și 
— dacă împrejurările o vor per
mite, ceea ce, după cum se știe,' 
depinde de cele două state — și 
spre țelații de bună vecinătate, 
spre cooperare în interesul păcii 
și al cetățenilor celor două state, 
a spus Erich Honecker.

Ieri dimineață, Bundestagul și-a 
reluat lucrările, avînd înscrise pe 
ordinea de zi prezentarea unei de
clarații guvernamentale asupra a- 
cordului cvadripartit în problema 
Berlinului occidental și a tratate
lor încheiate cu Uniunea Sovieti
că și Polonia, o declarație cu pri
vire la securitatea internă a țării< 
precum și dezbateri în legătură 
cu bugetul federal pe anul 1972.

La primul punct al ordinei de 
zi, a luat cuvîntul cancelarul Willy 
Brandt, care a apreciat, după 
cum transmite agenția D.P.A., că 
intrarea în vigoare a acordului 
cvadripartit, precum și a celor 
două tratate încheiate cu Uniunea 
Sovietică și Polonia constituie un 
eveniment important și pozitiv. 
El și-a exprimat speranța că ar 
putea fi obținute noi progrese 
reale pe calea destinderii. Cance
larul a subliniat, totodată, „per
spectivele îmbunătățirii relațiilor 
vest-germano—sovietice care ar pu
tea să ducă, după cum sperăm, la 
evoluții noi și pozitive". Potrivit 
declarației lui Willy Brandt, „Ziua 
de la Berlin" nu ar fi fost posibi
lă fără participarea guvernului fe
deral. a Senatului Berlinului oc
cidental și a guvernului Republi
cii Democrate Germane. Guvernul 
R. F. a Germaniei, a subliniat can
celarul federal, își va respecta o- 
bligațiile asumate și va contribui 
activ Ia transpunerea în viață a 
acordurilor și tratatelor încheiate.

★

Intr-un interviu acordat zia
rului „NEUE RHEIN ZEITUNG" 
din Bonn, cancelarul Willy 
Brandt a afirmat că vor conti
nua •întîlnirile dintre reprezen
tanții Republicii Federale a 
Germaniei și ai Cehoslovaciei și 
vor fi reglementate problemele 
în suspensie, anunță agenția 
C.T.K.
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TINERETUL. LUMII

DESCHIDEREA CONGRESULUI U.T.R.M.
La 7 iunie, la Ulan Bator 

s-a deschis al XVI-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Revoluționar Mongol. La des
chiderea congresului au par
ticipat Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Mongole. La lucrările Con
gresului participă o delega
ției a U.T.C. din România, 
condusă de Aurel Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Congresul a aprobat ordi-

nea de zi, care cuprinde dez
bateri pe marginea raportului 
Comitetului Central al Uniu
nii, raportului Comisiei cen
trale de revizie, alegerea noi
lor organe de conducere.

In prima zi a congresului, 
a luat cuvîntul Jumjaaghiin 
Țedenbal.

Apoi, C. Purevjav, prim- 
secretar al C.C. al Uni
unii Tineretului Revoluționar 
Mongol a prezentat raportul 
de activitate al Comitetului 
Central.

I

DEMONSTRAȚIILE ANTI-RASISTE DIN R.S.A.
documentului, 
Vietnam con-

rîndul popu-

asupra
mediului înconjurător

• PREȘEDINTELE FILIPI- 
NELOR, Ferdinand Marcos, a 
cerut guvernului S.U.A. să par
ticipe la convorbiri in legătură 
cu problema bazelor militare a- 
mericane aflate pe teritoriul fi- 
lipinez, anunță agenția TASS.

Totodată, Ministerul Afaceri
lor Externe al Filipinelor a re
mis ambasadei S.U.A. din Mani
la o notă prin care cere expli
cații asupra modului în care 
Statele Unite utilizează bazele 
lor militare amplasate în Fili- 
pine.

In ciuda interdicției pe 
timp de o lună a tuturor de
monstrațiilor și adunărilor 
publice, anunțată luni de mi
nistrul justiției în guvernul 
de la Pretoria, peste 4 000 de 
persoane au organizat, marți 
seara, o demonstrație în fața 
primăriei din orașul Cape
town, pentru a protesta îm
potriva brutalității cu care 
forțele de poliție ale regimu
lui din Republica Sud-Afri- 
cană au intervenit, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, împo
triva participanților la un 
marș studențesc.

Agenția FRANCE PRESSE 
precizează, de asemenea, ca 
un grup de 51 de studenți de

la Universitatea Watwater- 
srand din Johannesburg, 
fost arestați în aceeași 
pentru „participarea la 
manifestație interzisă44.

Totodată, agențiile interna
ționale de presă anunță că 
200 de studenți și profesori 
de la Universitatea din Rho
des, au fost arestați pentru 
că au participat Ia un marș 
desfășurat pe principalele 
străzi ale orașului. La Dur
ban, studenții au hotărit să 
închidă universitatea și să 
participe, începind de astăzi, 
la dezbateri în cursul cărora 
să se definitiveze revendică
rile lor în problemele învă- 
țămîntuluî superior.

