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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A AMBASADORULUI

R.P. MONGOLE
Miercuri, 28 iunie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit în 
stațiunea Neptun, pe ambasado
rul Republicii Populare Mongole 
la București, Damdinnerenghiin

Bataa, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din țara 
noastră.

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

A

Intilnirea tovarășului

MAE CEAUȘESCU 
cu delegația Partidului 
Poporului din Panama

Angajamentul tării: CINCINALUL ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE
înalta

datorie a
constructorilor:

NOILE OBIECTIVE 
IN PRODUCȚIE

ÎNAINTE DE TERMEN!
REPORTERII NOSTRU CONSEMNEAZĂ ASTĂZI ALTE INITIA
TIVE SI EXPERIENȚE PRIN CARE OAMENII ȘANTIERELOR Șl 
CONSTRUCTORII DE UTILAJE RĂSPUND ACESTEI CHEMĂRI 
PATRIOTICE

UZINA VA PRODUCE
CU NOUĂ LUNI 
MAI DEVREME

Pentru economia vîlcea- 
nă, anul 1972 va marca o 
premieră inedită — intra
rea în funcțiune a primei 
unități a industriei cons
tructoare de mașini de pe

cată inițial pentru trimes
trul al doilea al anului 
1973. Vizita de lucru pe 
care secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a în

teritoriul județului. Uzina 
de utilaj chimic și forjă 
Rm. Vîlcea. Șantierul vii
torului obiectiv a debutat 
cu 1 an și jumătate în ur
mă, construcția fiind eșa
lonată, la capacitatea fi
nală, pe durata a 6 ani. 
Intrarea în funcțiune a 
primului sector — acela 
al construcției de utilaje 
tehnice pentru industria 
chimică — a fost planifi-

treprins-o pe șantier în 
iulie 1971, a prilejuit o 
reanalizare a graficului de 
execuție, o reevaluare res
ponsabilă a posibilităților 
colectivului. Constructorii 
și beneficiarul și-au luat 
angajamentul de a face to
tul pentru devansarea in
trării în funcțiune a pri
mului sector al uzinei.

Astăzi, ca urmare a ac
țiunilor suplimentare în-

treprinse în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a 
P. C. R. și a celei de a 
XX V-a aniversări a pro
clamării Republicii, efor
turile lor s-au materializat
în rezultate revelatoare : 
primele capacități de pro
ducție se află într-un sta
diu avansat, creîndti-se 
condiții pentru intrarea în 
funcțiune încă în trimes
trul IV al acestui an, cu 
9 luni înainte de termenul 
planificat.

DORU MOȚOC
(Continuare 

în pag. a IlI-a)

Toate utilajele pentru
lucrările de investiții

livrate în avans
în secțiile Uzinei „Indepen- 

dența" Sibiu întrecerea socialistă 
se desfășoară în aceste zile sub 
deviza : toate comenzile pentru 
lucrările de investiții livrate în 
avans, nici o comandă restantă 
față de termenele din contract. 
Cum se onorează această devi
ză ? Răspunsul poate fi ușor gă
sit la serviciul desfacere al uzi
nei. Intr-adevăr, în registrul 
de comenzi se poate constata rit
mul muncii din ateliere. Majori
tatea utilajelor sînt livrate la ce
rerea beneficiarilor, în avans. Re
ținem cîteva destinate unităților 
din țară: pulpatorri de hîrtie 
pentru Uzina de alumină Tul
cea, cuptorul de încălzire cu 
vatră fixă pentru Fabrica de 
frigidere Găești, zdrobitorul de 
cocs pentru Combinatul siderur
gic Galați etc.

— Valoarea comenzilor livrate 
în avans în acest trimestru — 
precizează șeful serviciului des
facere, economistul Ion Parolea, 
se ridică Ia cîteva milioane.

Am întîlnit totuși cîteva, a că
ror termene a expirat : concasorul 
pentru Uzina de alumină Tulcea 
$î filtrele mecanice duble pentru 
Combinatul chimic Rm. Vîlcea.

— Comanda pentru Tulcea 
este de mult terminată, ne ex
plică interlocutorul nostru, dar 
U.M.G. București n-a turnat la 
timp carcasa comandată fără de 
care utilajul nu poate fi livrat. 
Gata sînt și filtrele pentru Rm. 
Vîlcea dar beneficiarul întîrzie 
să Ie ridice fiindcă nu are mij
loc de transport special.

Cu toate acestea se poate afir-

UN REMARCABIL SUCCES LA UZINE
LE „INDEPENDENȚA" SIBIU

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a IlI-a)

Fierari betoniști lucrînd. la căminul tinerilor, mineri din Cîmpulung Muscel
Foto: GH. CUCU

Miercuri după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut o întîlnire, in 

i stațiunea Neptun. cu delegația 
Partidului Poporului din Pana
ma, formată din tovarășii Ruben 
Dario Souza, secretar general al 
Partidului Poporului din Pana
ma. și Reyes Antonio Mark, 
membru al C.C. al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în Re
publica Socialistă România.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, s-au 
abordat o serie de probleme 
actuale privind experiența și 
activitatea celor două partide, 
precum și relațiile bilaterale 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Poporului 
din Panama, dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Panama. Totodată, au 
fost trecute-in revistă unele as
pecte ale evoluției vieții inter
naționale din zilele noastre, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Reprezentanții celor două 
■partide au pus în evidență dez
voltarea raporturilor prietenești, 
de solidaritate și colaborare to
vărășească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Po
porului din Panama, exprimind, 
de comun acord, dorința lor de 
a extinde continuu schimbul de 
informații, de vederi și de expe
riență. legăturile reciproce, în 
interesul întăririi relațiilor din
tre cele două partide, a prieteniei 
dintre popoarele român și pa
namez, a cauzei unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Ambele partide au apreciat 
pozitiv stabilirea relațiilor di
plomatice dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Panama și s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea legăturilor eco
nomice. tehnico-științifice și 
culturale dintre cele două țări, 
pe baza egalității in drepturi, a 
independenței naționale și 
neamestecului în treburile in
terne. a respectului și avantaju
lui reciproc, corespunzător inte
reselor celor două popoare, 
cauzei păcii și securității inter
naționale.

Pronunțindu-se pentru respec
tarea dreptului imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și hotărî în 
mod liber calea isa de dezvolta
re, cele două partide au con
damnat, cu fermitate politica 
cercurilor imperialiste de domi
nație, agresiune, dictat, de in
gerințe in treburile interne ale 
altor state. In acest spirit Parti
dul- Comunist Român gr Parti
dul Poporului din Panama au 
exprimat solidaritatea militantă 
și sprijinul lor activ față de 
popoarele care luptă pentru eli
berare națională și socială. îm
potriva imperialismului, colo

nialismului. neocolonialismului, 
a discriminării rasiale, pentru 
asigurarea dreptului tuturor na
țiunilor de a înainta în mod in
dependent pe drumul progresu
lui economic, social, cultural, de 
a se bucura suveran de patri
moniul național, precum și de 
rezultatele muncii lor. Ambele 
partide au confirmat, totodată, 
sprijinul și simpatia lor față de 
statele care au scuturat jugul 
colonial și au pășit pe calea 
unei dezvoltări de sine stătătoa
re. ale căror eforturi sînt în
dreptate spre apărarea și conso
lidarea independenței naționale, 
a cuceririlor lor democratice, 
pentru progres economic și so
cial.

Reprezentanții Partidului Co
munist Român și Partidului Po
porului din Panama au reafir
mat cu putere solidaritatea lor 
internaționalistă cu lupta dreap
tă a poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare din Indochina 
și au condamnat energic noile 
acte de război ale S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez. 
Cele două partide consideră că 
este imperios necesară încetarea 
agresiunii, retragerea tuturor 
trupelor S.U.A. și ale alia- 
ților lor din Peninsula Indochi
na. reluarea grabnică a tratati
velor de la Paris ; să fie respec
tat dreptul inalienabil al po
poarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian de a-și hotărî 
singure, în mod suveran, desti
nele.

Părțile s-au pronunțat pentru 
solutionarea pe bazo politice a 
conflictului din Orientul Apro
piat, în spiritul Rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967.

Reprezentanții celor două 
partide au apreciat cu satisfac
ție cursul progresist al preface
rilor sociale înnoitoare care au 
loc pe continentul latino-ameri- 
can și au manifestat atassamentul 
și solidaritatea lor cu cauza 
justă a forțelor revoluționare, 
progresiste, patriotice și demo
cratice. care luptă pentru apă
rarea independenței și suverani
tății naționale, împotriva politi
cii imperialismului S.U.A.. pen
tru restabilirea dreptului lor le
gitim de a fi pe deplin stăpîne 
ale bogățiilor naționale, pentru 
transformări economice, sociale 
și culturale in folosul progresu
lui și bunăstării propriilor po
poare.

Tn cursul convorbirilor s-a evi
dențiat că o influență deosebită 
asupra destinelor păcii si înțele
gerii internaționale ar fi exerci
tată de înfăptuirea în Europa a 
unui trainic și eficace sistem de 
securitate, care să ducă la elimi
narea folosirii forței și amenin
țării cu forța în relațiile inter
statale, la construirea, pe un nou 
fundament, a raporturilor dintre 
țări, la instaurarea unui climat
(Continuare în pag. a V-a)

„FIECARE TÎNĂR
POATE FI UN 

CAP DE COLOANĂ
O apreciere transmisă

tineretului de Eroul
Muncii Socialiste,

ADOLF DRUCKER,
director al Uzinei

„Victoria" din Călan

ORELE FIERBINȚI ALE SECERIȘULUI

SI-AU MOBILIZAT

DAR 100

DE COMBINE

STAU ÎNCĂ

TOATE FORȚELE

PE BUTUCI!
(în pag. a 3-a) După ce au recoltat orzul, mecanizatorii ce deservesc cooperativa 

agricolă din Pușani, județul Teleorman, pregătesc terenurile pen
tru însămînțările culturii duble

Foto: GH. CUCU
CITITI REPORTAJUL NOSTRU 
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

UN ORGANISM CARE TREBUIE SA
FUNCȚIONEZE ASA CUM CERE STATUTUL

Desigur, rezultatele pozitive, 
dar și lipsurile din activitatea 
politico-educativă a organelor 
și organizațiilor U.T.C. din ju
dețul Suceava, recent contro
late și sprijinite de o brigadă 
a C.C. al U.T.C., exprimă eloc
vent trăsăturile stilului de 
muncă, valoarea metodelor 
practicate de biroul și secreta
riatul comitetului județean. în 
acest sens s-a apreciat că mem
brii organelor respective, acti
viștii comitetului județean, con
sacră un important volum de 
muncă pentru problemele de 
organizație, reflectat în numă
rul zilelor de deplasare. în rit
micitatea lor, de la începutul 
anului și pînă în. prezent. De a- 
semenea o bună cunoaștere a

terenului, a realităților econo
mice ale județului este și ea 
evidentă, chiar dacă, bineînțe
les, nu este suficientă numai 
ea. Pentru că, pe de altă parte, 
brigada C.G. al U.T.C. a relevat, 
în stilul de muncă al organelor 
de conducere a organizației ju
dețene Suceava a U.T.C., și se
rioase deficiențe. în mod preg
nant, acestea privesc activita
tea biroului și secretariatului 
comitetului județean.

Astfel, se depune insuficient 
efort pentru programarea judi
cioasă a activității biroului și 
secretariatului. Multe preve
deri ale programului trimes
trial de activități al biroului 
rămîn la formulări de princi
piu, fără să concretizeze pro-

blemele și mijloacele de acțiu
ne, în raport de anumite uni
tăți, de localitățile județului, 
corelate cu evoluția îndeplinirii 
obiectivelor lor. Sarcinile sînt 
exprimate la general, se și re
iau adesea de la un trimestru 
la altul, nelocalizate și neînca
drate în timp, fără să angajeze 
răspunderi nemijlocite pentru 
membrii biroului și secretaria
tului comitetului județean. De 
la începutul anului 1971 și pînă 
în prezent n-au fost cuprinse în 
programul biroului județean ac
țiuni de sprijinire concretă a 
organizațiilor U.T.C, din între
prinderile de curînd intrate în 
funcțiune, din cele care înre
gistrează rămîneri în urmă pri
vind realizarea unor indicatori 
ai planului de producție. Nu 
s-au inclus, de asemenea, preo
cupările concrete pentru rezol
varea unor probleme sociale 
ale tinerilor muncitori, integra
rea profesională 

. jați, construirea 
minelor pentru 
altele.

Necesitatea de
mai multă răspundere, după 
teriul utilității efective 
cărei acțiuni, s-a impus 
privire la analizele care 
treprind în ședințele de 
și de secretariat sau în legătu
ră cu pregătirea plenarelor co
mitetului județean. Investigațiile

a noilor anga- 
și folosirea 
nefamiliști

că-
Și

a proceda cu 
cri- 

a ori- 
și cu 
se în- 
birou

NICOLAE UNGUREANU 
prim adjunct de șef de secție 

la C.C. al U.T.C.

ION TRONAC

(Continuare în pag. a V-a)

Comedia cinematografica
la zero grade gravitatea
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Un sfert din producția globală de filme românești o 
constituie comediile: din 210 filme cîte am realizat din 
1949, 55 sînt comedii. Un raport care poate părea normal 
atît timp cît alte cifre nu ne indică o situație discutabilă : 
din totalul filmelor de 
tate (36) sînt comedii.

actualitate (68), mai mult de jumâ-

CE FEL DE COMEDII?
De la „Directorul nostru" (re

gizor Jean Georgescu), realizat 
în 1955 și pînă la „Astă seară 
dansăm în familie" (regizor Geo 
Saizescu), ultima premieră a ge
nului, comediile noastre ar pu
tea fi cuprinse în cinci categorii 
tematice : comedia satirică (cu 
cea mai izbutită realizare, sus- 
amintitul film al lui Jean Geor
gescu, și cel mai mic număr de 
filme : încă trei lung metraje, 
„Popescu zece în control", „Cas
telanii" și „Astă seară dansăm în 
familie", plus două metraje me
dii : „Cu Marincea e ceva" și „O 
mică întîmplare" ; ecranizări 
neinspirate după textele unui 
clasic al umorului românesc și 
universal, I. E. Caragiale; come
dia muzical-sportivă cu eroi
moralmente recuperați de șlagă-

re, întreceri sportive, micro-an- 
sambluri de balet și alte așa-zise 
activități culturale de masă (nu
mărul cel mai mare de filme — 
16) ; cîteva parodii : „De dragul 
prințesei". „S-a furat o bombă" 
și .,De-aș fi Harap Alb", toate 
realizate de un singur regizor 
Ion Popescu-Gopo și, în sfirșit, 
o categorie la modă : hibridul 
comediilor polițiste, realizate de 
cineaști care nu ne-au arătat că 
știu să facă nici comedie, nici 
film polițist.

Exceptînd deci suita ecraniză
rilor după Caragiale și parodiile 
lui Gopo, ponderea tematică a 
comediilor, la rîndul lor majo
ritare în filmul de actualitate, o 
reprezintă umorul evazionist,

TUDOR STANESCU

(Continuare în pag. a TV-a)

RÎSULUI
de GRIGORE SMEU

Opera de arfă destinată a provoca rîsul în conștiința 
publicului — rîsul tăios, străpungînd ca un laser, sau rîsul 
bonom — presupune ab initio, în mod principial, exigențe 
valorice sporite, în raport cu alte finalități artistice. Acea
sta întrucît buna dispoziție ce-l acaparează pe receptor îi 
declanșează acestuia o stare specială de compensație, care 
nu o dată este dispusă să scuze slăbiciuni reale ale ope
rei de artă, în schimbul unor hohote de rîs. Dar tocmai 
aceasta este problema : calitatea rîsului și deci calitatea 
comediei destinată a-l provoca, într-o gamă infinită de 
nuanțe. în domeniul comediei cinematografice românești, 
realizatorii sînt încă departe de a fi înmormîntat o veche 
prejudecată care subminează tacit, discret dar tenace, atît 
pe creator cît și pe receptor — anume ese vorba de ideea 
nemărturisită pe față că „orice comedie este bună de 
vreme ce distrează publicul". Din păcate, filmele aparți- 
nînd comediei noastre cinematografice — vrem sau nu să

(Continuare în pag. a TV-a)
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Și-au mobilizat toate forțele 

...DAR 100 DE COMBINE 
STAU ÎNCĂ PE BUTUCI!

Cercul „Prietenii noului angajat” 
cuprinde întreg colectivul uzinei

Fierbinte anotimp, fierbinte 
muncă ! Și „temperatura" ac
tivității in cîmpia de grine a 
Ilfovului crește cu fiecare zi. 
Firesc. A sosit vremea combi
nelor ți în lanurile de grîu, 
iar mecanizatorii și cooperato
rii poartă răspunderea nu nu
mai a inmagazinării rodului a 
138 de mii de hectare dar și 
a pregătirii și însămînțărll cu 
culturi duble a o sută de mii 
de hectare. „In condițiile dotă
rii noastre, realiza un calcul 
tovarășul Ion Nicola, directo
rul trustului județean al meca
nizării, o ai echivalează cu re
coltarea păioaselor de pe a- 
proape cinsprezece mii âe hec
tare, cu pregătirea și însămînța- 
rea cu culturi duble a peste 
douăsprezece mii hectare. Iar 
ploile și vintul de zilele trecu
te au culcat griul, ingreunînd 
lucrul combinelor și impu- 
nind adoptarea unor măsuri 
speciale". Măsuri, care la coo
perativa agricolă „Munca" din 
Gurbănești înseamnă peste o 
sută de hectare secerate ma
nual și treierate staționar cu 
combinele C 1. Aproape o sută 
de tineri ai satului sint anga
jați tn această importantă ac
țiune care vizează înmagazina- 
rea fără pierderi a recoltei. Ion 
Decu, secretarul comitetului 
U.T.C., exprimă hotărîrea tine
rilor de a participa cu toate 
forțele pentru ca in cel mult 
zece zile recoltatul să fie în
cheiat, palele depozitate iar o 
mie de hectare pregătite și se
mănate cu culturi duble Și, ca 
argumente sint prezentate ac
țiunile desfășurate de-a lungul 
a 16—18 ore din zi de către 
tinerii mecanizatori și coopera
tori constituit! în formații o- 
peratlve și elevii aflați In va
canță.

La S.M.A. Hotarele, tinărul 
inginer Florin Cenciu, direc
torul unității, precizează că din 
51 de combine, 42 sint deservi
te de uteciști și că bine puse 
la punct toate funcționează 
mulțumitor. Nici o mașină nu 
staționează, iar ritmul de lu
cru este superior cu 35 de hec
tare celui stabilit inițial. Ca ur
mare, orzul a fost înmagazinat 
de pe suprafața cultivată, iar 
griul de pe o mie și ceva de 
hectare — din oele aproape 
4 500 — a fost strîns. Nici o 
combină nu realizează mai pu
țin de zece tone pe zi, deși 
ploaia din zilele trecute a în
greunat lucrările. Nu însă și 
arăturile în miriște ! Pen
tru că, ușurată de recolta de 
grîu, cimpia este din nou pusă 
in condiții de producție. Este

în unitățile agricole din județul Timiș

Recoltatul orzului
s-a încheiat

Unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Timiș au 
încheiat recoltatul orzului, pe în
treaga suprafață de peste 38 000 
ha cultivate in acest an. Recolta 
obținută depășește producția pla
nificată. La I.A.S. Giarmata, Cra- 
baț, Buziaș și in altele s-au reali
zat producții medii cuprinse intre 
4 300 și 3 500 kg orz la ha. Pro
ducții de peste 4 000 kg ta hectar (Agerpres)

£levii de la Școala profesională de mecanici agricoli din Băltești, Dolj, scot literalmente un lot de 
lucernă seminceră de sub buruieni Foto: EM ISOPESCU

un angajament al mecanizato
rilor formulat in întrecerea so
cialistă de a asigura obținerea 
a două culturi de pe fiecare 
hectar de păioase. Și între 
vorbe și fapte aici este așezat 
semnul egal, suprafața de te
ren care ziua este eliberată, în 
noaptea următoare este arată, 
iar dimineața însămînțată. A- 
proape 600 de hectare au fost 
însămînțate cu porumb pentru 
boabe, iar alte o mie cu plan
te pentru furaje.