DOINA TOPOR

Conferința de presă
a lui Fidel Castro

PARTICIPANȚII CER CA PROTEJAREA MEDIU 
LUI SA NU ÎMPIEDICE DEZVOLTAREA

în cadrul lucrărilor Conferin
ței Națiunilor Unite asupra me
diului înconjurător, care se 
desfășoară simultan in ședințe 
plenare și pe comisii speciale, 
reprezentanții diferitelor state 
s-au referit la multiplele aspec
te legate de salvgardarea și îm
bunătățirea mediului și au ex
pus, totodată, politica guverne
lor lor în domeniul ecologic.

De o atenție deosebită a be
neficiat, în cadrul dezbaterilor 
generale, problema raporturilor 
dintre protejarea mediului în
conjurător și dezvoltare. Repre
zentanții a numeroase țări, în
deosebi ai celor în curs de dez
voltare, au remarcat că reali
zarea imperativelor emancipării 
economice și sociale se core
lează cu .măsurile, privind con
servarea mediului înconjurător. 
Dezvoltarea economică și pro
tejarea mediului nu sînt incom
patibile — a declarat Jack Da
vis, ministrul pențru probleme
le mediului al Canadei. Dimpo
trivă, o planificare economică 
sănătoasă antrenează măsuri de 
prim ordin .în materie de mediu 
— a apreciat el. Participanții la 
dezbateri s-au pronunțat, toto
dată, împotriva oricăror măsuri 
preconizate în numele protejării 
mediului, care ar aduce preju
dicii progresului nestingherit al 
economiei țărilor în curs de dez
voltare. Orice propunere de a- 
cest fel ar fi în contradicție fla
grantă cu dreptul, unanim re
cunoscut, al exercitării suvera
nității depline de către națiu
nile lumii — a declarat Jose 
Costa Cavalcanti, ministrul de 
interne al Braziliei.

Protejarea mediului — a afir
mat Habib Thiam, ministrul

dezvoltării rurale al Senegalu
lui — nu trebuie să fie folo
sită ca un pretext pentru o frî- 
nare a dezvoltării sau a co
merțului. fapt care ar avea e- 
fecte nefavorabile asupra țărilor 
lumii a treia.

• ORGANIZAȚIA NAȚIU
NILOR UNITE manifestă un 
deosebit interes pentru solu
ționarea pe cale politică a 
problemei cipriote" — a decla
rat Kurt Waldheim, secre
tarul 
sosirea 
seara. 
O.N.U. 
niunea _ ______ _______
de negocieri în vederea soluțio
nării situației din Cipru.

Waldheim, ___
general al O.N.U,, la 

sa la Nicosia, marți 
Secretarul general al 
va prezida astăzi rqu- 
inaugurală•* a noii faze

După naționalizarea 
I.P.C.

• NOUA „COMPANIE IRA
KIANĂ PENTRU OPERAȚIU
NILE PETROLIERE", creată 
pentru a prelua bunurile și ac
tivitățile lui „Irak Petroleum 
Company", a publicat în presa 
libaneză de miercuri anunțuri 
prin care se face cunoscut că 
onorează toate contractele deja 
încheiate pentru achiziționarea 
de țiței de la zăcămintele 
nordul Irakului, în 
prevăzute de către 
încheiate cu I;P.C.

din 
condițiile 

contractele

DE CU-• PURTĂTORUL 
V1NT AL PENTAGONULUI, 
Jerry Frieheim, a făcut cunos-

VIZITA 
PREȘEDINTELUI 

I.B. TITO ÎN U.R.S.S
Miercuri, în cea de-a treia 

zi a vizitei isale oficiale în 
Uniunea Sovietică, Iosip 
Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a sosit în orașul 
Riga, capitala R.S.S. Letone, 
Oaspetele iugoslav este în
soțit de Andrei Kirilenko, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Comitetul Central al P.C. 
din Letonia, Prezidiul So
vietului Suprem și guvernul 
R.S.S. Letone au oferit un 
dejun în onoarea președinte
lui Iosip Broz Tito,

9
cută existența unor planuri pri
vind construirea unei rachete 
nucleare de un tip cu totul nou, 
ce poate fi lansată de pe sub
marine, anunță agenția UNI
TED PRESS INTERNATIONAL. 
Racheta, a precizat purtătorul 
de cuvînt, face parte dintr-o 
categorie de arme care nu este 
cuprinsă în acordurile ~
privitoare la armele 
semnate la Moscova.

S.A.L.T. 
ofensive

R.P.D. COREEANA : Aspect de la Uzina de îngrășăminte 
chimice din Heungnam,

din București și Universitatea 
„Mayor de San Marcos" din 
Lima.