Iureșul muncii, în anotimpul 
secerișului, este întîlnit peste 
tot în județul Ilfov. La Gău- 
jani, griul „Excelsior" a fost 
recoltat de pe o sută de hecta
re. la Bucșani și Ileana, la Căs
cioarele și Nana ritmul recol
tatului este susținut iar pro
ducțiile sint peste așteptări. Și 

SECERIȘUL 

ÎN ILFOV

eforturi se depun pentru ca ro
dul bogat al ogoarelor să fie 
înmagazinat fără pierderi. La
I.A.S.  Chirnogi, 21 de combi
ne „Gloria" au asaltat lanul de 
orz întins pe o mie de hec
tare. Marin Bănățeanu, Vasi- 
le Spinu, Marin Lazăr, Vasile 
Mircea, Dumitru Neleescu șl 
Florea Niță s-au dovedit cei 
mai harnici dintre mecaniza
tori. tn fiecare din cele șapte 
zile de activitate au recoltat 
cite 32 de tone dă orz și au 
arat un sfert din miriște lu- 
crind cite două ceasuri seara, 
după asfințit, și alte două di
mineața pină se ridică rouă. 
Acum, combinele își taie drum 
în lanurile de grîu. Iar în urma 
combinelor, cei 26 de mecani
zatori, fiecare realizând cu
plul a două remorci, transpor
tă recolte în magazii, al ți 12 
asigură funcționarea continuă 
a preselor de balotat paie, iar 
o sută de tractoare ară Ară și 
seamănă porumbul ce va asi
gura întregul necesar de furaje 
pentru animalele unității. In
ginerul Ion Oancea, directorul 
întreprinderii, subliniază ini
țiativa celor 75 de uteciști din 
unitate care, prin acțiuni pro
prii asigură întreținerea din 
mers a tractoarelor, combine
lor, preselor de balotat și re
morcilor, propunindu-și, tot
odată, eliberarea rapidă de

s-au obținut, de asemenea, in coo
perativele agricole de la Vucova, 
Tomnatic, Sînmartinu Strbesc și 
altele. De eîteva zile, toate utila
jele de recoltare la păioase, au 
trecut din plin la secerișul griu
lui. Pină acum, în județul Timiș, 
griul a fost strins de pe mai bine 
de 15 000 ha. 

paie și însămînțarea întregii 
suprafețe cu culturi duble.

înainte de a pune punct a- 
cestor rînduri notăm și o si
tuație ce contrastează cu e- 
xemplele pozitive prezentate. 
Este vorba de faptul că aproa
pe o sută de combine încă nu 
funcționează din cauza lipsei 
pieselor de schimb sau mai 
bine-zis, a unei dirijări mai 
puțin fericită a acestora în ca
drul județului. în felul acesta 
Zilnic griul de pe cel puțin trei 
sute de hectare nu se recoltea
ză. De asemenea, în multe lo
calități — Snagov, Sărulești. 
Curcani, Balotești, Crevedia- 
Mare, Vlad Țepeș, Vidra, ca 
să amintim doar eîteva, orga
nizațiile U.T.C. încă n-au ini
țiat acele acțiuni specifice me
nite să vină în sprijinul des
fășurării în bune condițiun-i a 
lucrărilor — atît de stringente 
— ale acestor zile. Subliniin- 
ou-Ie, ne manifestăm convin
gerea că Direcția generală a- 
gricolă și Comitetul județean 
al U.T.C. vor interveni urgent 
și eficient în vederea elimină
rii unor asemenea stări de lu
cruri.

GH. FECIORU

ȘCOALA — 
OGLINDĂ A LUMII

Liceul agricol special nr. 1 
se găsește pe șoseaua Afumați, 
la centura Bucureștiului. Spre 
deosebire de alte școli, această 
școală se întinde pe treizeci și 
cinci de hectare de pămînt. nu 
are garduri, ci numai o fru
moasă poartă în stil popular, 
înnegrită de ploi, care atrage 
atenția trecătorilor prin inso
litul ei. Școala a luat ființă 
acum 17 ani.

Liceul se numește special din 
cauză că elevii săi s-au născut 
sau au căpătat prin accident 
unele deficiențe fizice, dar 
profesorii și mai ales directo
rul. profesorul emerit Anton 
Cristică. nu consideră aceste 
cazuri speciale. Am aflat incă 
înainte de a intra în școală că 
o severitate neobișnuită pre
tinde elevilor să devină buni 
zootehniști, buni horticultori, 
buni contabili agricoli și că 
rezultatul muncii lor întrece 
uneori cu mult pe al altor școli 
nespeciale. '

M-a impresionat încă de la 
intrare coridorul lung, verde, 
plin de tufe de trandafiri care 
ducea către clădirile școlii. In 
mijlocul acelei întinse grădini 
elevii lucrau. O-ordine și o cu
rățenie rar întîlnite.o atmosfe
ră de dimineață proaspăt spă
lată. o sobrietate și o veselie în 
același timp, in toate colțurile, 
pe toți pereții imaculați. Am 
simțit că acel care conduce 
această școală nu numai că o 
iubește ca pe propria sa casă, 
ci neobosit se îngrijește ca ea. 
această mare locuință a elevi
lor, să fie întotdeauna curată 
și strălucitoare. Ne-a primit di
rectorul și ne-a plimbat prin 
toată școala : clase mari, lu
minoase din care nu lipsesc 
vazele cu flori, laboratoare 
bine utilate, moderne și dormi
toare impresionante prin cură
țenia lor. vopsite fiecare în 
cite o culoare vie. asortat to
tul : așternutul, mobilierul cu 
această culoare a camerei, aș
ternuturi sclipind de curățenie, 
o ordine desăvîrșită

Întreb : cum de nu și-a uitat 
nimeni, nimeni, în afara dula
pului ae haine, ceva? Băieții 
în general sint neglijenți. 
Directorul suride dar tace. 
Aflu că acești elevi sint dis
ciplinați și că indisciplina s-ar 
pedepsi. Mă gindesc atunci ce 
bine ar fi dacă tinerii toți și-ar

Fabrica de scule Rtșnov. loan Mîndru, rectificator cu o înaltă 
calificare, explică ucenicilor despre noile procedee de rectificare
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însuși această bună disciplină, 
cit de curate ar fi străzile 
noastre, localurile publice, par
curile și chiar casele în care 
ei locuiesc !

Pe coridoare ornamente lu
crate de elevi, flori, reproduceri 
după picturi clasice, nimic 
exagerat, o împodobire deose
bită. îmi face plăcere să merg 
pe aceste coridoare. Elevii sint 
acum la practică, îi vedem pe 
cîmp aplecați peste plante. 
Vizităm și sala de festivități : 
aceeași curățenie : o sală mare 
cu pereții împodobiți cu pic
turi, în fundul sălii o mică ex
poziție folclorică cu lucruri 
aduse de elevii din regiunile 
din care vin. Totul pare aran
jat cu căldură, cu bun gust, și 
mă gindesc repede la toți pro
fesorii pe care i-am văzut pe 

SPIRITUL 
UNEI ȘCOLI

de GABRIELA MELINESCU

coridoare. Intr-un fel, munca 
lor e deosebită, o muncă de sa
crificiu. Ei au un nobil țel : 
acela de a recupera niște oa
meni tineri, de a le pune în 
valoare resursele, de a le da 
sentimentul frumos al vieții, 
de a-i încuraja așa cum trebuie 
încurajați toți tinerii.

CÎTEVA PORTRETE 
ALE PROFESORILOR
Directorul Anton Cristică, 

profesor emerit, un bărbat 
înalt, cu ochii de Un albastru 
rece. E sufletul acestei școli, 
de 17 ani e director. E centrul 
și pricina acestei desăvîrșite 
ordini. Cel mai mult îi place 
disciplina. El însuși, îmi spune, 
e un om disciplinat, că dacă 
n-ar fi, n-ar cere nici altora. 
Vine la școală la ora 6 , pri
mul, și pleacă ultimul. Deci 
viața sa trece în această școală 
E avid de acțiune, un om care 
și-a găsit vocația. Se mișcă 
precum un diavol peste tot. 
Știe totul despre elevii și pro
fesorii lui, îi cunoaște pe toți, 
le știe rezultatele la învățătură 
și perspectivele de viitor. 
N-am întîlnit un om mai di
namic și mai pătimaș în me
seria lui ca acest om. Aflu că 
e extrem de sever. Dar această 
severitate a născut: ordine, 
curățenie, disciplină, bun simț, 
în flecare săptămînă îi strînge 
pe elevi în sala de festivități și 
are cu ei o convorbire intimă 
întrebîndu-i de nevoile lor. de 
nemulțumirile lor. N-a elimi
nat niciodată în 17 ani nici un 
elev, n-a dat afară nici un pro
fesor. îmi spune : cei care nu 
se integrează ritmului nostru, 
disciplinei noastre, pleacă ei 
singuri.

A scos revista elevilor, „Co- 
legium", din care aflu despre 
ideile directorului, idei origi
nale de conducere și adminis
trare : 1) acțiunea O.C.I.P. 
adică ordine, organizare, ope
rativitate, conștiință, creativi
tate, curățenie, învățămînt, in
struire, îngrijire, practică, pro
ducție, păstrare.

2) clasele de sine stătătoare. 

clase în care colectivul de elevi 
au atins un anumit grad de 
organizare și dezvoltare in- 
structiv-educativă și care au 
libertatea de a-și organiza 
timpul în raport cu preocu
pările de grup și eu cerințele 
individuale.

3) colegiile de educație cu 
caracter juridic-educativ.

4) profesorii mentori — pro
fesorii care primesc confesiuni
le elevilor, le dau sfaturi, li 
îndrumă în orice problemă.

Aceste idei vin de la direc
tor și sint discutate în colectiv 
cu toți profesorii. Directorul 
scrie in revista școlii articole 
de educație, e o obsesie pentru 
el școala, e marea sa operă, 
opera vieții sale la care mun
cește cu o neobișnuită devo
țiune.

Profesorul Nicolae Nicolau, 
șeful colegiului de educație, 
inteligent, de o mare blîndețe, 
vorbește înduioșat dar lucid 
despre elevii săi. îl întreb ce 
menire are colegiul de edu
cație și aflu că are un carac
ter juridic și educativ, că acest 
colegiu e format din director, 
profesori și elevi șl se întru
nește cînd e vorba de o abatere 
gravă. Că în judecarea fapte
lor, ei se referă la legi, de pil
dă, i se spune elevului care a 
greșit cum ar fi fost pedepsit 
în societate. In funcție de gra
vitatea faptei se iau hotărîri, 
se amină, se pedepsește ; aceste 
pedepse nu sint exagerate și 
au o mare eficiență asupra ce
lui care greșește.

îl întreb pe profesor ce aș
teaptă de la elevii săi și ce Ie 
dorește, și aflu lucruri emo
ționante : „Să rămîn în amin
tirea elevilor mei cum a 
rămas în amintirea mea profe
sorul Șuteu de la Liceul Cante- 
mir. Le doresc acestor tineri 
să-și însușească valorile mo
rale și să devină mari carac
tere"

PROFESOARA 
LAVINIA SKHWARTZ

Este profesor — mentor al 
multor elevi. îmi spune că în 
această calitate ea ascultă 
confesiunile elevilor, le dă sfa
turi utile, intime, precum și 
sfaturi pentru viitor. Că un 
elev îi e prieten cu cit știe 
să-i păstreze mai bine secretul 
său. Fiind profesoară de lim
ba română a reușit să-i apro
pie pe elevi mai ușor, prin ore
le de literatură și mai ales prin 
acele opere literare cu proble 
me care se apropie de proble
mele lor. Că sint extrem de 
impresionabili, că nici o clasă 
nu seamănă cu alta și că tre
buie să predea după spiritul 
fiecărei clase.

In încheierea convorbirii, 
profesoara mi-a mărturisit că 
iubește școala, că este un loc 
în care de 16 ani simte că se 
liniștește. își găsește o liniște 
dorită. Ea spera ca elevii săi 
să se realizeze în meseria lor. 
Ca îndrumătoare a cercului li

Vă mai amintiți ? In urmă 
ou eîteva luni, la Uzinele 
„Semănătoarea”, una dintre 
unitățile importante ale in
dustriei constructoare de ma
șini, care numără in rindul 
salariaților un mare efectiv 
de tineri, apărea o inițiativă, 
©e urmărea o mai mare aten
ție față de noii angajați în 
vederea integrării lor temei
nice în sînul colectivelor de 
muncă. Oameni cu funcții de 
răspundere, cu vechime și 
experiență, interesați în 
această acțiune, au constituit 
cercul „Prietenii noului an
gajat". A urmat o punere în 
temă, o adevărată instruire a 
tuturor „verigilor" prin care 
trebuie să treacă fiecare nou 
angajat. încă de la intrare in 
uzină, tinărul ce optează pen
tru angajare este primit cu 
prietenie și condus spre ser
viciu] personal, unde i se dau 
detalii despre locul de muncă 
solicitat, i se verifică actele. 
La cabinetul medical î se 
acordă prioritate la întocmi
rea fișei analizelor. După un 
scurt instructaj la cabinetul 
pentru protecția muncii, i se 
înmînează monografia uzinei, 
este pus la curent cu planul 
de școlarizare în perioada 
1971—1975. într-o întîlnire cu 
„Prietenii noului angajat" îi 
sint prezentate condițiile de 
muncă și viață, posibilitățile 
de calificare, greutățile uzi
nei, i se cere opinia, se dis
cută alte probleme de ordin 
personal. O scrisoare de bun 
venit certifică acceptarea

terar, mi-a amintit că școala 
are adevărate talente : lobagiu 
Comei, Frunzea Viorel, Muz- 
gociu Ion, Alexandrescu N„ 
Buraga Ian și alții, ale căror 
poezii și proze le-am citit cu 
plăcere în revista școlii.

VALENTINA ADOC...

Profesoară de horticultură 
cea care îngrijește ca in fiecare 
dimineață clasele să fie împo
dobite cu flori proaspete pe 
care sclipește toată ziua rouă 
dimineții. Delicată și suavă, ea 
ne-a condus în laboratorul ele
vilor. ne-a arătat grădina și 
poate idolii săi : plantele cu 
fieri șl fructe supravegheate 
de elevi.

CONVORBIRI 
CU TREI ELEVI

Apreotesei Dumitru anul IV 
Horticultură. Un băiat de 25 
de ani, curajos, sensibil, cu o 
mare plăcere pentru conver
sație.

— Cu ce speranțe ai venit 
aici?

— înainte de speranța de a 
face contabilitate, dar cînd 
am ajuns la comisia de vizită 
medicală m-au repartizat la 
horticultură. Am făcut 8 clase, 
pină să vin aici, la altă școală.

— Ce te-a impresionat cînd 
ai venit prima dată?

— Mărimea școlii. Am văzut 
că totul merge bine și m-am 
gîndit să termin liceul ăsta și 
să mă fac domn.

— Ai prieteni?
— Am din comunele apro

piate, sint toți la contabilitate.
— înveți bine?
— Am fost primul in toți 

trei anii.
— Ce profesor-mentor ți-ai 

ales?
— Pe tov. Negulescu Dan. 

de fizică, predă și matematica.
— De ce l-ai ales tocmai pe 

el?
— Pentru că e tînăr, necăsă

torit.
— în ce probleme l-ai con

sultat?
— El m-a îndrumat să ur

mez o facultate.
— Ai fost fericit în copilă

rie?
— Nu, de Ia 14 ani m-am re

tras la bunici.
— Te-ai împrietenit cu vreo 

fată?
— Cînd eram la Deleni, Ia 

școală, am cunoscut o fată. 
Venea și asista la cursuri, voia 
să urmeze liceul. Dar am ve
nit aici. Ne-am scris pe urmă.

■— Ce prețuiești mai mult la 
profesorii tăi ?

—- Să fie prietenoși, să-și re
cunoască greșelile să fie cit 
mai apropiati de noi.

— Ce-ți place cel mai mult 
să faci?

— Să merg la teatru. Și-mi 
place și muzica.

— Ce crezi că le datorezi 
profesorilor?

acestuia de a lucra în uzină. 
Cu aceeași căldură se face 
primirea la locul de muncă 
de către conducere, de către 
maistrul său, este încredin
țat unui muncitor cu expe
riență, membru de partid sau 
U.T.C. Se are în vedere să î 
se acorde asistență tehnică, 
sculele necesare, să i se repar-

INIȚIATIVE DESPRE CARE

A SCRIS

„SClNTEIA TINERETULUI’

• La

„Semănătoarea" 

fluctuația 

a fost lichidata!

Uzeze Judicios lucrările. Pe 
aleii, uzinei, in secții, pretu
tindeni noul angajat este în
soțit de lozinci privind prin
cipiile de lucru, i se adre
sează urări.

Ceea ce v-am prezentat 
pini aici, nu rimine doar la 
caracterul oarecum festiv. 
Pentru ei, periodic, „Priete
nii noului angajat" organi
zează inttiniri cu aceștia, se 
consulii despre modul in care

— Respectul. Și el vine din 
felul în care mă port, cum în
văț. Nu există An Nou sau 
alte prilejuri in care să nu-mi 
amintesc de profesorii mei și 
să nu Ie trimit cite o vedere. 
Mi se face dor de ei în va
canță.

— Ești conducător de clasă?
— Da, clasa mea e deosebită 

din puctul de vedere al com
portării ...

VASILE STOICA

Absolvent al liceului agricol, 
lucrează acum Ia C.A.P. Di- 
miași, 26 de ani, contabil șef, 
frumos, de o veselie copilă
rească.

— Cu ce ocazie prin școală?
— Am avut o treabă specială 

și primul drum a fost aici.
— De ce?
— Așa, de dor de profesori.
— De cine ți-a fost cel mai 

mult dor?
— De tov. Căprărescu (con

tabilitate), de tov. Protopo- 
pescu (diriginte), de tov. Popa 
(prof, de engleză), mentorul 
meu.

— Dacă ar fi să mai alegi 
încă o dată, ce școală ți-ai ale
ge?

— Tot contabilitatea, e o 
meserie frumoasă, complicată, 
chiar pasionantă.

— Rîzi mereu, pari fericit.
— Iubesc o fată din Bucu

rești, mă întîlnesc la două și 
un sfert cu ea.

— Poate că și asta e un mo
tiv că ai venit în București.

— Sigur, e un motiv.
Ion Gheorghe, anul IV Hor

ticultură, 20 de ani, un băiat 
cu fața măslinie, curat îmbră
cat, delicat.

— Ce profesor-mentor ai ?
— Pe tov. Chimerman, de 

franceză.
— Ce-i spui?
— Tot ce am de rezolvat.
— Chiar tot?
— Tot.
— Citești?
— Citesc. Vreau să învăț 

bine limba franceză. Am și 
magnetofon.

— Cine ți l-a cumpărat?
— Mama.
— Te iubește mult. Poți 

să-ți înregistrezi pe el lecțiile 
și apoi să le repeți.

— Da, așa tac.
— De ce l-ai ales pe tov. 

Chimerman ca mentor?
— Pentru că e tînără, poate 

să mă înțeleagă, la început 
mi-a fost jenă, dar acum îi 
mulțumesc, m-a îndrumat, 
mi-a dat o ordine, citeam pe 
apucate. îmi plăcea poezia. 
Am căutat Baudelarie. Aș 
vrea să am poeziile lui. Nu 
le-am găsit la bibliotecă.

— Ai fost trist vreodată?
— Da, la început. Mă gîn- 

deam ce o să fac în viață. Apoi, 
am intrat aici, la școala. Am 
învățat bine, sint elev de 7, 8, 
9. Acum am luat niște note 
mici.

— De ce?
— Mi-a venit, să lipsesc la 

ore. Dar voi învăța din nou.
— Sigur?
— Neapărat.
Cînd am plecat, un elev înalt, 

timid și respectuos mi-a adus 
niște garoafe roșii din grădina 
școlii. Din partea colegilor lui, 
mi-a spus.

Și tot drumul m-am gindlt 
la această școală unică, la 
suflul comun care animă, la 
profesorii și mai ales la direc
torul care-și petrece tot timpul 
în școală. Am răsfoit revista 
școlii „Colegium" și m-a emo
ționat această simplă odă în
chinată școlii : „Prin fine 
ne-nălțăm spre culmj nebănu- 
ite/Pe noi cărări urcăm mereu 
cu fală/Și teluri noi prin tine-s 
făurite/Căci ție totul ți se-nchi- 
nă, școală!" 

au reușii si se obișnuiască 
cu locui de munci, ee greu
tăți intlmpini, ce doleanțe 
mai au.

De fapt cercul „Prietenilor 
noului angajat" nu a rămas 
la componenta sa inițiali. Se 
poate spune ci intreg colec
tivul uzinei este cuprins in 
această rază.