• ALTE DOUĂ EXPLOZII 
s-au produs, miercuri. La mina 
de cărbune „Wankfe" din Rho
desia, î,n timp ce echipe de sal
vare lucrau pentru readucerea 
la suprafață a celor 468 de mi
neri surprinși în subteran. Po
trivit ultimelor știri, opt mineri

prim se-• FIDEL CASTRO, _
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernului 
Revoluționar, aflat într-o vizită 
oficială de prietenie în R. P. Po
lonă. a fost miercuri oaspetele 
școlii care poartă numele erou
lui revoluției cubaneze „Che 
Guevara44. în cursul aceleiași 
zile Fidel Castro, a sosit la Ka
towice.

• IN CAPITALA PERULUI 
a avut loc schimbul de scrisori 
privind semnarea Convenției de 
colaborare între Universitatea

au supraviețuit catastrofei 
marți în urma exploziei ce 
provocat astuparea puțurilor 
pătrundere în mină. Echipele 
intervenție, dotate cu aparate 
oxigen, continuă totuși operații
le de salvare, deși șansele de 
a-i regăsi în viată pe ceilalți 
mineri care se mai află în ga
lerii s-au redus considerabil 
după producerea noilor explozii.

de
a 

de 
de 
de

• UN COMUNICAT AL STA
TULUI MAJOR AL ARMATEI 
SENEGALEZE anunță că uni
tățile care au întreprins, în zi
lele de 30 și 31 mai, operațiuni

împotriva trupelor colonialiste 
portugheze din regiunile de gra
niță ale Guineei-Bissau au scos 
din luptă 30 de soldați portu
ghezi, menționînd că între a- 
ceștia se află 10 morți. Un sol
dat senegalez a fost rănit. Co
municatul reamintește că ope
rațiunile militare ale unităților 
senegaleze au fost declanșate ca 
urmare a gravului atac lansat 
de trupe portugheze, la 26 mai, 
împotriva satului Santhiaba 
Mandjaque, de pe teritoriul Se
negalului.

Italia : val de greve 
la orizont

• ÎN ITALIA SE CONTU
REAZĂ NOI CONFLICTE SO
CIALE în legătură cu apropiata 
reînnoire a numeroase contrac
te de muncă.- 300 000 de munci
tori din industria chimică au 
decis începerea unei acțiuni re
vendicative pe tscară națională, 
programată pentru joi, 8 iunie, 
iar 1800 000 de muncitori agri
coli au hotărit să participe la 
o grevă de 48 de ore, care ur
mează să aibă loc pînă la 1 iu
lie a.c.
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Agenția M.T.I. .informează că 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, președintele Guvernului 
revoluționar, a declarat, la o 
conferință de presă organizată 
la Budapesta, că țara sa spri
jină mișcările politice care a- 
pără interesele naționale împo
triva imperialismului. In cop-^ 
tinuare, el a arătat: „Dacă SL < 
tele Unite ar promova o p<xii-> 
tică realistă, Cuba nu ar avea 
nici un fel de obiecții împotriva 
stabilirii unor relații de alt tip 
între cele două țări44. Fidel 
Castro a subliniat1 apoi că, în 
ultimul timp, se extind relațiile 
comerciale ale Cubei cu Japo
nia și cu unele țări europene ca
pitaliste.

La'întrebarea — dacă se aș
teaptă vreo schimbare în poli
tica S.U.A. împotriva Cubei — 
Fidel Castro a amintit că în 

. Organizația Statelor Americane 
s-a analizat recent propunerea 
peruană conform căreia toate 
statele americane au dreptul 
suveran de a hotărî dacă stabi
lesc sau nu relații cu Cuba. 
„Statele Unite — a adăugat el 

un fel de baze 
opună acestui

„Statele Unite
— nu au nici 
morale să se 
fapt".

ÎNCHEIEREA CONFE
RINȚEI MINIȘTRILOR 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SU

PERIOR DIN TARI 
SOCIALISTE

Cea de-a Vil-a conferință a 
miniștrilor învățămîntului su
perior din țări socialiste, care s-a 
desfășurat la Praga timp de trei 
zile, și-a încheiat, miercuri, lu
crările. La conferință au luat 
parte delegații ale ministerelor 
de resort din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Un
garia, U.R.S.S. și R. D. Vietnam.

Din partea Republicii Socialis
te România a participat Alexe 
Popescu, adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului.

Participanții au abordat pro
bleme referitoare la dezvoltarea 
învățămîntului superior în țări
le respective, organizarea acti
vități de cercetare științifică în 
universități și institute, preda
rea științelor sociale.

Delegația română a prezentat 
un referat care sintetizează ex
periența bogată acumulată în 
ultimii ani de învățămintul din 
țara noastră în predarea științe- 

. lor sociale, ansamblul de măsuri 
inițiat în ultimul timp de partid 
în vederea îmbunătățirii predării 
științelor sociale la toate trepte
le învățămîntului din România.