— Toate organizațiile U.T.C. 
— ne spune Gheorghe Curcă, 
secretarul comitetului U.T.C. 
al uzinei — au avut grijă să-i 
atragi pe acești tineri la ac
țiunile Întreprinse, să le 
popularizeze rezultatele. în 
emisiunile stației radio sau 
In paginile ziarului din 
uzină frecvența referirilor la 
activitatea și comportarea 
noilor angajați este tot mai 
mare. Ne preocupăm totodată 
de educația lor politică, de 
pregătirea celor oare doresc 
să fie primiți in rindul orga
nizației noastre.

Mi-am notat numeroase ac
tivități la care noii angajați 
au partea lor de contribuție. 
Mi s-au părut mai conclu
dente Insă două cifre : 230 și 
16. Prima reprezintă numărul 
celor care s-au angajat aici 
in ultimele trei luni, iar cea 
de a doua a celor care au ple
cat, „dar— sublinierea este 
a secretarului comitetului 
U.T.C. — și aceștia din motive 
serioase".

Raportul, altădată îngrijo
rător. exprimă reușita Iniția
tivei, devenită de acum o 
practică demnă de toată 
lauda.

R. VASILE

Vești de la 
corespondenții 

voluntari
HEI-RUP 
la unison

Pentru tinerii municipiului 
Brăila ziua de muncă nu se 
termină la semnalul sirenei, 
îi reîntîlnim pe șantierele 
muncii patriotice. în cinstea 
Conferinței Naționale a par
tidului și a aniversării sfer
tului de veac de la procla
marea Republicii, tinerii au 
participat la degajarea pie
trei pe o suprafață de 2 801 
ml, au încărcat și basculat 
7 368 tone pavele și nisip.

Tinerii de la Uzinele „Pro
gresul" au colectat peste 1 600 
tone metale vechi.

Peste 10 000 de tineri lu
crează pe șantierele muncii 
patriotice.

ALEXANDRU BADITJ

Botoșani 1972
„NE PREGĂTIM 
PENTRU VIAȚĂ"

Etalate in patru săli, cele 7000 
de exponate poartă semnăturile 
elevilor din licee, școli genera
le, școli profesionale și ucenicie 
la locul de muncă din județul 
Gorj. Sala „primilor pași”, a 
elevilor din clasele mici, cuprin
de piese de broderie, împleti
turi. carafe cu îmbrăcăminte 
împletită. Sala „electrotehnicii 
și cercurilor tehnice” prezintă 
machete de locuințe ale viito
rului, sanie propulsată, rachete, 
redresoare eu seleniu, radiore
ceptoare Exponatele „învăță- 
mintului profesional” sînt o a- 
devărată demonstrație a măies
triei. cu o largă gamă de ma
chete de utilaj agricol, covoare, 
lucrări de ceramică, mobilier, 
confecții. Deosebit de interesan
tă este sala de „cusături și croi
torie”, „cîmp de zăpadă” presă
rat cu nestemate folclorice. Ex
poziția „Botoșani 1972“ își justi
fică genericul : elevii se pre
gătesc multilateral pentru viață.

GHEORGHE JAUCĂ 
VICTOR BUCATARU

Un arbore spre 

aducere aminte
35 de tineri, pină mai ieri 

elevi în clasa a VlII-a de la 
Liceu! ,,N. Bălcescu” din 
Ploiești, șj-au dat întîlnire 
peste 10 ani. 8-au exprimat 
ginijuri. s-au emoționat în 
fața profesorilor, a diriginte
lui Constantin Preda, și-au 
împărtășit recunoștința față 
de partid pentru minunatele 
condiții în care au învățat. 
Ultima oră de dirigenție a 
fost o dovadă în plus a coe
ziunii colectivului, Cel mai 
emoționant moment a fost 
acela în care cei 35 de prie
teni au sădit în grădina școlii 
un arbore spre aducere a- 
minte.

Prof.
CONSTANȚA ANDREI
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DELEGAȚI LA CONFERINȚA

NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

UN OM DE ACȚIUNE

ÎNAINTE DE TERMENI]
Lucrătorii de la întreprinderea de construcții 

industriale montaj Brașov au înregistrat un im
portant avans față de grafic. Ei lucrează in pre
zent la unele obiective planificate pentru anul 
1971. Factori esențiali ai înregistrării unui ase
menea avans au fost colaborarea permanentă 
între constructor și beneficiar, rezolvarea unor 
probleme de aprovizionare pe plan local, reali
zarea în cadrul uzinei, prin creație proprie, a 
numeroase utilaje. O atenție deosebită a fost 
acordată de constructori folosirii cit mai depline 
a agregatelor și utilajelor, a forței de muncă și 
a timpului de lucru. Aceste măsuri au fost în
soțite de acțiuni eficiente pe linia organizării 
superioare a muncii prin adoptarea unor metode 
și procedee noi, de mare randament, prin buna 
organizare a întrecerii între echipe, brigăzi, 
pubele de lucru și șantiere. Constructorii s-au 
angajat in cinstea Conferinței Naționale a parti
dului să predea cele două hale-montaj general 
și rama șasiu la finele acestei luni, adică cu 
peste doi ani mai devreme decît prevederile 
inițiale.

Colectivele de muncă de la Trustul de cons
trucții locale Oradea, care au realizat planul se
mestrial cu 15 zile mai devreme, au dat recent

in folosință, înainte de termen, un nou bloc de 
66 apartamente. Constructorii execută, în pre
zent, finisajul la alte 306 apartamente în Ora
dea și Marghita pe care le vor pune la dispo
ziția locatarilor in zilele următoare, deșî unele 
dintre acestea au termen de recepție in trimes
trul al IlI-lea din acest an. De menționat că în 
perioada scursă din acest an, aceleași colective 
de muncă au dat în exploatare 8 obiective de 
interes economic și social cu un avans de 15—20

zile fiecare, realizind suplimentar o producție 
de peste 6 milioane Iei.

Inițiativa luată de constructorii din județul 
Neamț intitulată „Fiecare obiectiv de investiții, 
în funcțiune mai devreme !“ începe să dea roa
de. Lucrătorii de pe șantierele din acest iudeț 
au realizat de pe acum 50 la sută din lucrările 
de construcții, montaj și instalații prevăzute

hate utilajele pentru lucrările

de investiții livrate in avans
(Urmare din pag. I)

ma că Uzina „Independența" își 
respectă cu seriozitate obligațiile. 
Realizările pe cinci luni con
firmă și -ele- acest presti
giu : producția globală a fost 
depășită cu 1470 000 Iei, pro- 
ducția-marfă cu 11 567 000 lei, 
producția-marfă vîndută și în
casată cu 24 584 000 lei, econo
miile Ia prețul de cost se ridică 
la 16 milioane Iei. Productivita
tea muncii pe salariat a crescut 
cu 323 lei. Tot asa cum, angaja
mentele îmbunătățite în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a celei de-a 25-a aniver
sări a Republicii sînt o confir
mare a dorinței colectivului de a 
menține un ritm mereu ascendent 
a activității sale în continuare : 
o producție-marfă suplimentară 
in valoare de 15 milioane, o pro- 
^ucție-marfă vîndută și încasată 
ln valoare de 30 de milioane, be

neficii 7 milioane, productivita
tea muncii pe salariat va crește 
cu 500 de lei, economiile de me
tal se vor cifra la 300 tone. 
Cum vor contribui tinerii uzinei 
la realizarea acestor angajamen
te, la onorarea devizei de care 
vorbeam ? Iată ce ne precizează 
tovarășul Cornel Roman, secre
tarul comitetului U.T.C. pe uzină.

— Am adoptat în acest sens 
multe măsuri. De pildă : pentru 
ca mașinile-unelte prin așchiere 
să funcționeze 24 de ore din 24, 
ucenicii anului doi au fost puși 
să lucreze și ei pe mașini în

schimburile I și II. Intercalați 
între muncitorii cu experiență cei 
20 de ucenici din secția unelte 
pneumatice au realizat luna tre
cută 2 000 de ore, adică, aproape 
norma muncitorilor calificați.

Rezultatul este excelent. Toc
mai de aceea s-a hotărît repar
tizarea altor 12 ucenici pe strun
gurile Carusel și borverguri. Ate
lierul școală al uzinei a fost și 
el conectat la efortul general al 
colectivului. O sută de elevi și 
ucenici lucrează, în două schim
buri, piese pentru producția cu
rentă.

— Mai vreau să adaug un 
exemplu, revine secretarul comi
tetului U.T.C. Pentru executarea 
în avans a unor comenzi de care 
depinde punerea în funcțiune a 
unor noi capacități de producție» 
cei 300 de tineri din secția ca- 
zangerie au hotărît ca împreună 
cu întregul colectiv să lucreze 
zilnic 2 ore peste program pînă 
la terminarea comenzilor respec
tive, recuperîndu-și pe rînd 
timpul lucrat suplimentar. în 
acest fel a fost posibilă expedie
rea înainte de termen a filtrelor 
pentru Combinatul chimic Go
vora și a altor utilaje.

Șeful secției cazangerie ne o- 
feră și numele tinerilor eviden- 
țiați în ultima lună: Nicolae 
Belașcu, Ion Giurgiu, Viorel 
Cioni, Ilie Neagu, Ion Năstase 
la care se alătură colegii lor de 
la secția montaj : Traian Țabrea,

Constantin Banciu, Ion Stoian, 
Ilie Rusu.

Dar garanția îndeplinirii anga
jamentelor reformulate o dă în 
același timp ansamblul măsuri
lor tehnico-organizatorice luate 
de comitetul oamenilor muncii și 
care vizează punerea mai plenară 
în valoare a tuturor rezervelor 
materiale și umane ale uzinei : 
• Reproiectarea unui număr de 
40 de produse în vederea moder
nizării și perfecționării lor. • în
locuirea a cel puțin 7 tone de 
metal cu mase plastice. • Exe
cutarea unui transportor suspen
dat în secția mecanică 3 care va 
scurta ciclul de fabricație a unor 
piese. • Aplicarea procedeului 
de turnare continuă pentru ba
rele de bronz și profilele din cu
pru pentru serpentinele cuptoa
relor cu inducție. • Montarea 
în turnătoria dc neferoase a două 
cuptoare cu inducție realizate 
prin autodotare. • Creșterea gra
dului de utilizare al mașinilor 
prin programarea grupată de re
pere pe mașini speciale. • Dota
rea secțiilor de unelte pneuma
tice și cuptoare de tratamente 
termice cu standuri de probă.

Dar planul are peste 100 de 
poziții. Și cele mai multe dintre 
prevederile sale pot fi găsite 
deja materializate în producție 
sau în curs de aplicare. Fiecare 
dintre prevederile planului 
de măsuri tehnico-organizatorice 
constituie o certitudine a înde
plinirii angajamentelor asumate.

pentru întregul an. Ei au redus cu 1—3 luni I 
termenele de punere in funcțiune a unor impor- | 
tante obiective industriale cum sint unitatea de 
azot IV de la Combinatul de îngrășăminte azo- I 
toase Piatra Neamț, lucrările de dezvoltare a I 
secției de cartoane dure de la Fabrica „Comuna 
din Paris", noua linie tehnologică de Ia turnăto- I 
ria de fontă a întreprinderii mecanice-Roman.

Secția montaj, pusă in funcțiune Ia incepu- | 
tul trimestrului in curs Ia Fabrica de apara- 
taj electric pentru instalații de la Titu. a atins I 
parametrii proiectați, cu trei luni înainte de ter- | 
menul planificat. Ca urmare, colectivul de mun
că de la acest sector, printre care se remarcă | 
echipele conduse de Dumitru Sin, Dan Voinea, | 
Pompiliu Sandu, realizează zilnic. în întîmpina- i 
rea Conferinței Naționale a partidului, o pro- I 
ducție suplimentară în medie cu 10 la sută. 1 
Acestor realizări li se adaugă cele obținute de ■ 
Lucreția Dumitru, Paraschiva Mihalache și Lu- I 
creția Sandu, care lucrează cu un avans de 15 1 
zile față de sarcinile la zi. De asemenea, coleeti- , 
vul secției de uzinaj, unde asistența tehnică este | 
asigurată pe toate cele trei schimburi la nivelul 
schimbului intii, lucrează în prezent în contul j 
primei decade a lunii viitoare.

Uzina va produce cu ,
nouă luni mai devreme i
(Urmare din pag. I)

Șeful șantierului, tînărul ingi
ner Gheorghe Ciocoiu, sinteti
zează în cîteva cuvinte „secrete
le succesului constructorilor".

— Mulți s-au mirat cînd au 
auzit că am reușit să realizăm 
planul de investiții pe acest an 
pînă la sfîrșitul lunii mai. Per
formanța (dacă poate fi numita 
astfel) are cîteva explicații sim
ple. Este vorba, în primul rînd, 
de aprovizionarea ritmică cu ma
terialele necesare, de mecaniza
rea, lucrărilor, care a determinat 
o ^productivitate înaltă și de 
efectele introducerii, și apoi, a 
generalizării acordului global. 
Colaborăm excelent cu benefi
ciarul, alcătuind în colaborare cu 
el grafice de execuție pe ope
rații, riguros concepute și urmă
rite. Și mai este vorba de entu
ziasmul oamenilor, în mare ma
joritate tineri. (O paranteză : 
media de vîrstă a șantierului nu 
depășește 30 de ani). Lăcătușii 
lui Constantin Trașcă, dulgherii 
lui Ștefan Deaconu, betoniștii 
din echipa lui Ioan Popescu, zi
darii conduși de Dumitru Gher- 
ghin, alături de instalatori, de 
montori și de cei de la lucrările 
speciale au realizat un ritm sus
ținut, în condiții nu întotdeauna 
favorabile, dar cu rezultate dem
ne de admirație.

Ilarie Cîrstoiu, secretarul co
mitetului U.T.C. al șantierului, 
ține să remarce perfecta colabo
rare cu tinerii din organizația

beneficiarului. Atît la întocmirea | 
planului operativ, cît și la reali
zarea lui practică. |

— Uzina este a noastră, a tu- | 
turor. Dispersarea responsabilită
ților, a forțelor, n-ar folosi ni- I 
mănui. Colaborînd permanent, I 
cîștigul este al tuturor.

L-am rugat pe tovarășul ingi
ner Victor Popa, directorul uzi- • 
nei, să ne spună ce va însemna . 
practic intrarea în funcțiune a I 
acestui obiectiv cu 9 luni înainte ■ 
de termenul planificat. ,

— Vom putea realiza, la finele I 
lunii iunie 1975, valoarea pro- ' 
ducției globale prevăzute pentru < 
întregul cincinal. Aceasta va face | 
ca durata de atingere a parame- 1 
trilor proiectați să fie redusă cu g 
minimum 16,5 la sută. Practic. I 
la sfîrșitul anului 1975 sectorul ■ 
producător de utilaj chimic va g 
da peste prevederile planului I 
cincinal o producție globală de 
circa 180 milioane lei. Ne preo- I 
cupăm de pregătirea cadrelor I 
(școlarizăm 340 de elevi), de • 
pregătirea temeinică a fabrica- g 
ției și a capacităților de produc- I 
ție, de organizarea pe baze mo- ■ 
deme a activităților, comparti- ■ 
mentelor și funcțiunilor cu care I 
se va începe primul an plin de • 
producție de utilaje chimice. .

Apropiata Conferință Naționa- I 
Iă a partidului polarizează gîndul 
și efortul unanim al constructo- I 
rilor. Rezultatele lor zilnice în- ’ 
dreptățesc încrederea în reușita g 
deplină a competiției lor cu | 
timpul.

Despre tânărul Tache Bna- 
tu. lăcătuș mecanic în secția 
autoagregate a Atelierelor 
Centrale I.T.B., nu se poate 
vorbi in termeni spectacu- 
loși. Din discuția purtată cu 
tovarășul Lică Naum, secre
tarul comitetului de partid, 
am reținut că el este un 
muncitor harnic, priceput, 
conștiincios, realizează lu
crări de bună calitate, folo
sește din plin minutele mun
cii, n-a absentat niciodată 
nemotivat. în cei opt ani de 
cînd lucrează in întreprin
dere, și-a cîștigat stima și 
prețuirea tovarășilor de 
muncă, el însuși stimind și 
prețuind colectivul în mijlo
cul căruia s-a format ca bun. 
meseriaș, ca om. O biografie 
obișnuită, așadar, cu nimic 
ieșită din comun, aidoma ce
lor ale altor zeci și zeci de 
muncitori de aici, care și ei 
sint harnici, pricepuți, con
știincioși. cu o ținută mora
lă demnă de timpul ce-1 
trăim. Evident, aceste cali
tăți sînt tot atîtea argumen
te. îndeajuns ca să pledeze 
convingător pentru cinstea 
ce i s-a făcut de a fi dele
gat la Conferința Națională 
a partidului. Și, totuși, ceva 
în plus trebuia să existe, 
să-1 individualizeze, definin-

du-i personalitatea. Acest 
..ceva în plus“ l-am aflat 
dișcutînd cu tinerii din sec
ția în care lucrează.

— Este secretarul nostru 
de U.T.C., și de cînd îl a- 
vem pe el secretar, organi
zația noastră e totdeauna 
fruntașă, ne spune mecanicul 
Petre Mircea. Această re
marcă am fi putut-o con
semna de o sută de ori, adi
că din partea fiecărui utecist 
din organizație, care ne-au 
vorbit despre dezbaterile din 
adunările lor generale, des
pre inițiativele luate în spri

jinul producției (cităm una : 
„Fiecare tînăr muncitor să 
fie propriul lui controlor de 
calitate"), despre rezultatele 
frumoase obținute în acțiu
nile de muncă voluntar-pa
triotică, despre alte și alte 
activități specifice organiza
ției noastre, reliefind de fie
care dată contribuția secre
tarului lor. Descopeream, 
astfel, cea de-a doua latură 
a personalității tânărului Ta
che Bratu : pasiunea pentru 
activitatea politico-ideologi- 
,că. spiritul de inițiativă în 
munca de organizație, atitu
dinea critică, combativă și 
intransigentă în discernerea 
diverselor fenomene de via
ță și muncă — trăsături iz
vorâte dintr-o înaltă con
știință comunistă.

— Țin să subliniez, ne 
spune el, că dacă aceasta 
este aprecierea de care mă 
bucur, ea se datorește în 
bună parte colegilor mei 
uteciști, colectivului în care 
muncesc, comuniștilor, al 
căror sprijin l-am simțit în
totdeauna. Voi face tot ce 
depinde de mine să merit a- 
ceastă încredere, să-i repre
zint cu cinste la înaltul fo
rum al partidului nostru.

I. ANDREIȚA

ZV PRODUCȚIE NU EXISTĂ

RĂSPUNDERI MICI

Munca oricăruia dintre noi, 
dacă este depusă în folosul 
societății, are o importanță 
majoră. Planul de producție 
al unei întreprinderi, dezvol
tarea economiei naționale 
chiar, depind, in ultimă in
stanță, de modul în care fie
care muncitor, inginer sau 
tehnician înțelege să-și facă 
datoria, să confere muncii lui 
o înaltă, valoare. în acest 
proces productiv există însă 
și oameni a căror răspundere 
este deosebită de a celorlalți. 
Oameni aflați în locuri che
ie (nu este vorba despre pos
turi de conducere) de unde 
pot influența hotărîtor, pozi
tiv sau negativ — în raport 
de calitatea muncii lor, de 
atitudinea față de răspun
derea cu care sînt investiți — 
întreaga activitate a unui ate
lier, a unei secții sau a unei 
întreprinderi. Intr-un aseme
nea loc lucrează și tînăra Au
relia Secuiu.

La Fabrica „Dorobanțul** 
din Ploiești nu este nimeni 
care să n-o cunoască. Harni
că, devotată profesiei și co
lectivului, veșnic preocupată 
de perfecționarea pregătirii 
sale, Aurelia Secuiu s-a afir
mat prin dobindirea unor 
rezultate de valoare ca lucră
toare la filatură. Pentru toate 
aceste calități, dar mai ales 
pentru eforturile de a învăța, 
de a se perfecționa, i s-a a- 
cordat încrederea de a fi pro
movată la laboratorul de 
probe. Un loc de muncă unde 
o greșeală poate compromite 
rodul activității a sute de oa
meni ; unde se cere o înaltă 
calificare, precizie, experien
ță, pasiune. Inginera Genia

Radu, secretara Comitetului 
U.T.C. din întreprindere, spu
ne că e' mare lucru să știi că 
intr-un asemenea loc-cheie 
se află oameni de nădejde. 
Fabrica are un proces tehno
logic complex. Materia primă 
lînă, poliester, celofibră tre
ce aici prin complicate trans
formări pînă ce ia forma fi
relor și apoi a produsului fi
nit : stofe fine, stofe pentru 
costume și pentru rochii. Pe 
parcursul acestui proces se 
fac numeroase probe de la
borator. Aurelia Secuiu, mî- 
nuind complicatele aparate cu 
care este dotat laboratorul de 
încercări, trece zilnic aici un 
strălucit examen de calitate 
și hărnicie, examinînd cali
tatea muncii întregului colec
tiv al fabricii.

Interesant este că pretutin
deni, în fabrică, la conducere, 
la organizația de partid, la

organizația U.T.C. ni s-a vor
bit^ despre importanța deose
bită a activității pe care o 
desfășoară Aurelia Secuiu. Cu 
o singură excepție. Tînăra 
Aurelia Secuiu consideră că 
munca ei este obișnuită. O 
activitate cu un specific apar
te. desigur, dar cu nimic 
deosebită de a celorlalți oa
meni din fabrică. „Mai ales 
in aceste zile premergătoare 
Conferinței Naționale a parti
dului — spune ea — munca 
fiecăruia este la fel de im
portantă. Iată, fabrica noas
tră se angajase să realizeze 
în 1972 o producție globală 
suplimentară de 8 milioane 
lei. în cinstea conferinței an
gajamentul a fost dublat. De 
asemenea, ne-am angajat să 
sporim producția marfă supli
mentară de Ia 5 milioane lei 
cît se prevăzuse la începutul 
anului, la 12 milioane lei. Sînt 
obiective importante și fieca
re salariat al întreprinderii, 
la locul său de muncă, este în 
măsură să influențeze hotărî
tor îndeplinirea și depășirea 
lor“.

Sint ginduri cărora Aurelia 
Secuiu dorește să le dea glas 
și la Conferința Națională a 
partidului, unde este delegată 
din partea organizației jude
țene Prahova a P.C.R. Pentru 
că ea este convinsă că econo
mia națională se va dezvolta, 
că prosperitatea poporului se 
va intensifica tot mai mult 
în măsura în care fiecare va 
înțelege că locul lui de mun
că este un loc cheie.

A. VASILESCU

— De la „Scînteia tineretu
lui" ? Mă bucur. Am de multa 
vreme pe suflet niște lucruri pe 
care vreau să le spun tineretului 
și n-am avut pînă acum ocazia...

— Cu atît mai bine, tovarășe 
Drucker...

— Mie poți să-mi spui Dolfi 
Baci. Așa îmi zic și toți cunos- 
cuții mai vechi. Iar matale ești 
tînăr, așa că nu-i cu supărare.

— De fapt, ce aveți să trans
miteți tineretului ?

— O apreciere. Care poate să 
fie și o felicitare. în ultimii ani, 
aici, în uzina „Victoria", a năvă
lit pur și simplu tineretul. Și 
vreau să spun cît sînt de mulțu
mit de băieții aceștia, de pre
gătirea lor, de curajul cu care 
rezolvă problemele. Dacă o luăm 
inginerește, 80 pînă la 90 la 
sută din tinerii de aici sînt foar
te bine pregătiți. De acum o să 
mă pot pensiona liniștit, viitorul 
uzinei e pe mîini bune.

— Dar în afara uzinei, cum se 
comportă tinerii dumneavoas
tră ?

— Aici e mai complicat. Văd 
că mi-o iei înainte cu întrebă
rile. De fapt, cam aici am vrut 
să ajung și eu. Vezi dumneata, 
clacă în producție procentul ce
lor neserioși e mic, puțin peste 
zece la sută și scade mereu, în 
viața lor particulară băiețanii ne 
fac mai multe necazuri. E drept, 
ăi mai mulți sînt oameni la lo
cul lor și în familie, pe stradă, 
în relațiile cu ceilalți. Dar nu 
toți înțeleg să trăiască omeneș
te. Unii se sperie de cîți bani 
cîștigă și nu mai știu ce să facă 
să-i cheltuie, mai ales cei mai 
tineri...

— Cîștigă bine ?
— Media salariului e la noi în 

jur de 1700 lei lunar. Așa ca 
aici n-au de ce să se plîngă. Da 
nu-i de-ajuns să cîștigi bine ca 
să fii un om și la lucru și aca
să. Nu, nu-i de ajuns.

— De fapt, pentru asta vo
iam să stăm de vorbă. Ce înțe
legeți dumneavoastră prin a trăi 
în chip exemplar ?

— E complicat, zău că-i com
plicat de răspuns. De unde le 
mai scoateți și voi, gazetarii ? A 
trăi în chip exemplar... Bănu
iesc că vrei să-ți vorbesc despre 
oamenii de Ia care am luat eu 
exemplu...

— Și despre aceia.
— Da. Numai că nu poți sa 

compari felul în care am trăit 
noi, ilegaliștii, cu felul în care 
pot să trăiască acum tinerii a- 
ceștia ai noștri. Am cunoscut, 
înainte de puterea comuniștilor, 
mulți oameni exemplari. Erau 
muncitori, unii ingineri, de-aici, 
din Călan sau din Reșița, unde 
m-am născut. își iubeau munca 
dar își iubeau și demnitatea, nu 
s-ar fi dat înapoi de la nici un 
efort pentru a-și păstra această 
demnitate. Erau niște oameni 
curați, sufletește curați. Nu-i 
știam altfel decît la lucru, acasă 
apoi, cu familiile lor. îi respec
tau toți, chiar cei care-i invidiau, 
sau îi dușmăneau pentru că erau 
mai buni decît ei. Fără voia 
noastră, celor mai tineri ne ve
nea să-i imităm în tot ce fă
ceau. Mai târziu, cînd mi s-a fă
cut cinstea să fiu primit în rîn- 
durile comuniștilor, i-am întîlnit 
pe cei mai mulți din oamenii 
aceia la ședințele de partid... 

Am fost fericit să Ie simt apro
pierea puternică, caldă, înțeleap
tă. Să muncesc și să lupt îm
preună cu ei. Deși pe atunci 
n-aș fi putut să explic asta așa 
cum o fac acum...

— Și acum ?
— Acum... Așa cum îți spu

neam sînt foarte mulți tineri 
care pot fi dați de exemplu din 
toate punctele de vedere. Care 
au înțeles că trebuie să trăias
că curat și trăiesc așa.

— Ce înseamnă „curăț** ? A 

„FIECARE TÎNĂR PORTE El 
UN CAP DE COLOANĂ"

trăi fără greșeală ?
— Nu, nu există om fără gre

șeală. Asta e o absurditate. Nici 
nu vrem să facem din tinerii 
noștri niște sfinți, că doar sfinții 
din închipuirea unora nu gre
șesc. A trăi „curat" înseamnă a 
nu stîrni disprețul, scîrba celor
lalți. Dimpotrivă, a le obține 
respectul prin muncă, prin serio
zitatea ta. Ei, și unii băieți de-ai 
noștri nu înțeleg și nu vor să 
trăiască la un minimum de igie
nă morală. Nici spirituală și, u- 
neori, nici fizică. Păi eu, dacă 
fac bine socoteala, am tuns aici, 
în Călan, vreo 700 de tineri. Da, 

da, i-am dus cu mîna mea la 
frizer.

— N-a fost un abuz ?
— O fi fost. Dar pe urmă au 

venit chiar ei și mi-au mulțumit. 
Și n-o să-ți vină să crezi, dar e- 
rau printre ei și ceva șefi de sec
ție din uzină. Niște ingineri mai 
tineri care umblau cu capul mai 
mult prin revistele de modă de
cît prin fabrică. De la cine să 
învețe muncitorii ? Abuz !... Poa
te, dacă o iei așa, după cuvinte. 
Dar nu era un abuz mai mare 
din partea lor, să-și bată joc de 
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„VICTORIA" DIN CĂLAN

toți ceilalți, care erau oameni se
rioși ? Era. Și atunci cînd doc
torul îți taie o came rea, poți să 
spui că a făcut un abuz ? Așa 
și aici. Era vorba de sănătatea 
colectivului, de respectarea tra
dițiilor muncitorești și comu
niste de aici, din Călan. Dum
neata ai fi stat cu mîinile-n 
sîn ?

— Nu știu. Poate că...
— Tocmai asta e. Asta e încă 

un lucru ca să te poți numi că 
trăiești exemplar. Să știi ! Să nu 
eziți atunci cînd ai dreptate, 
cînd cauza e dreaptă. Unii din 
tinerii ăștia de care vorbesc nu 
prea știu ce vor. Ar vrea să și 
cîștige bine, să și muncească pu
țin, să și facă școala așa, fără să 
învețe. Și exemplul rău e gata. 
Iar omul, așa-i omul, cîteodată 
mai repede se ia după cel de 
merge strîmb. Deci, ca să trăiești 
în chip exemplar mai întîi va să 
știi bine ce vrei de la viață, dar 
și ce vrea viața, ce vor oamenii 

de la tine. Să fii sigur pe lucru
rile astea. Și să alegi metode cin
stite, curate, ca să le înfăyt'iiești. 
Să nu te ascunzi în minciună. A 
vorbi și a trăi deschis, asta în
seamnă a trăi exemplar. Cine se 
ascunde, chiar și după vorbe, 
înseamnă că are ceva de ascuns. 
Or, un exemplu trebuie să stea în 
fața oamenilor, în lumină, să se 
pătrundă toți de faptele lui. Nu 
ca unii din maiștrii și inginerii 

mei care se rușinează, se feresc 
să vorbească cu muncitorii. îi 
privesc de sus...

— De cînd conduceți uzina P
— De 22 de ani. De atunci 

mi-am impus să fie pentru mine 
o a doua casă, o a doua familie 
A doua am spus ? Am greșit. E 
prima casă. Iar muncitorii mi-s 
prima familie. Tinerii sînt ca și 
copiii mei. Am printre ei strun
gari și turnători eminenți, res
pectabili din toate punctele de 
vedere. De unii dintre ei pot 
spune că m-am îndrăgostit. Dar 

am și alții, pe care i-aș lua de 
ureche în fiecare zi. Sînt cîțiva 
care nu s-au lăsat modelați. De 
ei vorbesc. Dar parcă nici noi, 

Xcei care i-am crescut n-am avut 
întotdeauna suficientă răbdare. 
Sînt caractere în care exemplul 
nu se impune de la sine. Cu care 
trebuie să lupți pînă le demon
strezi care e calea cea mai bună. 
Pînă le impui să se comporte 
omenește.

— Ce înseamnă „le impui"?
— Nu neapărat constrângere. 

Poate chiar în ultimul rînd con
strângerea. Mai degrabă subtili
tatea. Vezi, cîteodată tinerii au

nevoie de niște condiții, cultura
le să zicem, pe care, deocamda
tă, aici în Călan nu le-am putut 
asigura. Atunci cată să-și umple 
timpul cu alte prostii, cărți proas
te, sau băutură, sau mai știu eu. 
Ei, e greu și nu-i bine că n-au 
aceste condiții, dar nu Ie putem 
promite fără să fim siguri că se 
face. Așa că trebuie să-i câști
găm altfel, mai subtil, să intrăm 
mai subtil, să intrăm în sufletul 
lor.

— Să le sugerați un ideal care 
să-i captiveze ?

— Da. Și să le oferim exemple 
convingătoare că acel ideal e mai 
bun.. Uite, de-asta sînt eu supă
rat pe unii ingineri mai tineri, 
că -nu-i pot folosi pentru asta, 
pentru a fi niște exemple pentru 
tineri, niște adevărate capete de 
coloană. Poate că munca cu ei 
trebuie începută. Să-i educăm 
mai întîi pe educatori.

— M-am întîlnit cu tineri din 
uzina dv. și stînd de vorbă cu ei 
m-am convins că vă respectă și 
vă iubesc. Cum vă explicați 
această mare reușită ?

— Nu știu exact. Sînt foarte 
aspru cu ei, cîteodată. Le cer 
mult, așa cum îmi cereau mie, 
pe vremuri. Dar ei trebuie să 
facă mult mai mult pentru 
că au obiective mai vaste 
decît am ' fi crezut atunci, 
demult, că vom avea vreodată. 
Și totuși, cînd mă întîlnesc cu ei 
abia reușesc să mai plec. Am 
multe de aflat de la ei. Ca să 
modelezi ceva trebuie mai întîi 
să cunoști foarte bine. Poate de 
asta greșesc uneori educatorii, 
poate de asta am greșit și eu 
cîteodată. Și mai e ceva. Am 
mai spus : Ca să fii un bun cap 

de coloană trebuie să te vadă și 
să te simtă toată coloana, să fii 
în fruntea, dar și în miezul ei.

— Tinerii de azi pot fi cape
te de coloană ?

— Mulți dintre ei! Mulți din
tre ei își duc viața în chip e- 
xemplar, sînt primii în muncă, 
cei mai stabili și mai cinstiți fa
miliști, mereu dornici să învețe, 
să fie mai buni, să-i ajute pe cei
lalți. Alții trăiesc doar pentru ei, 
sau așa par cel puțin. Dar și ei 
ar putea fi educați. Pentru că, 
de acum nu ne mai ajung oame
nii cap de coloană ci avem ne
voie de colective capete de co
loană. Totul este cum să faci sa 
pregătești mai bine acest cap de 
coloană.

— Și coloana însăși...
—- Adevărat. însăși coloana 

trebuie să fie din ce în ce mai 
bine pregătită. Poate că acest 
ideal al tinereții voastre despre 
care m-ai provocat să vorbesc, a 
trăi în chip exemplar, își va că
păta adevărata înfățișare atunci 
cînd toți oamenii vor viețui ast
fel, cînd nu va mai fi o distinc
ție, decît formala, între coloană 
și capul său.

— Așadar, credeți că fiecare 
tînăr poate fi un om exemplar ?

— Da, poate. Asta înseamnă că 
mai e nespus de mult de muncit 
pînă se va ajunge acolo. Dar cred 
că, unindu-și eforturile, comu
niștii vor face ca fiecare om să 
fie un exemplu pentru ceilalți, 
pentru următorii. Și deși poate 
că n-o să mai trăiesc pînă atunci, 
mă bucur că am această con
vingere. Și nu numai eu.

Convorbire realizată de
OVIDIU PĂUN
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fără miză, atemporal, fleacurile 
subiectelor muzical-sportive-dis- 
tractive.

DEMOCRAȚIA NUMERELOR
Cum s-a ajuns aici ? In urmă 

eu 15 ani, directorul gene
ral de atunci al cinemato
grafiei, George Macovescu, spu
nea la „Prima conferință de 
creație a cineaștilor din ță
rile socialiste", următoarele : 
„Ce să facem, cu alte cuvinte, 
ca să ne afirmăm mai puternic 
șî să depășim — de ce să nu o 
spunem — o situație momentan 
nu prea strălucită ? Unii sînt de 
părere că soluția este să repro
ducem, în niște variante oarecum 
modificate, cele citeva formule 
de succes ale cinematografiei din 
Occident. Dacă nu putem prezen
ta un „strip-tease", să introdu
cem in filmele noastre măcar o 
scenă, două la ștrand, fie că este 
sau nu cazul ; dacă nu putem 
face „westernuri" să facem mă
car niște „easternuri", punînd în 
locul „cowboy-lor" niște bravi 
grăniceri, dacă în sfîrșit nu pu
tem să facem film-revistă cu ® 
mie de „girls-uri" și un jazz în
drăcit, să plasăm măcar cîte un 
moment de „descompunere bur
gheză", pe ici, pe colo, ca să-și 
capete și spectatorul nostru 
„rock-and-roir-ul lui...**. în po
fida acestor foarte judicioase ob
servații, totuși, pe această cale 
s-a mers din păcate destul de 
mult în comedia românească, îm- 
prumutînd fără succes modele 
care ne-au venit ca niște haine 
ori prea strimte ori prea largi. 
S-a invocat adesea popularitatea 
genului, nevoia de rîs a soecta- 
torului contemporan și astfel ac
centul a trecut de la calitate pe 
cantitate. Dar cifrele, „democra
ția numerelor" ne arată altceva. 
Din 20 de filme românești care ' 
au avut mai mult de trei milioa
ne de snectatori doar 5 sînt co
medii, ele ocupînd într-o „scară 
ierarhică" niște locuri modeste : 
8 („De-aș fi Harap Alb" cu 
3 947 746 spectatori), locul 9 („Alo 
ați greșit numărul"), 14 („Dra
goste la zero grade"), 17 („Serbă
rile galante") și locul 20 („Nu 
vreau să mă însor". Filmele pre
ferate de public sînt la antipodul 
comediei : filmul ..TUDOR" a 
fost văzut de 9 775 000 spectatori, 
„DACII" de 8 300 000 de specta
tori. „PĂDUREA SPINZURA- 
TILOR" de 4 194 000 spectatori. 
De unde se vede că în 
raza de interes a publicu
lui nu primează totuși nevoia 
excesivă de umor cum se 
pare că vrea să dovedească cu 
orice preț producția de film. 
Dacă admitem „nevoia de rîs" a 
spectatorului contemporan iată 
că într-o competiție cu alte ge
nuri publicul arată clar că nu 
vrea și nu poate să rîdă oricum.

se

COMEDIILE TN COPRODUC
ȚIE: INSUCCESE ÎMPĂRȚITE 

CU ALȚII
„Traista artizanală în care 

Reite Clair și-a împachetat me
rinda rămasă după „Serbările 
galante" era. pasămite, găurită, 
și în drumul de la hotel la aero
portul Băneasa au început să 
cadă : ici o jumătate de idee, 
dincolo un simili-gag, dincolo un 
sfert de personaj sau de sus
pense. Cîți compatrioți ai ilus
trului cineast, aflați probabil ca 
turiști la noi. au dat peste aceste 
resturi, le-au lipit unele de altele 
și s-au înfățișat cu ele la stu
diourile Buftea, care dispuneau 
de costume și de o echipă de 
filmare în rezervă. Așa s-a năs
cut, bănuim, coproducția „Șapte 
băieți și-o ștrengăriță". Și criti
cul Florian Potra conchide : „La 
drept vorbind „Șapte băieți și o 
ștrengăriță" este un film „anti
popular, în sensul imediat al 
termenului, e potrivnic interese
lor intelectuale și culturale ale 
publicului de orice nivel".

Dar celelalte coproducții, „Fru
moasele vacanțe", „Cîntecele 
mării" ? Ei bine, ele — afirmă 
cu autoritate criticul Valentin 
Silvestru — „au izbutit să atingă 
cota cea mai coborîtă a produc
ției mondiale în materie".

CINE SÎNT AUTORII 
COMEDIILOR NOASTRE? 

CE NE SPUN GENERICELE?
Există regizori specializați în 

comedia cinematografică ? A- 
proape toți cineaștii noștri și-au 
încercat mîna într-o demonstra
ție greșit înțeleasă de „profesio
nalism" — dacă nu este vorba de 
altfel de demonstrații — în co
medie. Numărul celor care n-au 
semnat „filme vesele" este așa 
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CHAGALL de GRIGORE ARBORE

de mic încît el poate fi socotit o 
excepție, iar numele celor care 
n-au făcut comedii trebuie con
semnate ca atare : Iulian Mihu, 
Mircea Săucan, Andrei Blaier, 
Sergiu Nicolaescu.

între o ecranizare și un film 
istoric, comedia a devenit un fel 
de „odihnă activă" în care au 
fost mobilizați cineaști meritorii, 
dar fără vocația umorului. Mir
cea Mureșan, după „Răscoala" și 
„Baltagul" face dintr-un scenariu 
al cărui subiect inițial amintea 
de o echipă de hochei, un film 
fără umor despre boxeri : 
„K.O.". Mircea Drăgan, după 
„Golgota" și „Columna", a ținut 
să ne arate inapetența la satiră 
în nu mai puțin de trei episoade 
cite a avut serialul „Brigăzii di
verse", fiind convins — după cum 
a mărturisit-o public — că totul 
e simplu și la îndemînă : „Ve
deți, noi am pornit de la ideea 

COMEDIA
CINEMA TOGRAFICĂ
LA ZERO GRADE

Rideți și plingeți alături de noi

că viața este așa cum e, adică 
poți găsi în ea de toate, și paro
die, șî dramă, și comedie. N-am 
căutat, așadar, nici să facem pa
rodie pură, dar nfci un film poli
țist clasic".

Să ne mai mirăm atunci că 
dintr-o asemenea optică asupra 
vieții și profesiunii de cineast 
filmul „Brigada diversă" este așa 
cum este ?

Există totuși regizori compe
tent în comedia cinematografi
ca ? Există ! Jean Georgescu, 
Ion Popescu-Gopo, Geo Sai- 
zescu sînt nume elocvente în 
acest sens, după cum am mai 
avut specialiști în comedii ci
nematografice eșuate : Cezar 
Grigoriu.

Jean Georgescu ne-a oferit cea 
mai bună ecranizare după Ca- 
ragiale : „O noapte furtunoasă" 
(realizat în condiții precare de 
lucru în 1942) și cea mai bună 
comedie pe o temă de stringentă 
actualitate, satirizînd birocrația : 
„Directorul nostru", 1955. Gopo 
a trecut cu succes de la desenul 
animat la filmul cu actori — 
fiind de fapt singurul autor de 
comedii ale cărui distincții cine
matografice obținute la festiva
lurile internaționale sînt conclu
dente, iar Geo Saizescu a reali
zat filme pe mai toate regis
trele comicului popular : de la 
zeflemeaua bonomă din „Un su- 
rîs în plină vară" și „Balul de 
sîmbătă seara" pînă la satira aci
dulată din comedia de moravuri 
„Astă seară dansăm în familie".

în rest ? Un nume intrat în 
anonimat : Traian Fericeanu, re
gizorul filmului de montaj me
diu „Popescu zece în control", o 
meritorie comedie pe o temă de 
actualitate : atentatorii la bunul 

obștesc, și George Turcu, alt 
nume care a debutat promițător : 
„Cu Marincea e ceva" (1954), a 
continuat foarte bine cu „O mică 
întîmplare", tragicomedia unui 
personaj in luptă cu conformis
mul și birocrația, ca să eșueze 
apoi în umorul revuistic, anu- 
lind în „Castelanii" accentele li
nei satire inspirate din lumea 
satului contemporan.

Un caz interesant ce poate 
arunca o lumină exactă asupra 
unei mentalități de multă vreme 
existentă în filmul românesc, 
mai ales în ce privește comedia 
și soarta ei, este regizorul Ce- 
zar Grigoriu. Debutează ca sce
narist al unui film sub orice cri
tică „Vacanță la mare" (ceva in
decis între tribulațiile unei or
chestre de muzică ușoară și cî- 
teva starlete în costume de pla
je...). Al doilea scenariu pe 
care-1 și regizează pînă la un 

punct, pînă la punctul în care 
de teamă că au fost investiți 
bani într-un alt eșec cinemato
grafic „comanda" filmului e tre
cută pe alte mîini, și astfel „Dra
goste la zero grade" se adaugă 
listei eșecurilor triumfale. Fil
mul — stupoare ! — obține o 
diplomă la un anonim festival 
dintr-o țară caldă, o diplomă 
pentru costumele cinematografic 
etalate în peisajul de iarnă al 
Carpaților și Cezar Grigoriu pri
mește... cale liberă pentru un al 
treilea film : „împușcături pe 
portativ". E distribuită Margare
ta Pîslaru. plus orchestra Sin
cron, dar filmul este tot un eșec 
răsunător.

CINE S1NT SCENARIȘTII?

Ca să răspundem la întrebare 
trebuie să vedem intîi cine nu 
apare pe genericul comediilor 
românești sau cit apar, și cînd 
și unde scriitorii noștri satirici ? 
Aurel Baranga o singură dată în 
1950, pe o temă istorică : masca
rada electorală a regimurilor 
burgheze. Lui Alexandru Miro- 
dan i se ecranizează două piese : 
„Celebrul 702" și „Șeful sectoru
lui suflete", dar pelicula nu ne 
oferă decît oneste spectacole de 
teatru filmat. O singură dată e 
solicitat cu un text original • 
atunci cînd este pus să „salveze" 
cu un comentariu post-festum 
scenariul ratat al comediei „Vin 
cicliștii". Nicuță Tănase a fost 
„uitat" din 1955 cînd a semnat 
»,Popescu zece în control", iar Ion 
Băieșu este descoperit ca umo
rist de-abia în ultima vreme. 
Uitat a rămas și Siito Andras și 
uitat de tot umorul lui Teodor 
Mazilu.

Să ne mai mirăm de temele și 
subiectele comediilor noastre sau 
să vedem
CARE ESTE ARIA TEMATICA 

A COMEDIILOR 
DE ACTUALITATE?

Predomină temele fără coordo
nate stringente, specifice, de 
timp și de loc, cu eroi de o iden
titate incertă, tineri îndrăgostiți 
care se ceartă, se împacă și 
cântă, abulici sau fericiți („Nu 
vreau să mă însor", „Dra
goste la zero grade", „Cân
tecele mării"), eroi înfumu
rați de succese sportive și 
repede pocăiți de iubiri fulgeră
toare („Băieții noștri") sau ca în 
„Și Ilie face sport", „Vin cicliș
tii", „K.O.", personaje tembele 
ce scot limba la public ; eroi ai 
lumii interlope, pungași și dela
pidatori puși să trezească prin
tr-o penibilă comportare cu pre

tenție comică, atenția spectatori
lor, ca in „Brigada diverse".

Este, nu imprudent, ci de-a 
dreptul inacceptabil să credem 
că o astfel de arie tematică poa
te reprezenta actualitatea în co
media cinematografică româ
nească și că ea poate avea o 
reală funcție educativă atit timp 
cît, ne mai vorbind de umor gro
sier, vulgar, eroii acestor filme

Gravitatea rîsului
(Urmare din pag. I) 

o recunoqstem deschis — apelează încă la această preju
decată. Filmele^ românești mizează într-o măsură prea 
rpare pe* rîsul fiziologic, scâpînd din vedere ponderea ca
litativă,. în sensul că nu se acordă suficientă atenție greu- 
lății spirituale a rîsului.

Orice operă de artă autentică — de la comedie la tra
gedie — implică în substanța ei intimă o gravitate ome
nească specifică. Gravitate în comedie? — ar putea re
plica cineva. Firește. Rîsul are propria lui gravitate, și nu 
poate fi pus pe seama unor zone periferice ale conștiinței. 
Există, însă, în comediile cinematografice românești un 
soi de ușurătate periferică, un ce supărător, din care lip
sește gravitatea problematică. Imaginea filmicâ este satu
rată de șmecheri bărboși, mimînd gesturi la modă, de 
baruri ultra-sofisticate, de muzică ușoară fără duh, de o 
stridentă comportamentală bulevardieră, care — toate la 
un loc — dau o tonalitate artistică joasă atunci cînd devin 
un leit motiv întîlnit într-un mare număr de filme. Pentru 
a întîmpina o observație posibilă, precizăm că este cu to
tul^ necesar ca stridența bulevardieră și lipsa de etică a 
atîtor pierde-vară, să fie supuse maximei satirizări. Dar 
cînd o astfel de lume periferică devine un soi de modă 
dincolo de care comedia/ cinematografică nu prea reușește 
să treacă, atunci imaginea _ filmicâ începe să plătească 
tribut unei banale plafonări, incapabilă să ne ofere sur
priza noutății artistice. In numele unui rîs „modern' al 
motivelor „la modă" — un rîs, în fond, lipsit de consistență 
spirituală — comedia noastră cinematografică plutește în
tr-o evaziune care, deocamdată, nu răsfrînge gravitatea și 
complexitatea problematică a unei societăți în plină dez
voltare.

sînt, nu în ultimul rînd, 
ale ceea ce s-ar putea

sînt priviți adesea cu simpatie.
Și ei . ....................
efecte 
numi

MENTALITATE 
„DE VACANȚA"

De ce ne-a făcut deoi „DI
RECTORUL NOSTRU", film 
realizat într-o perioadă în care 
pe scenele teatrelor se juca și o 
piesă satirică de un umor co
rosiv la adresa birocrației, 
„MIELUL TURBAT" de Aurel 
Baranga ? Ne-a plăcut și ne 
mai place încă pentru că pleca 
de Ia o realitate imediată și de
masca un fenomen negativ ale 
cărui rezultate păgubitoare frî- 
nau dezvoltarea societății noas
tre : climatul de amorțită auto- 
mulțumire în care trăia, ca în- 
tr-un fel de regat al formulare
lor, înconjurat de servili, un 
conducător de instituție. Filmul 
arăta cu vervă comică și vehe
mență civică cum se .poate pier
de, printr-o inactivitate masca
tă de o. inutilă circulație a hîr- 
tiilor, simțul realului cu grave 
consecințe practice, dar și cu 
semnificații sociale extrem de 
pregnante. însă exemplul aces
tui film a rămas singular, ci
nematografia noastră îngustîn- 
du-și tot mai mult unghiul so
cial a insistat doar pe latura 
bufă, îngroșînd-o pînă într-atît 
tncît a fost anulat nu un sens 
mai adine ci orice sens al co
micului, orice funcție, de eca
risaj major, a acestuia. De la 
divertismentul muzical-coregra- 
fic gratuit și pînă la repli
ca groasă și „umorul" produs 
prin picioarele date în soațele 
partenerilor sau dialogul bîlbîit 
s-a ajuns la p adevărată degra
dare a ideii de comedie, la 
practicarea unui evazionism 
pernicios.

Nu ignorăm deloc realizările 
cinematografiei noastre, nici 
măcar în genul pe care îl criti
căm acum, așa cum se poate ve
dea și din cronicile dedicate u- 
nor filme. însă, prevăzînd de la 
început riscul de a fi acuzați în 
mod simplist de „viziune dis
tructivă", credem că singura al
ternativă serioasă, constructivă, 
ce se impune comediei cinema
tografice este schimbarea con
cepției, a mentalității „de va
canță" despre această oropsită 
specie. Sîntem convinși că apelul 
secretarului general al partidu
lui : „Folosiți arma satirei, sa
tirizați defectele care se mani
festă în societate și la oameni ! 
Faceți din arta voastră un in
strument de perfecționare con
tinuă a societății, a omului, o 
afirmare a dreptății și echității 
sociale", exprimă adevăratul 
chip politic, de mare anvergură, 
pe care trebuie să-și 
a-1 câștiga și comedia 
grafică.

Pentru a răspunde 
real unui asemenea 
ideologia și morala acestei spe
cii artistice se cuvine să-și pro
pună mize mai mari, obiective 
centrale și nu mijlocii sau măr
ginașe, divulgarea în formele ei 
proprii a luptei acerbe dintre 
nou și vechi în societate și în 
conștiința oamenilor.

propună 
cinemato-

în mod 
deziderat,

„STUDII" Șl
STUDII ESTETICE

__  ___ estetician al 
noastre. Singura nedu- 
provine însă din senti- 
trezit în cursul lectu- 

esteticianul depune un 
un efort titanic pentru

Mărturisesc că am înregistrat 
cu deosebită surprindere și, 
îndată, cu nu puțină satisfacție, 
faptul că o instituție atît de 
venerabilă ca Editura Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia publică cu nesperată în
drăzneală volume de estetică 
în al căror sumar întîlnim ase
menea titluri foarte promiță
toare sub raportul ascuțitei 
lor modernități : „O criză se
mantică", „Definiția negativă" a 
artei", dar mai ales „Paraarta 
sau opera tautologică".

Surpriza este și mai tulbu
rătoare cînd dai în planșele 
ilustrative, peste nume ca Sal
vador Dali. Robert Rauschen
berg, A. Warhol, John Mott- 
Smith, H. W. Franke, Jackson 
Pollack (într-o lucrare. „Născu
tă — cum ni se spune — din 
mișcările spontane, aleatorii 
ale mîinilor și ale corpului ar
tistului ce evoluează rapid în 
jurul unei pînze desfășurate 
pe podea împrăștiind vopsea
ua prin stropire sau scurgere 
dintr-o cutie găurită") — Vasa
rely.

Iată că Editura Academiei 
este, cum s-ar spune, in pas 
cu vremea, o notă bună fără 
îndoială. îndrăzneala aceasta 
poate arăta tinerețea spiritua
lă a u.nei bătrine instituții mai 
bine decît ar face-o chiar im
probabila primire în sinul său 
a zece foarte tineri academici
eni ! Să consemnăm cu bucu
rie un asemenea memorabil e- 
veniment și trecînd la cartea 
căreia i-am expus o parte din 
sumar (Victor Ernest Mașok — 
Mărturia artei — eseu despre 
cunoașterea prin artă) să spu
nem din capul locului că ea 
ne-a dezamăgit chiar dacă nu 
putem să nu recunoaștem au
torului o anume dezinvoltură 
tinerească în abordarea unor 
complicate aspecte ale artei 
moderne și chiar un ton bă
tăios de o înverșunare ce stă 
bine unui tînăr 
zilelor 
merire 
mental 
rii că 
zel și_ _____ __
a demonstra lucruri de o ne
îndoielnică evidență și spre a 
ne convinge de noutatea unor 
vechi cuceriri estetice. Anume, 
pledoaria esteticianului se re
zumă la repetarea, uneori pli
nă de patetism, a credinței lui 
nestrămutate în dăinuirea ar
tei. spre deosebire de *„unii" 
care predică pe toate drumurile 
moartea ei : „Acest eseu — 
scrie emoționant autorul — e o 
pledoarie, expresia unui crez 
încăpățînat... (...). Vom afirma 
deci. împotriva oricărei conce
peri a operei de artă ca sim
plă inventivitate formală, ca 
simplă intervenție activă (?) 
rezolutivă într-o situație, ca 
simplă prezență în lume (?), 
că arta..." etc. și, „în măsura 
în care artistul abdică de la 
această misiune el părăsește 
sanctuarul artei, mergînd even
tual să-și depună ofrandele 
în templul, mai cuprinzător, al 
esteticului, al paraartei". S-ar 
zice, Cu unele excepții, o pa
tetică profesiune de credință în- 
tr-o artă umanistă și nici nu ne 
putem îngădui să credem altceva 
deși privim cu anumită detașare 
patetismul cam trompetard al 
declarațiilor de iubire. Deși nu 
prea înțelegem părăsirea „e- 
ventuală" a sanctuarului de 
dragul templului — „institu
ții" altminteri respectabile a- 
mîndouă — și nici concesia, 
cam bruscă, făcută „paraartei" 
prin înglobarea ei în zona „es
teticului". Deși nu Prea vedem 
la ce folosește „încăpățânarea" 
într-un demers al rațiunii teo
retice, întemeiat, e drept de 
obicei dar nu întotdeauna, pe 
argumente de un alt ordin. 
Deși, în fine, nu prea vedem 
de ce „o intervenție activă" 
sau o „prezență în lume" sînt 
atît de „simple", și uria și al
ta, încît să producă fulgerul 
împotrivirii : „Vom afirmă
deci, împotriva oricărei con
ceperi a operei de artă ca sim; 
plă...“. Autorul va încerca, nici 
vorbă, să dovedească, dacă 
mai eră nevoie în chipul în 
care o face, că arta, împotri
va părerii unora, nu și-a pier
dut ci, din contră, și-a sporit 

„virtuțile cognitive", că, în

ce- 
ele, 
ar
cu
ri

fond, mereu putem din nou 
răspunde pozitiv vechilor în
trebări carteziene, „clare și 
distincte" : „ce cunoaștem prin 
artă și cum cunoaștem ?", și că 
deși, există, în „spațiul cu
noașterii artistice „elemente" 
„nespecifice" dar mai ales 
lelalte, „specifice" (care, 
dau adevărata „mărturie a 
tei"), că. în fine, felul cum 
noaștem prin intermediul , , 
artei se deosebește, probabil 
radical, în mod sigur gradual, 
de știință (gradual, pentru că 
mai ales pe acesta îl poate 
efectiv demonstra autorul cînd 
el nu trece peste tensiunea es- 
teticește redusă a utilizării gra
delor de comparație : știința 
este un mod de cunoaștere a 
realității dar cunoașterea prin 
artă presupune „trăirea mai 
intensă a realității" ș.a.m.d.). In 
enormul efort desfășurat pen
tru a demonstra, tautologic dar 
cu „încăpățînare", evidența în
săși, argumentele au de regulă 
această noutate : în artă, „afec
tivitatea deține un rol cu efi
ciență cognitivă în interacțiu
nea subiect-obiect". în știință 
nu ? Probabil, însă unul mai 
mic.

însă impresia de lucrare „res
pectabilă" vine din iuțeala tri
miterii la diverse ..autorități" 
și din frecvența citatelor (nu 
lipsește nici „mărturia" poetu
lui V.E.M.!) mergînd chiar 
pînă la inversarea importanței : 
un oarecare Scheier este pus, 
astfel, să confirme „excelent 
teza noastră despre importanța 
și ineditul mărturiei depuse de 
artă pentru stabilirea adevărului 
despre om“. Esteticianul simte 
la un moment dat (ba, de dra
gul adevărului, trebuie să spu
nem că de cîteva ori !) că are 
nevoie de poet : „Avem nevoie 
de el pentru a ne cunoaște așa 
cum sîntem, dincolo de conven

CRONICA 
LITERARĂ

ții și aparențe, pentru că „Ne 
învelim în cuvinte / Ca vierme
le în mătase...", versuri din poe
mul „Poezia" despre care la 
subsol ni se atrage atenția cum 
că „Versurile reproduse fără 
altă indicație aparțin autorului". 
Convingător și eficace proce
deu !

N-am înțeles prea bine ce are 
esteticianul V.E. Masek cu es
teticianul (?) Petru P. Ionescu, 
un autor care e drept că din 
cîte înțelegem, ar fi scris o a- 
semenea enormitate : „Desfid 
întreaga istorie a artei de a 
ne oferi un singur exemplu în 
care arta singură să fi reușit a 
face o descoperire, o invenție 
sau orice altă formă de cunoaș
tere ca atare..." De numele a- 
cestui autor se leagă însă ma
rea polemică a cărții încît nu 
ne rămîne decît să ne întrebăm 
cu neliniște : cine e Petru P. 
Ionescu ? ! Poate că el simboli
zează pe toți acei adversari ai 
artei împotriva cărora se înver
șunează cu atîta „încăpățînare" 
esteticianul V. E. Masek ? Cine 
știe ? ! Știm însă cu deosebită 
siguranță acum că, vorba este
ticianului, „Arta reprezintă 
un sistem modelator de gradul 
II". Hotărît lucru, Editura Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia știe ce face.

autorul volumului 
imprevizibil în e-
dintre defectele 
încercărilor mai

★

Un ton propriu, deși p6 alocuri 
cam incolor, deține esteticianul 
Grigore Srneu, .............. *
Previzibil și 
pică.

Dacă unul 
frecvente ale 
noi de estetică este inventarea 
unor false ori artificiale obsta
cole, „lupta" cu morile de vînt, 
atun-ci trebuie să reținem ca pe 
un merit de seamă proprietatea 
tonului și a problemelor, mai 
mult chiar, realitatea lor. îmi 
explic un asemenea defect, cînd 
el, firește, nu exprimă o simplă 
simulare veleitară, printr-un a- 
numit complex al esteticianului: 
el se vede uneori în situația u- 
nui „luptător" fără adversari în
tr-un cîmp în oare totuși se dau 
lupte reale, cu combatanți reali. 

Esteticianul nu se ocupă de 
„cărți" d de carte, el nu prea 
are de-a face cu autori ci, teo
retic, mai mult cu „probleme". 
Vreau să spun că dacă, așa cum 
am văzut, patetismul fals nu lip
sește, un patetism adevărat, a- 
dinc prin vibrație intelectuală 
autentică nu prea ca- acterizează 
stilul discuțiilor estetice. Ele nu 
sînt, cu alte cuvinte, dezbateri 
ci desfășurări calme, adeseori 
placide, lipsite de ton personal 
(pentru că problemele sint con
siderate generale, abstracte și 
modul în care sînt ele discutate 
este de regulă „impersonal" !). 
Dar o estetică marxistă fără ton 
personal, calmă, olimpiană chiar, 
este un non-sens, vine în contra
dicție cu nota ei fundamentală : 
promovarea fără precedent a pu
nerii în discuție a tuturor „au
torităților" fără chip, indiscuta
bile, demistificarea dogmelor 
impersonale, enigmatice, fanto
matice printr-o puternică „per
sonalizare" istorică a tuturor ti
purilor de contradicții : sociale 
(de clasă), politice, artistice. Ne
cesitatea tonului „personal" in 
estetică, deci, nu se impune d?n 
perspectiva unei exacerbări a su
biectivității ci izvorăște din a- 
doptarea în miezul metodei de 
cercetare a chipului istoric al 
■necesității care, astfel, din ..oar
bă" și „fatală" devine plină de 
personalitate și de „culoare" is
torică. Nu-i fără îndreptățire, 
deci, suspiciunea latentă față de 
impersonalitatea unor „studii și 
cercetări de estetică".

In al doilea rînd trebuie pre
cizat că nu „talentul" unui autor 
sau al altuia trezește o aseme
nea suspiciune dar. mai mult, 
bănuiala îndreptățită că „este
tica" nu resimte suficient tona
litatea fundamentală a noului 
său statut de „disciplină" în care 
regimul abstracției și-a pierdut 
absolutismul ireductibil în fa
voarea relativității introdusă de 
simțul istoric. Iar expresia a- 
cestei relativități nu poate fi. 
în chip necesar, impersonală ca 
„absolutul" ci surprinzătoare, 
plină de tensiunea particulară 
a unui „imprevizibil" mereu se
cularizat (de știință, de artă, 
etc.). Imprevizibilul este astfel 
consecința fertilă, științific posi
bilă și nu stihinic postulată, a 
relativității la care consimte, nu 
fără anumite dileme, spiritul u- 
man convins „din proprie expe
riență" de pregnanța istorică a 
destinului său. Opera de artă 
nu poate să nu fie reflexul unei 
atari situații iar o estetica mar
xistă ocolind „imprevizibilul" 
din spațiul cuprins între polii 
contradicțiilor previzibile aproa
pe că nu este de închipuit. 
„Prevedem" istoria proiectăm 
dezvoltarea,. cunoscînd anumite 
legi, ba chiar intervenind în ac
țiunea lor ; în același timp nu 
se poate trasa fiecărui individ 
în parte o linie pe care el să 
poată merge fără nici o grijă, 
chiar visînd, spre o fericire pres
crisă. (De altfel, nu-i nici o fe
ricire sa fii făcut fericit !). în 
acest sens Marin Preda observa 
cu pătrundere că arta are obli
gația morală supremă de a son
da ..imprevizibilul" evoluției in
dividului. anticipind astfel. 
baza analizei multiple a prezo^' 
tului său, ceea ce poate el 
veni. **

Desigur, interacțiunea dintre 
previzibil și imprevizibil în lite
ratura epică este polivalentă iar 
paginile oele mai convingătoare 
din cartea lui Gr. Smeu anali
zează cu pătrundere jocul dia
lectic dintre ele (cu deosebire 
sînt de citat considerațiile inte
resante din jurul „exclamativu
lui" și „inclamativului" care, în 
poezie, s-ar putea „traduce" prin 
„explozie" și „implozie"). Dar, 
în general, valoarea cărții stă 
într-o anume soliditate rezuma
tivă. reconfortantă prin absența 
ostentației șî supărătoare uneori 
prin excesul de avertismente 
(ocazii în care stilul și tonul co
boară la nivelul prea inutilei 
trageri de urechi !). în fine, ter
menii înșiși între care autorul 
înțelege să-și plaseze obiectul 
cercetării sînt incontestabil 
reali, susceptibili de interpretări 
cu adevărat fertile, de maxim 
interes. Alegerea lor dovedește 
ea înăăși un plasament estetic 
mai mult decît onorabil.

C. STĂNESCU

In colecția „Mica bibliotecă de 
artă", oe-și propune să popu
larizeze valori ale artei plastice 
naționale și universale, editată 
de către „Meridiane" a apărut 
recent lucrarea „Chagall" sem
nată de Grigore Arbore. La nu
mai trei ani de la publicarea, de 
către aceeași editură a unui cu
prinzător aibum „Chagall, înso
țit de texte critice selectate, ac
tualul volum ne propune o 
„perspectivă de autor" asupra 
creației uneia dintre cele mai 
puternice și singulare personali
tăți artistice ale secolului nostru. 
Interpretarea, bazată deopotrivă 
pe cunoașterea concretă a unei 
bune părți a operei artistului, 
ca și pe o solidă bibliogrâfie 
„clasică" (Marcel Brion, Jean 
Cassou, Bernard Dorival, Jac
ques Lassaigne, Franz Meyer, 
Georg Schmidt, Lionello Ven
turi) nu depășește în genere li
mitele unei viziuni critice consa
crate. Poate că nici nu era 
scopul unei asemenea lucrări, lu
crare prin excelență de informa
re a celui mai larg public, de a 
tatona și îndrăzni interpretări 
insolite. Dacă așa privim lucruri
le, si sîntem obligați să o facem, 
remarcăm că autorul s-a achi
tat conștiincios de sarcina asu
mată. pe alocuri cu un tact deo
sebit chiar. Accentul subliniat pe 
creația pictorului în ansamblu, 
pe comentariul unor opere anto
logice (uneori cam „descriptiv", 
e drept), în raport cu accentul 
pus pe datele biografice sumar 
schițate în lucrare, dar mai ge
neros etalate în „cronologie" mi 
se oare relevator în acest sens. 
Grigore Arbore ocolește cu di
băcie capcana „biografiei ro-

manțate", a descripției pitorești 
ce transformă viața și opera 
unui artist într-un soi de le
gendă ieftină, decis încă de la 
primele file, așa cum ne aver
tizează programatic, să nu a- 
corde „elementelor de factură 
biografică un rol mai important 
decît cel pe care îl au în rea
litate". Primează așadar ope
ra, definirea structurii artisti
ce a pictorului. Credem că 
Grigore Arbore semnalează ju
dicios cititorului singularitatea și 
implicit originalitatea demersu-

CARTEA 
DE ARTĂ

lui artistic al lui Chagall, imper
meabil la esteticile unor curente 
pe care le-a „trăit", și în care 
a fost încadrat formal (de pildă 
suprarealismul) îndemnînd la o 
citire „poetică" și precumpănitor 
plastică a operei sale în care 
simbolurile îmbracă un fals aer 
de ezoterism, a picturii sale con
cepută în primul rînd ca „stare 
de spirit," ca rostire a unei pu
ternice trăiri interioare și nu ca 
descripție sau alegorizare a rea
lului,. Credem, de asemenea, că 
autorul luminează nuanțat și 
în spiritul realității momentul 
de sinteză pe care-1 reprezintă 
Chagall între arta orientală și 
cea occidentală, în epoca moder
nă („citind" cu vădită înțelegere 
perioadele acumulărilor parizie
ne și rusești, mai ales după pri-

mul război mondial cînd „adie
rea libertății trece de pe plan 
social în artă"... și cînd „...cele 
mai îndrăznețe căutări în ceea 
ce privește forma plastică și tra
tarea spațiului se împlinesc în 
arta rusă în acest răstimp"), că 
disociază exact caracterul mitie 
al viziunii pictorului, uneori ha
zardat substituit celui mistic. 
Chagall nu este o natură exta
tică, sumbră și fatalistă. Pictura 
sa mărturisește un ardent spirit 
solar, un implicat și lucid evo
cator al dramei umane, al unei 
existențe umane tragice, izbăvi
tă prin viață și nu prin făgă
duințele neantului. La Chagall, 
așa cum bine remarcă autorul, 
este vizibil un sentiment „struc- 
turator", el tinde să-și apropie 
semenii în numele unui stră
vechi ideal umanist, să le pro
tejeze destinul sub metafora 
casei-suflet așa cum o spune 
în propriile versuri : „Nu e a 

' *' țara din sufletul
tn ea fără pașa- 
mine acasă... f 
ale mele, / Dar 
/ Au fost distru-

mea / Decît ț< 
meu, / Intru îi 
port / Ca la 
Străzile sînt 
nu sînt case, , 
se în copilărie, / Locuitorii hoi
năresc în văzduh / în căutarea 
unui adăpost. / Ei locuiesc în 
sufletul meu... /".

Dacă luăm în considerație toa
te acestea, ce vădesc fără îndo
ială suplețea comentatorului, 
proprietatea limbajului utilizat, 
ce apelează nu rareori la expre
sivitatea și puterea de evoca
re a metaforei, judicioasa selec
ție a materialului ilustrativ, pu
tem să afirmăm că ne aflăm în 
fața unei reușite.

C. R. CONSTANTINESCU

Interviuri

subiective

fi unghiuri

moarte

Unghiuri

mai ales îndrăzneala 
condeiului meu.

ȘERBAN 
TEODORESCU

ani 
cronică
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Acum cîțiva 
am citit o 
ciudată. Autorul ei, 
mai puțin preocupat 
de filmul respectiv, 
își exersa vehemen
ța pe o cronică ante
rioară. Conform unei 
optici strict perso
nale îi reproșa preo
pinentului său (G. 
Littera) chiar și or
tografia numelui ! A- 
tîta înverșunare po; 
lemică paralizează și 
dorința și posibilita
tea de ripostă. Nu 
dau nici un nume : 
cine are urechi...

Recent „Contempo
ranul" la distanță de 
(numai) o săptămînă

a publicat două arti
cole. Primul (9 iu
nie) — aparținând lui 
Petre Rado — pornea 
de lâ ideea valoroa
să â „conștiinței teo
retice" și era un lu
cid și onest apel de 
regrupare a teoreti
cienilor și criticilor 
români de film. Prin
tre altele P. Rado ri
dica și problema — 
acută — a unei pu
blicații cu caracter 
pur teoretic, deschisă 
oricărui condei, cu 
sau fără diplomă, 
după criterii de va
loare și sinceritate.

Celălalt — semnat 
de Gelu loneseu — 
părea să fie săptămâ
nala cronică de ruti
nă din subsolul pagi
nii de film. Dăr, ia
răși ciudat, asistam 
la o demolare bruta
lă a articolului lui 
Rado. Dumneavoas
tră vedeți legătura ?

O dată cu aceas
tă constatare tristă, 
mi-âm pus și citeva

întrebări. Ce are 
G. I. cu „conștiința 
teoretică" ? Se simte 
cumva exclus ? Dis
prețuiește oare fil- 
mologia ? Nu cred, 
deoarece — constitu
țional cel puțin — 
este o profesiune sti
mată. Probabil dum
nealui are rezerve 
față de instituția care 
pregătește această 
specialitate, căci pare 
să considere diploma 
ei un certificat de in
competență. Respect 
opinia — învățătura 
dobindită în aminti
ta instituție — dar îi 
suspectez pe toți cei 
lipsiți de îndoieli în 
materie de compe
tență proprie.

Să ne întoarcem de 
unde am plecat. A- 
mîndouă exemplele 
relatate n-au nimic 
comun cu spiritul 
critic și dragostea 
pentru film. Este 
vorba aici de men
talitatea meschină a 
„micilor pasiuni". E- 
xistă demult obiceiul 
de a folosi orice film 
prost — prilej cît se 
poate de banal, mul
țumită D.R.C.D.F. — 
pentru vechi răfuieli 
cu confrații. în a-

ceasta privință une
le „cronici" ating 
perfecțiunea. „Pole- 
mistica" actuală a re
voluționat tehnica 
folosirii epitetelor pe 
direcția unui realism 
reavăn, bărbătesc. 
Paralel se cultivă a- 
luzia transparentă, 
maliția ieftină și con
descendența acru- 
dulceagă. De pildă 
cuvîntul confrate. 
Scris, sau rostit în
tr-un fel anume, im
ponderabil, reprezin
tă un soi de înjură
tură distinsă și afu
risită, o ironie de a- 
celași calibru și pros
pețime cu „ia-ți ma
șină mică" — dezide
rat pe cale de înfăp
tuire, se pare...

De ce atîtea adver
sități și porniri fra
tricide? De unde atî
ta sarcasm stătut ? 
Pînă cînd atîta pe
nurie de urbanitate, 
cum spunea Geo 
Bogza ?

Stimați tovarăși 
critici, faceți ceva 
util pentru filmul ro
mânesc. Personal — 
ca neprofesionist — 
aștept cu emoție cu
vintele represalii 
pentru stingăcia și,

Prin Florin Mugur, 
ultimul număr al re
vistei ARGEȘ își 
deschide paginile 
pentru â dialoga, 
după Marin Preaa, 
cu Fănuș Neagu și 
Alexandru Ivasiuc. 
Am semnalat și cu 
alte prilejuri inteli
gența, farmecul, ac
tualitatea acestor de; 
ghizate confesiuni 
reciproce, găzduite 
de revista din Pi
tești.

încerc de astădată 
cu o modestă îndrăz
neală să atrag aten
ția doar asupra unei 
idei ce-și face loc în 
existența literaturii 
noastre din ce în ce 
mai limpede și cu 
putere de adevăr din 
ce în ce mai convin
gătoare — ideea ge
nerațiilor de scriitori.

Dialogurile cu Fă
nuș Neagu și Alexan
dru Ivasiuc — proe- 
minenți autori ai 
..generației mijlocii"

a căror recunoaștere 
de către critică și nu 
mai puțin de către 
cititori este demult 
o realitate neîndo
ielnică — structural 
deosebiți — (reiese 
exactă personalitatea 
de exploziv răsfăț 
a lui Fănuș Neagu și 
ușoara crispare me
ditativă a lui Ale
xandru Ivasiuc) des
chid larg o posibilă 
perspectivă asupra 
formării și evoluției 
unei generații în 
mare măsură deveni
tă profesionistă 
scrisului, asupra 
nor necunoscute 
fugar descifrate 
dîncimi ale vieții și 
creației acestei gene
rații. Fără a fi, cum 
s-ar putea presupune 
la o privire mai su
perficială. purtătorii 
de cuvint ai genera
ției lor ajunsă la 
maturitate, urmărin- 
du-și fiecare propria 
viață și propria crea-

a 
u- 

sau 
a-
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ție, etapele decisive 
ale formării ca scrii
tori, Fănuș Neagu și 
Alexandru Ivasiuc se 
regăsesc de aceeași 
parte numai atunci 
cînd își recunosc și 
justifică apartenența 
la aceeași generație, 
cînd discută despre 
meritele și posibili
tățile acestei genera
ții, despre șocul pro
dus de afirmarea ei. 
Momentul pe care-1 
parcurge generația în 
discuție, și ai cărui 
martori sîntem și 
vom fi, este acela al 
construcției (Alexan
dru Ivasiuc). al căr
ților de căpălîi (Fă
nuș Neagu). Din a- 
cest punct de vedere, 
dialogurile lui Florin 
Mugur cu Fănuș 
Neagu și Alexandru 
Ivasiuc sînt o emo
ționantă profesiune 
de credință.

CONSTANTIN 
STOICIU
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COMUNICAT COMUN
OH PRIVIRE LA VIZITA IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA A DELEGA- 
1» PARTIDULUI AFRICAN AL INDEPENDENTEI DIN GUINEEA-BISSAU Șl 
INSULELECAPULUI VERDE, CONDUSA DE AMILCAR CABRAL, SECRETAR 

GENERAL AL PARTIDULUI

țb frwftațla efamfftetahrf On. 
trai el Partidului Comunist Ro
mân, o delegație a Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, condusă de A- 
milcar Cabrai, secretar general 
ai partidului, a făcut o vizită 
de prietenie în Republica Socia
listă România, în perioada 21— 
38 iunie a.c.

în cursul șederii în țara 
noastră, delegația P.A.I.G.C. s-a 
întîlnit ți a avut convorbiri cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român. Au fost de față 
tovarășii Gheorghe Radulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei și 
Ion Dincă, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

Delegația P.A.I.G.C. a vizitat 
obiective social-culturale, a avut 
întâlniri cu oameni ai muncii, cu 
reprezentanți ai unor organzia- 
ții de masă și ai presei române

In cursul convorbirilor, a fost 
evidențiată însemnătatea deose
bită pe care o are lupta popoa
relor din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, Angola, 
Mozambic pentru dezvoltarea cu 
succes a procesului transformă
rilor revoluționare din societa
tea contemporană, pentru cauza 
generală a libertății, indepen
denței, dreptății sociale și păcii 
în lume ; totodată, a fost subli
niată necesitatea intensificării 
acțiunilor de masă, a sprijinului 
politic, diplomatic și material al 
forțelor progresiste, antiimpe- 
rlaliste față de lupta acestor 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a asigurat conducerea P.A.I.G.C. 
că Partidul Comunist Român, 
poporul român vor continua să 
sprijine’ activ, și în viitor, pe 
planuri multiple, lupta justă a 
poporului din Guineea-Bissau, 
sub conducerea P.A.I.G.C., pen
tru scuturarea jugului colonial, 
pentru o dezvoltare, liberă — 
fără nici o îngrădire din exte
rior — pe calea progresului 
economic, social și cultural.

Relevînd profundele prefaceri 
politice și sociale ce au Ioc în 
epoca noastră și care determină 
mutații pozitive importante în 
raportul de forțe pe plan inter
național, cele două părți au a- 
preciat că tendința fundamenta
lă a dezvoltării contemporane o 
reprezintă creșterea constantă a 
rolului și influenței forțelor re
voluționare. progresiste, a miș
cărilor de eliberare națională, a 
frontului antiimperialist. în an
samblu. Au fost evidențiate con
dițiile tot mai favorabile existen
te. in prezent, pentru intensifica
rea luptei popoarelor împotriva 
politicii cercurilor imperialiste, 
de dominație și forță, de imixtiu
ne în treburile interne ale altor 
state, de discriminare economi
că, pentru lichidarea asupririi 
coloniale, a politicii de aparthe
id, a raporturilor de tip neo
colonialist.

Recunoscând caracterul pe de
plin legitim și Inalienabil al 
dreptului fiecărui popor de a fi 
liber, de a-și alege singur re
gimul social, de a-și decide 
nestingherit calea, dezvoltării, 
de a se afirma suveran în via
ța internațională, în conformi
tate cu voința și interesele pro
prii, P.C.R. și P.A.I.G.C. au re
afirmat atașamentul profund, so
lidaritatea lor militantă față de 
cauza dreaptă a tuturor popoa
relor din Africa și din alte con
tinente. care duc o bătălie de
cisivă pentru apărarea ființei 
lor naționale, pentru lichidarea 
anacronicei dominații colonialis
te. Este dreptul imprescriptibil

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist 

Român

AMILCAR CABRAL
Secretar general al Partidului African 

al Independenței din Guineea-Bissau 
șl Insulele Capului Verde

Sîncma
ANCHETATORUL : rulează la 

Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

JOCUL DE-A MORTEA : rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21,15), București (ore
le 8,45; 11; 13.15; 16: 18.30; 20.45). 
Grădina Select (ora 20,15).

MAREA SPERANȚA ALBĂ : ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
18,30; 21.00), Luceafărul (orele S; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

ȘI TOTUȘI, ELOIS EXISTA’ 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18,30 în continuare, Program de 
documentare ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Capitol (orele 9; 11,15; 14; 
16.15; 18,45; 21), Excelsior (orele 
9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15: 13,30: 16: 
18,30; 20,45), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Capitol (ora 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE- 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18),

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20,30), Feroviar fe
rele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18,15;
28,45).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează Ia Grivița (orele 9; 
12,15: 16; 19.30), Volga (orele 9,30; 
12,45; 18; 19.30).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Gloria (orele 8,30: 11: 
13,30; 18; 18,30; 21), Aurora (orele 
9,30; 12; 15,30; 18). Modem (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18 30; 31), Grădi
na Modem (ora 20,30), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

ASTĂ SEARĂ DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,30), Popular (orele 
15,30; 18; 20,15), Munca (orele 15,30; 
18; 20,15)» 

sfl națiunilor oprimate încă da 
a-și înfăptui aspirațiile la li
bertate și independență pe 
orice cale de luptă, inclusiv con
fruntarea cu arma în mînă. 
Ambele partide au condamnat 
cu fermitate politica de discri
minare rasială și apartheid du
să de regimurile minoritare ra
siste din Africa de Sud și Rho
desia și au reconfirmat întregul 
lor sprijin pentru triumful cau
zei juste a popoarelor și mișcă
rilor de eliberare din aceste țări.

P.C.R. și P.A.I.G.C. au salutat 
acțiunile viguroase ale statelor 
care au pășit, în ultimele dece
nii, pe calea afirmării economi
ce și sociale de sine stătătoare, 
pentru apărarea și consolidarea 
independenței lor naționale, pen
tru zădărnicirea tentativelor cer
curilor monopoliste de a le men
ține în sfera lor de influență ; 
ele au reînnoit . în același timp, 
simpatia și sprijinul lor față de 
năzuințele îndreptățite ale po
poarelor respective de a-și apă
ra cuceririle democratice, de a 
valorifica suveran, în interesul 
propriu, resursele umane si ma
teriale naționale, de a-și făuri 
structuri sociale noi de natură 
să fovorizeze progresul lor ra
pid.

Cele două partide au exprimat 
convingerea că recenta reuniune 
de la Rabat a Organizației Uni
tății Africane va aduce o nouă 
contribuție la lupta pentru liber
tatea națională, pentru înlătu
rarea sechelelor colonialismului, 
a rasismului și apartheidului, la 
întărirea unității africane, la 
dezvoltarea economică de sine 
stătătoare a statelor Africii, la 
apărarea păcii și dezvoltarea oo- 
laborării internaționale.

P. C. R. și P. A. I. G. C. au 
reafirmat solidaritatea inter
nationalists cu lupta justă 
a poporului vietnamez și a celor
lalte popoare din Indochina și au 
fost condamnate cu fermitate 
noile acte de război ale S.U.A. 
împotriva poporului vietnamez. 
Ambele partide consideră că este 
necesară încetarea imediată a 
războiului în această zonă, re
tragerea , tuturor trupelor inter- 
venționiste din întreaga Peninsu
lă Indochina, reluarea imediată 
a tratativelor de la Paris ; po
poarelor indochineze să li se a- 
sigure dreptul de a-și soluțio
na liber problemele, fără ames
tec străin. In legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu, părțile 
s-au pronunțat pentru soluțio
narea. pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967, 
a conflictului din această zonă, 
care să ducă la retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile 
ocupate, asigurarea securității și 
integrității teritoriale a fiecărui 
stat din această regiune, la cre
area condițiilor pentru ca po
pulația palestiniană să aibă a- 
sigurată o dezvoltare liberă, ne- 
stînjenită. în conformitate cu vo
ința și interesele proprii.

Cele două părți consideră că 
destinele păcii în lume depind 
în mod hotărîtor de succesul e- 
forturilor pentru lichidarea con
flictelor armate și focarelor de 
tensiune, de excluderea folosi
rii forței sau amenințării cu for
ța din relațiile interstatale, de 
rezolvarea prin tratative a pro
blemelor litigioase, de crearea 
unui climat bazat pe încredere 
și securitate.

în acest cadru, a fost reliefa
tă marea însemnătate pe care o 
are construirea, între toate sta
tele și națiunile lumii, a unor 
raporturi bazate pe deplina lor 
egalitate în drepturi, pe respec
tarea principiilor independen
tei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului și respectului 
mutual.

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,45; 17; 
18,15: 20,30).

la

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,15; — Ia orele 10 pro
gram de desene animate pentru 
copii), Buzești (orele 15,30; 18)a
Grădina Buzești (ora 20.30).

FEMEI ÎN OFSAID ! rulează 
Lira (orele 15,30; 18).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Bucegi (orele 15,45; 18), Tomis (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Tomls (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Ferentari (orele 15,30: 
17,45; 20).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30: 18; 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,15: 13.30; 15,45: 13;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18). Gră
dina Arta (ora 20,15).

SILVIA : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18,15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 16:
19.30) .

PRERIA : rulează la Dacia (orele 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează 
la Cringași (orele 15,30; 17,45; 20),

LEGENDA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18: 20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15), Rahova (orele 
15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Festival (orele 
9; 12,15; 15,45; 19). Grădina Festi
val (ora 20.15).

Părțile au relevat că un aP»rt 
important la menținerea și con
solidarea păcii generale îl are 
înfăptuirea unui sistem eficient 
și trainic de securitate în Eu
ropa, care să conducă la organi
zarea pe baze noi a raporturilor 
intereuropene, la lărgirea coo
perării multilaterale dintre sta
te, la asigurarea dezvoltării 
multilaterale, într-un climat 
de încredere și deplină secu
ritate a fiecărui stat euro
pean. P.C.R. și P.A.I.G.C. au 
subliniat că ratificarea tratatelor 
sovieto—vest-german și polono— 
vest-german, ca și celelalte a- 
corduri convenite, reprezintă 
pași însemnați pe calea înfăptui
rii păcii și securității pe conti
nent. Cele două partide s-au 
pronunțat pentru recunoașterea 
R.D. Germane, conform norme
lor dreptului internațional, pen
tru primirea simultană a celor 
două state germane în O.N.U., 
ceea ce ar constitui o contribuție 
de seamă la consolidarea păcii 
și dezvoltarea colaborării între 
popoarele acestui continent.

P.C.R. și P.A.I.G.C. consideră 
că, în prezent, sînt create con
diții pentru trecerea la măsuri 
practice, în vederea pregătirii și 
organizării, în scrut timp, a con
ferinței general-europene, cu 
participarea tuturor statelor in
teresate.

Ambele partide, împreună cu 
alte forțe iubitoare de pace și 
progres, se pronunță pentru în
tărirea rolului O.N.U. în apăra
rea legalității și echității inter
naționale. pentru realizarea uni
versalității acesteia, oglindirea 
mai corespunzătoare a noilor re
alități ale lumii contemporane și 
asigurarea unei participări mai 
eficiente a tuturor statelor lu
mii, astfel îneît O.N.U. șă poată 
răspunde pe deplin speranțelor 
și intereselor vitale ale tuturor 
națiunilor, inclusiv ale celor 
aflate încă sub oprimare străină, 
să devină un instrument eficient 
pentru abolirea definitivă a co
lonialismului, pentru instaura
rea trainică a unui climat de 
pace și colaborare internațională.

Ambele părți înregistrează cu 
satisfacție succesul vizitei Mi
siunii speciale a Organizației 
Națiunilor Unite în regiunile 
eliberate din Guineea-Bissau. 
Această vizită constituie un e- 
veniment de mare importanță, 
ale cărui consecințe politice și 
juridice se vor face în mod si
gur simțite în activitatea O.N.U. 
și a membrilor săi in favoarea 
obținerii independenței de către 
poporul din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde.

P.C.R. și P.A.I.G.C. consideră 
că un imperativ fundamental al 
epocii noastre este unirea efor
turilor tuturor țărilor socialiste, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești, ale mișcărilor de eli
berare națională și ale celorlal
te forțe antiimperîaliste pentru 
a impune lichidarea oricăror 
forme de dominație colonialistă 
și neocolonialistă. a politicii de 
discriminare rasială, pentru a- 
firmarea dreptului fiecărui po
por Ia viață liberă, demnă și ci
vilizată ; cele două partide au 
reafirmat voința lor de a-și a- 
duce. pe mai departe, contribu
ția activă la întărirea acestei 
unități.

Constatînd evoluția ascenden
tă a raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate mili
tantă dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., 
reprezentanții celor două parti
de au exprimat consensul de a 
le amplifica și diversifica. în 
continuare, în interesul ambelor 
partide și al oopoarelor lor. al 
unității tuturor forțelor frontu
lui antiimperialist, al cauzei pă
cii și înțelegerii între popoare.

DIN PLANETA 
rulează la Laro- 

17.30; 19,30).
A TE NAȘTE 1

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

19 FETE SI UN MARINAR : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 17,45; 
20).

LOVE STORY î rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18). Grădina Mo
șilor (orele 20,15).

EVADAREA 
MAIMUȚELOR I 
met (orele 15,30;

DREPTUL DE 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

TRAFIC : rulează la Grădina U- 
nirea (ora 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,30).

OSCEOLA ; rulează la Grădina 
Vitan (ora 20,30).

VERA CRUZ (orele 9,30; 11; 13; 
15; 17; 18,45), PAT ȘI PAT AȘ ON 
(ora 20,30), rulează la Cinemateca 
„Union*.
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Opera română : SPECTACOL DE 
BALET CONTEMPORAN (Opera 
de stat din Timișoara) — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : SINGE VIE- 
NEZ — ora 19,30; Teatrul Națio
nal ,.I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — ora 20 ; Teatrul Giulești 
(La Teatrul de vară „Herăstrău") : 

GtLCEVILE DIN CHIOGIA — 
ora 20 ; Ansamblul „Rapso
dia Română" : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 18,30; Circul 
„București" : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30.

20 ;

cu delegația Partidului Poporului din Panama
(Urmare din pag. I) 

de destindere și înțelegere fertil 
cooperării multilaterale intre 
toate popoarele acestui conti
nent. In același timp, a fost sub
liniată însemnătatea pe care o 
au pentru pacea și securitatea 
Europei ratificarea tratatelor pe 
care U.R.S.S. și R. P. Polonă 
le-au încheiat cu R.F. a Germa
niei, celelalte acorduri convenite, 
și s-a relevat necesitatea re
cunoașterii R. D. Germane, 
în conformitate cu normele 
dreptului internațional, a primi
rii simultane a R. D. Germane 
și R. F. a Germaniei în O.N.U. 
și în celelalte organizații interna
ționale. Părțile au apreciat că 
interesele popoarelor europene, 
ale cauzei păcii și securității in
ternaționale impun trecerea 
practică la organizarea și con
vocarea conferinței general-eu- 
ropene, în scurt termen, cu 
participarea tuturor statelor in
teresate.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui 
GEORGES POMPIDOU, următoarea telegramă :

Foarte mișcat de mesajul pe care ați binevoit să mi-1 trans
miteți ca urmare a catastrofei feroviare de la Vierzy, vă adre
sez viile mele mulțumiri.

Nu am pierdut ocazia de a transmite condoleanțele Dum
neavoastră familiilor victimelor, precum și urările de resta
bilire grabnică a răniților.

Miercuri dimineață a pă
răsit Capitala delegația Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea — Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), con
dusă de Amilcar Cabrai, secre
tar general al P.A.I.G.C., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită prietenească în 
țara noastră.

La plecare pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost, salutați de 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei 
și Ion Dincă, secretari ai C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și Ion 
Savu, membrii ai C.C. al P.C.R.

Guvernul Republicii Socialiste 
România a hotărît să recunoască 
Republica Populară Bangladesh 
ca stat independent și suveran.

în dorința de a dezvolta re
lații de colaborare reciproc a-

Biroul comitetului județean UJ.C.
(Urmare din pag. I) 

brigăzii au apreciat că proble
matica acestor ședințe de ana
liză nu este corespunzător sta
bilită. In 15 luni, numai 4 șe
dințe ale secretariatului au luat 
în discuție probleme de conți
nut ale muncii, deși întrunirile 
acestui organ au fost dese, chiar 
trei, patru și cinci pe lună. 
Practic, secretariatul a ajuns să 
se substituie biroului județean, a- 
cesta din urmă nefiind convocat 
perioade întregi, contrar preci
zărilor statutare care prevăd 
întrunirea lui lunară. Deși erau 
planificate ședințe de birou lună 
de lună, cu probleme concrete 
de analizat, în ianuarie, februa
rie și aprilie 1972 acesta nu a 
fost convocat, iar în luna mai 
ședința respectivă a avut loc 
abia la sugestia brigăzii și a 
comitetului județean de partid. 
Cu un conținut problematic să
rac, restrîns în cea mai mare 
parte la aspectele organizato
rice curente ale muncii, la a- 
probări de ordin financiar și 
probleme de cadre, discuțiile în 
cadrul secretariatului n-au pu
tut substitui însă în fond rolul 
esențial, bine definit, al birou
lui județean U.T.C., acela de a 
conduce întreaga activitate în
tre plenarele comitetului.

S-a ajuns, pe această cale, la 
restrîngerea conținutului pro
blematic ai acțiunii dezvoltate 
la scara întregii organizații ju
dețene. S-au pierdut din aten
ție domenii și probleme de ma
ximă însemnătate, făcîndu-se
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 România în 
lume. 9,35 Prietenii lui Așchiuță. 
10,00 Curs de limba engleză. 10,30 
Ex-Terra ’72. 11,00 Telecinemate- 
ca : La Nord prin Nord-Vest. 13,00 
Telejurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală. 
în ajutorul candidaților la exame
nul de admitere. 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Emisiu
ne în limba maghiară. Din sumar: 
Eforturile întregului popor conju
gate în întâmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republicii. 
18,30 La volan. 18,50 Sensul acțiu-, 
nii : ,,Perfecționarea”. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 în în
tâmpinarea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii. Țara întrea
gă în întrecere. 20,20 Tinerii des
pre ei înșiși. Din cuprins : Vacan
ța cu însemne de brigadier. Can
didați la admitere — viitori sub- 
ingineri. 21,00 Pagini de umor : 
Retrospectiva Walt Disney. 21,40 
Balet în premieră : Vis de dra
goste — o transpunere coregrafică 
a cîtorva din cele mai cunoscute 
lucrări ale lui Franz Lisst. 22,05 
Lumea de mîine : Galaxia Fara
day. 22,35 ,,24 de ore“.

PROGRAMUL II
20,00 Capodopere ale literaturii 

simfonice : „Jocuri" și „Marea" — 
trei schite coregrafice de Claude 
Debussy. 20,45 Agenda. 20,55 Desen 
animat. 21,10 Bucureștiul necunos
cut : Statuile orașului. 21,30 Micul 
Fhuoc și prietenii săi. 22,20 Cărți 
șl idei.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Panama 
au evidențiat că unitatea de ac
țiune a țarilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
celorlalte forțe antiimperîaliste 
reprezintă un factor hotărîtor în 
lupta ce se desfășoară, pe plan 
mondial, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru triumful 
cauzei păcii, libertății, indepen
denței și progresului popoarelor, 
al colaborării, înțelegerii și secu
rității internaționale.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Panama 
și-au manifestat hotărîrea de a 
depune. în continuare, eforturi 
susținute pentru refacerea și 
consolidarea unității mișcării co
muniste și muncitorești, a tu
turor detașamentelor frontului 
antiimperialist.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

■
vanțajoase între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bangladesh, guvernele 
celor două țări au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
la rang de ambasadă și să acre
diteze ambasadori la București 
și Dacca.

Miercuri dimineață, s-a îna
poiat în Capitală tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R.. care a condus de
legația U.G.S.R. la cel de-al 
VIII-lea Congres al Federației 
Sindicatelor Libere Germane 
(F.D.G.B.). In continuare, dele
gația sindicatelor din România 
va fi condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

concesii improvizației și forma
lismului. După cum se știe, 
componența de largă reprezen
tare — în primul rînd prin ti
neri care își desfășoară activi
tatea nemijlocit în producție, 
în întreprinderi, șantiere, uni
tăți agricole, școli etc. pentru 
a asigura o permanentă legă
tură cu masa tinerilor și fun
damentarea tuturor hotărîrilor 
și măsurilor pe cunoașterea te
meinică a realităților — spiri
tul profund democratic în care 
este concepută activitatea birou
rilor județene ca organe de con
ducere colectivă, are în vedere 
tocmai sporirea eficienței mun
cii, efectul ei concret. Substi^ 
tuindu-se rolul și locul biroului 
în activitatea comitetului jude
țean, s-a ajuns însă la dim> 
nuarea capacității de analiză și 
concluzionare în legătură cu în
treaga viață de organizație. Re
zolvările și mijloacele puse în 
acțiune s-au restrîns, nejustifi
cat, la experiența și capacitatea 
de gîndire a cîtorva membri ai 
secretariatului. Din această cau
ză, chiar materialele și măsu
rile propuse analizei comitetu
lui județean, ședințelor de bi
rou — cîte s-au ținut — n-au 
depășit, frecvent, caracterul 
descriptiv, de prezentare a unor 
cifre și date, neinterpretate, fără 
concretizări la condiții și reali
tăți proprii județului. în noiem
brie anul trecut, o plenară a 
analizat munca organizațiilor 
U.T.C. din școli, fără a depăși 
caracterul unei obișnuite întîl- 
niri a consiliului elevilor. Au 
participat la discuții numai ute- 
ciști elevi și dintre invitații care 
lucrează în școli. Similar, în 
aprilie anul acesta, plenara care 
a analizat activitatea organiza
țiilor U.T.C. de la sate n-a abor
dat problemele de fond ale par
ticipării tinerilor la muncă, în 
cooperative și celelalte unități 
agricole, la apărarea avutului 
obștesc pentru înfăptuirea unor 
acțiuni întreprinse de comitetul 
județean de partid. Măsurile 
preconizate la plenara respec
tivă au rămas la o viziune în
gustă, fără a stabili acțiunile 
care să angajeze contribuția or
ganizațiilor U.T.C. în principa
lele sectoare ale producției a- 
gricole, n-au pus problemele 
privind asigurarea și pregăti
rea forței de muncă în unită
țile agricole.

Acest mod de a lucra al bi
roului și secretariatului jude
țean, oa de altfel totalitatea ne
ajunsurilor constatate de bri
gadă, au o explicație fundamen
tală în legătura sporadică, su
perficială, cu organizațiile

Televiziunea română

ANUNȚA
organizarea unui concurs în vederea stabilirii interpre

ter principali din serialul „Cireșarii*.
Concursul va avea loc în zilele de 1—5 iulie 1972, orele 

9—13, la Palatul Pionierilor din București. Limitele de vîrstâ 
11—16 ani. Este necesar și acordul părinților.

Pentru cei care nu au domiciliul în București sînt sufi
ciente 2 fotografii 9/12 neretușate, însoțite de cîteva date 
personale din care sâ reiasâ înâl|imea, greutatea etc., tri
mise pe adresa : TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ, Redacția de 
Film, Calea Dorobanți nr. 191, Sector I, București.

COMPOZITORILOR
PE ANII 1970-1971
Comitetul de conducere al 

Uniunii compozitorilor a de
cernat următoarele premii pen
tru lucrări muzicale și de mu
zicologie pe anii 1970—1971 :

1. Muzică simfonică și de ca
meră : Simfonie ; Andreas Por- 
fetye — Simfonia a IlI-a ; Lu
crări vocal simfonice : Liviu 
Glodeanu — „Soclu pentru 
timp", cantată ; Lucrări simfo
nice ample : Ludovic Feldman
— „Umbre și lumini" ; Lucrări 
simfonice de mici dimensiuni : 
Mihai Moldovan — „Scoarțe" ; 
Lucrări simfonice de largă acce
sibilitate : Csiki Boldizsar — 
Trei piese simfonice, și Anton 
Zeman — „Izvoade" ; Lucrări 
intermediare între genul simfo
nic și de cameră: Cornel Țăra- 
nu — „Racorduri" ; Lucrări in
strumentale de cameră: Nicolae 
Beloiu — Septet scenic ; Lie
duri : Diamandi Gheciu — 4 
lieduri — „Iarba timpului" ; Lu
crări vocal-instrumentale de ca
meră : Dumitru Capoianu —
Să faci portretul unei păsări".

2. Muzicologie
Lucrări de estetică : Liviu Co

mes — „Melodica palestriniană" 
și Pascal Bentoiu — „Imagine 
și sens" ; Lucrări de critică : 
Clemansa Firea, Alfred Hoff
man, Miriam Marbe, Ștefan Ni- 
culescu, Adrian Rațiu, Mircea 
Voicana, Elena Zottoviceanu — 
autorii monografiei „George E- 
nescu", și Viorel Cosma — Le
xiconul „Muzicieni români".

3. Muzică de mase, corală
Lucrări corale ample: Hilda 

Jerea — „Din viața țăranilor de 
ieri și de azi“, 6 madrigale ; Lu
crări corale de mai mici dimen
siuni : Alexandru Pașcanu — 
„Bocete străbune", și Vasiile Ti
miș — „Barbu Eăutaru" ; Cîn- 
tece de masă : Gheorghe Baza- 
van — „Vatră de mindri eroi", 
și Zaharia Popescu — „Pămîntt 
al țării mele* ; Muzică ușoară, 
de dans, de estradă și de ope
retă : Operetă: Florin Comișel
— Muzica operetei „Soarele 
Londrei", și Henri Mălineanu — 
Muzica la „Bună seara, domnule 
Wilde" ; Muzică ușoară lirică cu 
text: Alexandru Mandi — „Sub 
un petec de cer", și George Gri- 
goriu — „In România" ; Mu
zică ușoară de estradă : Nicolae 
Kirculescu — „Mică poveste" 
pentru vidară și orchestră.

■

U.T.G. în asemenea situație, 
bineînțeles, materialul faptic, 
problemele ca și soluțiile pre
conizate în activitatea secreta
riatului, a biroului județean au 
fost abordate inconsecvent, teo
retic, mai mult principial. De 
aceea, unele deficiențe ale des
fășurării activității de organi
zație au rămas realități necu
noscute și acolo pe unde au tre
cut secretari ai comitetului ju
dețean U.T.C.; în comuna Ve- 
rești, de exemplu, nu erau crea
te organizații U.T.C. în sectorul 
zootehnic, la S.M.A: și I.A.S., 
iar cercul de învățămînt poli
tic de la șooală și-a rezumat 
activitatea la ședința de deschi
dere ; la Gura Humorului, or
ganizațiile de la gurile de ex
ploatări forestiere s-au consti
tuit doar pe hîrtie ; în Suceava, 
nu s-au aplicat o serie întreagă 
de indicații ale Comitetului Cen
tral privind viața de organiza
ție, sute de uteciști erau necu- 
noscuți organizațiilor U.T.C. 
etc. etc.

Iată, așadar, temeiul unor ce
rințe stringente pentru biroul 
comitetului județean, în activi
tatea căruia chiar și numai as
pectele amintite aici oglindesc 
deficiențele unui anumit stil de 
lucru. Îneît, printre cele dintîi 
imperative, se impune angaja
rea directă la muncă concretă, 
prin organizarea riguroasă a 
activității de îndrumare și con
trol, sporirea exigenței și auto- 
exigenței față de munca tutu
ror activiștilor, a fiecărei or
ganizații U.T.C. Este necesar un 
climat de muncă intensă în rîn- 
dul membrilor biroului și secre
tariatului comitetului județean, 
astfel îneît fiecare să-și facă 
din plin datoria, la nivelul atri
buțiilor cu care l-au investit 
tinerii.

Este firesc ca aceste semnale 
critice la adresa muncii orga
nelor de conducere ale organi
zației județene Suceava a U.T.C. 
să constituie îndemn la o auto
analiză exigentă a modului în 
care acționează biroul și secre
tariatul fiecărui comitet jude
țean U.T.C., pentru îndeplini
rea cu competență sporită a 
atribuțiilor și sarcinilor ce le 
revin. Tot atît de firesc este ca 
asupra acestor probleme să re
flecteze cu imai multă profun
zime și cadrele cu muncă de 
răspundere din aparatul C.C. al 
U.T.C., care se deplasează la 
județe în procesul normal al 
muncii, avînd datoria să desfă
șoare o permanentă activitate 
de îndrumare și control, să de
pisteze la timp neajunsurile și 
să intervină operativ pentru în
lăturarea lor.

SPORT • SPORT ,
ÎN „CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL 

JIUL Șl RAPID CALIFICATE ÎN FINALĂ

...Șl CUPA VA POPOSI 
TOI 1N PROVINCIE?

Iată că Rapidului îi revine sarcina să revanșeze echipele bucurește- 
ne în fața celor din provincie in acest sezon fotbalistic.

Dacă victoria feroviarilor bucureșteni, pierind de la „calculul 
hirtiei*, era oarecum scontată înaintea desfășurării partidei cu Meta
lul București, situația pe teren n-a fost chiar așa. Metalurgiștii, ale 
căror „isprăvi" și în actuala ediție a Cupei sînt cunoscute, n-au fost 
de acord să pornească ca victimă sigură și, curios, ei au fost aceia 
care au impus, timp de 60 de minute, ritmul și maniera de joc.

S-a jucat „tare", uneori chiar „și mai tare", dacă se poate spune 
așa, ca pentru o partidă de la care iei totul sau nimic. (In paranteză 
fie spus, o contribuție la aceasta a avut-o și brigada de arbitrii con
dusă de C. Dinulescu, care a lăsat sau a apreciat cel puțin curios 
unele intrări dure de ambele părți).

Rapidul, cu o echipă mai tehnică, dar mai comodă, a trebuit să se 
„întindă" aproape de limită pentru a se vedea „promovat" în finală, 
deoarece chiar de Ia începutul Jocului metalurgiștii imprimă un ritm 
sufocant, fazele alternînd de la o poartă la alta și, astfel, după un 
șut al lui Dumitru în minutul 3, care a ocolit de puțin bara laterală, 
impetuosul Iancu reușește să deschidă scorul (minutul 5) după o 
cursă prelungită pe extrema dreaptă. Și, stupoare, e 1—0 pentru Me
talul.

Au urmat o serie de alternări de situații la ambele porți și, la o 
învălmășeală, gen rugbi, în careul metalurgist, Lupescu aduce ega- 
larea printr-o frumoasă, „foarfecă" după ce în același minut Neagu 
expediase un șut în bară.

Plnă la pauză rezultatul rămîne neschimbat. La reluare, în minutul 
55, Năsturescu „semnează" al doilea gol rapidist dintr-o pasă primită 
de la Marin stelian, in urma unei frumoase acțiuni personale a 
acestuia.

Dar iată că Mateescu nu este de acord cu înfrlngerea și în minutul 
60, îl surprinde pe Răducanu cu un șut de la distanță și acesta scapă 
mingea în poartă. 2—2, șl asistența merge cu gîndul la prelungiri.

Metalurgiștii dau semne de oboseală și rapidiștii profită, intensifi- 
cindu-și atacurile. La uij corner executat de Năsturescu vine și cel 
de-al cincilea gol al partidei, printr-o minge purtată „pe sus" din 
colț pînă în poartă pe „ruta" Năsturescu, Dumitru (lovitură de cap) 
și Marin Stelian, care tot cu capul face inutilă intervenția portarului 
metalurgist. De aici partida e jucată, feroviarii temporizind prin Du
mitru (mai ales) jocul plimbind mingea de-a lungul și de-a latul te
renului și partida se încheie cu 3—2 in favoarea Rapidului.

Cealaltă finalistă este Jiul, calificată cu scorul de 9—8 în dauna 
dinamoviștilor bucureșteni (după executarea a nu mai puțin de 18 
lovituri de la 11 metri, alternativ) care au mers siguri de victorie, 
conducind la un moment dat cu 2—0. Insă prin două goluri, marcate 
la interval de 2 minute, minerii au restabilit egalitatea, menținută 
apoi și după cele două reprize de prelungiri. Și cum prevederea re
gulamentară era executarea unor lovituri de la 11 metri, piteștenii au 
fost martorii unui festival de goluri.

Așadar, duminecă, în nocturnă pe stadionul „23 August" din Ca
pitală, în finala ediției din acest an a „Cupei României" se vor 
întâlni Rapid și Jiul, un duel „provincie—Capitală", rămîntnd să se 
decidă dacă și Cupa va ieși pe porțile Bucureștiului, aidoma titlului 
de campioni.

S. UNGUREANU

MERIDIAN
• In turul doi al probei de 

simplu masculin din cadrul tur
neului internațional de la Wimble
don, Ilie Năstase l-a eliminat cu 
6—3, 4—6, 6—1, 6—2 pe cunoscutul 
jucător american Clark Graebner. 
O surpriză a produs Parun (Noua 
Zeelandă), învingător cu 6—4, 8—6, 
6—8, 8—9, 6—4 în fața spaniolului 
Gimeno. Alte rezultate mai impor
tante : Dibley (Australia)—Gonza
les (S.U.A.) 6—3, 6—3, 8—6 ; Bart
hes (Franța)—Gisbert (Spania) 
6—4, 6-2, 6—4 ; Connors (S.U.A.)— 
Kalogheropoulos (Grecia) 6—3, 7—5, 
8—6 ; Van Dillen (S.U.A.)—Meiler 
(R.F.G.) 3—6, 4-6, 6—1, 6—4, 6—4 ; 
Gorman (S.U.A.)—Moore (R.S.A.) 
6—4, 6—4, 7—5 ; Paish (Anglia)—T. 
Ulrich (Danemarca) 6—3, 7—5, 6—2; 
orantes (Spania)—Crealy (Austra
lia) 6—2, 6—3, 6—2.

★
Pentru turul 3 al probei de sim

plu s-a calificat și Ion Tiriac care 
l-a învins cu 6—4, 9—7, 9—8 pe a- 
mericanul Brian Gottfried.

• Ieri, pe baza sportivă din Ca
lea Plevnei au început campiona
tele internaționale de pentatlon 
modern ale țării noastre. După 
desfășurarea a două serii în proba 
de călărie conduce sportivul bulgar 
Gh. stoianov cu 1100 puncte, ur
mat de M. Cosmescu — 1 100 punc
te și I. Bariu (Cehoslovacia) — 
1 080 puncte. Astăzi au loc întrece
rile din ultima serie a probei de 
Călărie.
• Selecționata masculină de bas

chet a U.R.S.S., de 11 ori campioa
nă europeană și vicecampioană 
mondială, a întâlnit la Augsburg, 
într-un meci amical, reprezentati
va R. F. a Germaniei. La capătul 
unui joc în care au avut mai mult 
inițiativa, baschetbaliștii sovietici 
au terminat învingători cu scorul 
de 71—53 (31—25).

• Conducerea clubului de fotbal 
Ajax Amsterdam a luat cunoștin
ță de datele propuse de către In- 
dependiente Buenos Aires pentru 
disputarea finalei „Cupei intercon
tinentale". Deși nu a fost luat un 
contact direct între cele două clu
buri, secretarul echipei Ajax, 
Webtrick, a declarat că datele 
propuse, 4 și respectiv 18 octom
brie, ar fi, în principiu, convena
bile. Primul meci ar urma să se 
dispute în Argentina, iar al doilea 
— în Olanda. Un eventual joc de 
baraj s-ar putea juca pe un te
ren neutru în Europa.
• In gala de box desfășurată pe 

ringul din Las Vegas (Nevada), 
foitul campion mondial la catego
ria grea, Cassius Clay, l-a învins 
prin KO tehnic în repriza a 7-a 
pe Jerry Quarry.

I Pentru a satisface cererile ]
I turiștilor, Oficiul de Turism | 
I București a suplimentat locurile I
j de odihnă (la munte și la mare) 1 

Gama acțiunilor turistice organizate de către Oficiul do I Turism București ;i puse la dispoziția publicului bucu-
rețtean este deosebit de variată anul acesta.

la filialele sale din Calea Victoriei nr. 100, B-dul Repu- 
* blicri nr. 4 ți 68, s-au pus în vînzare locuri de odihnă ac- 
Itivă la cabanele din toate masivele montane ale tării, la . 

preturi accesibile.

ILa filiala din B-dul Republicii nr. 4 s-au suplimentat locu- I 
rile pe litoral în serii de 12 zile, în stațiunile : SATURN. | 
hotel SEMIRAMIS. la seriile care încep la datele de : 2, 3,

115, 16, 28 și 29 iulie ; 10, 11, 23 și 24 august și 5, 6 septem- I 
brie ; JUPITER la hotelul MIMOZA în seriile din : 2 iulie ; 
23 ougust și 4 sept., și hotel COMETA în seriile din 3 iulie;

124 august; 5 și 18 sept.
La filialele din Calea Victoriei nr. 100, stau la dispoziția I 

turiștilor, locuri pentru excursiile cu autocarul, care străbat 
cele mai pitorești zone ale tării, cu importante obiective 

■ de artă și istorice. I
IDe asemenea, locurile la mare în hoteluri nominalizate în ■ 

stațiunile NEPTUN, JUPITER, VENUS, SATURN, cu rezervări 
de locuri la trenuri accelerat, dus-întors, în prețul biletului * 

■ fiind inclus și un tur al litoralului. .

• Președintele federației inter
naționale de fotbal Stanley Rous, 
aflat In Brazilia cu prilejul „Cu
pei independenței", a declarat că 
este în favoarea sporirii număru
lui de echipe participante la tur
neul final al Campionatului mon
dial. „Un turneu cu 20 de forma
ții ar fi mai interesant", a decla
rat S. Rous. După cum se știe, 
recent, Uniunea europeană de fot
bal și-a exprimat însă dezacordul 
în legătură cu propunerea Argen
tinei de a spori numărul partici
pantelor ia turneul final de la 16 
la 24. Diferitele formule privind 
campionatul mondial de fotbal vor 
fi studiate cu ocazia sesiunii 
F.I.F.A., ce se va ține în luna au
gust la Paris. întrebat dacă va 
mai candida la președinția F.I.F.A., 
Stanley Rous a declarat : „Pînă la 
alegerea președintelui mai sînt 
doi ani. Dacă sănătatea îmi va 
permite, eu mă voi număra din 
nou printre candidați".

Referitor la intenția președinte
lui Confederației braziliene a spor
turilor, Joao Havelange, de a-și 
depune candidatura, actualul pre
ședinte a declarat că celebrul Pele 
ar putea fi un bun „agent elec
toral" pentru compatriotul său. 
„Ba, mai mult, a spus Stanley 
Rous, Pele însuși ar putea reven
dica funcția de președinte al 
F.I.F.A.".

• In prima zi a turneului inter
național feminin de handbal de la 
Vrnjacka Banja (Iugoslavia), re
prezentativa României a întîlnit 
echipa Bulgariei. Handbalistele ro
mânce au obținut victoria cu sco
rul de 16—12 (7—6). în celelalte 
două partide disputate s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Iu
goslavia — Olanda 23—8 (10—5) ; 
Cehoslovacia — R. D. Germană 
14—11 (5-5).

• Astăzi, se deschid la Mamaia 
lucrările Congresului Ligii inter
naționale de hochei pe gheată. La 
lucrări participă delegați din An
glia, Austria, Bulgaria, Canada,- 
Cehoslovacia, R. p. Chineză, Da
nemarca, Finlanda, R. D. Germa
nă, R. F. a Germaniei, Iugoslavia, 
Japonia, Polonia, Suedia, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S., România și alte 
țări.

Printre oaspeții sosiți la Mamaia 
se află F. J. Ahearne (Anglia), 
președintele L.T.H.G.. Lockhardt 
(S.U.A.), M. Subrt (Cehoslovacia), 
vicepreședinții A. Starovoitov 
(U.R.S.S.), W. Wasservogel (Aus
tria), membri ai Comitetului exe
cutiv al L.i.H.G.

Pe ordinea de zi sînt înscrise ra
portul președintelui, alegerea con
ducerii Ligii, propuneri privind 
participarea la campionatele mon
diale și desfășurarea altor compe
tiții internaționale.



in Japonia a fost reeditat volumul

„O politică 
de pace și colaborare 

internațională" 
cuprinzind texte din cuvintările, articolele și
interviurile tovarășului
TOKIO 28 — Corespon

dentul Agerpres, FI. Țuiu, 
transmite : în capitala Japo
niei, în Editura „Kobunsha",
a apărut o nouă ediție a 
volumului „O politica de 
pace și colaborare interna
ționala" — texte alese din 
cuvîntârile, articolele și in
terviurile tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Față de 
textele primei ediții — di
fuzată la 1 octombrie 1971 
și epuizată într-un timp re
cord — această a doua edi
ție este îmbogățită cu expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la pro
gramul P.C.R. pentru îmbu
nătățirea activității ideologi
ce, ridicarea nivelului gene
ral al cunoașterii și educația 
socialistă a maselor pentru 
așezarea relațiilor din so
cietatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste, ros
tită la plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971.

Editat în condiții grafice 
excelente, noul volum con
ține, ca și primul, o amplă 
prezentare biografică a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

începerea convorbirilor 
indo-pakistaneze

DELHI 28 (Agerpres). — în 
localitatea Simla (capitala statu
lui indian Hymachal Pradesh) a 
avut loc miercuri la ora 17,00 
locală, prima rundă a convorbi
rilor dintre premierul indian In
dira Gandhi și președintele Pa
kistanului, Zulfikar Aii Bhutto, 
consacrate analizării problemelor 
privind viitorul relațiilor dintre 
cele două țări și instaurării unei 
păci durabile în zonă.

Purtătorii de cuvînt ai celor 
două părți, citați de agenția As
sociated Press, au anunțat că în
trevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă. în afara reuniunii la 
nivel înalt, au declarat purtătorii 
de cuvînt, vor avea loc convor
biri între delegații formate din 
experți indieni și pakistanezi.

★

într-o cuvîntare radiodifuzată 
— rostită marți, în ajunul ple
cării spre localitatea indiană 
Simla, unde se va întîlni cu pre
mierul Indira Gandhi — preșe
dintele Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, a declarat că țara 
sa este gata să reia relațiile di
plomatice, comunicațiile și co
merțul cu India, pe baza unei 
păci echitabile — anunță agen
țiile REUTER, FRANCE PRE- 
SSE și TASS. „Dacă India va 
răspunde eforturilor noastre, a 
spus el, atunci vom putea inau
gura o nouă eră în relațiile din
tre cele două țări". Subliniind 
că India și Pakistanul au trăit, 
în ultimii 25 de ani, „o eră de 
confruntare și de război", șe
ful statului pakistanez a rele
vat repercusiunile negative ale 
acestei situații asupra nivelului 
de trai al populației din regi-

Vizita la Dacca a 
ambasadorului român 

în India
• LA 28 IULIE, Petre Tănă- 

sie, ambasadorul Republicii So
cialiste România la New Delhi, 
în vizită la Dacca, a fost pri
mit de ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Bangladesh, Abdus Samad A- 
zad.

în cursul convorbirii, s-a dis
cutat problema recunoașterii 
Republicii Populare Bangladesh 
de către guvernul Republicii 
Socialiste România, a stabilirii 
de relații diplomatice și a acre
ditării de ambasadori la Bucu
rești și Dacca și s-a convenit 
asupra textului comunicatului 
de presă.

întilnirea a decurs într-o at
mosferă cordială.

• FEDERAȚIA SINDICALĂ 
MONDIALA a adoptat o decla
rație în care condamnă raidu
rile aeriene și bombardamentele 
navale efectuate. în ultimele 
săptămîni, de forțele militare 
ale S.U.A. împotriva digurilor

NICOLAE CEAUȘESCU
Publicistul Goichi Kusano, 
traducătorul textelor, se a- 
dresează din nou cititorului, 
subliniind puternica persona
litate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, popularitatea și 
simpatia de care se bucură 
peste hotare, ceea ce cons
tituie — relevă autorul bio
grafiei — „o recunoaștere 
a meritelor sale excepțio
nale, a inteligenței și ener
giei creatoare pe care le 
dedică poporului său, ideilor 
nobile ale progresului și pă
cii".

Apariția volumului „O po
litică de pace și colaborare 
internațională" este conside
rată, la Tokio, un eveniment 
editorial de seamă, cu lar
gă audiență la cititorii ja
ponezi, care manifestă un 
continuu interes pentru rea
lizările poporului român, 
preocupările și aspirațiile 
sale, față de prezența dina
mică a României socialiste 
în viața internațională. Ea 
constituie, în același timp, 
o mărturie a prestigiului și 
prețuirii crescînde ae care 
se bucură țara noastră, ac
tivitatea neobosită a preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu 
în slujba păcii și înțelegerii 
între popoare.

une. în context, el s-a referit 
la conceptul unei păci echitabile 
și durabile între cele două țări, 
arătînd că acesta include, după 
opinia sa, „necesitatea eliberă
rii prizonierilor de război pa
kistanezi" și „retragerea trupe
lor de la frontiere". Președinte
le Bhutto a subliniat, de ase
menea, că Pakistanul aderă Ia 
principiul „autodeterminării 
populației din Cașmir". Totoda
tă, el a declarat că probleme 
referitoare la existența Repu
blicii Bangladesh nu vor fi abor
date cu ocazia reuniunii de la 
Simla și și-a reafirmat dorința 
de a-1 întîlni pe șeicul Mujibur 
Rahman, premierul guvernului 
de la Dacca.

U.S.A. : Orașul Richmond acop erit de apele dezlănțuite ale rîului James în timpul celor 
mai mari inundații din istoria acestei țâri

și lucrărilor de irigații din R.D. 
Vietnam,. acțiuni care creează 
primejdia unor inundații dis
trugătoare. F.S.M. cere înceta
rea imediată a bombardamente
lor și a tuturor acțiunilor agre
sive împotriva R.D. Vietnam și 
cheamă pe oamenii muncii și 
sindicatele din toate țările să-și 
intensifice sprijinul acordat lup
tei poporului vietnamez pentru 
pace și independență.

Relații diplomatice 
R. P. Chineză—Guyana
• LA PEKIN, a fost dat pu

blicității comunicatul cu privi
re la stabilirea de relații diplo
matice, Ia nivel de ambasadă, 
între R. P. Chineză și Republica 
Guyana. în comunicat se arată 
că cele două guverne au adop
tat această hotărîre în conformi
tate cu dorința comună de a 
dezvolta relațiile de prietenie și 
cooperare între țările și popoare
le lor, pe baza principiilor res
pectului reciproc față de suve
ranitatea și integritatea terito
rială. neamestecului în treburile 
interne, egalității și avantajului 
reciproc.

Patrioții sud - vietnamezi 
continuă ofensiva spre Hue

VIETNAMUL DE SUD 28 
(Agerpres). — Forțele patriotice 
de eliberare națională din Viet
namul de Sud și-au intensificat, 
miercuri, ofensiva în direcția 
orașului Hue. Un batalion al for
țelor patriotice, sprijinit de blin
date, a traversat, în zorii zilei, 
rîul My Chanh, la 40 km nord 
de Hue. Trei kilometri la sud de 
acest curs de apă, în apropierea 
șoselei nr. 1, patrioții au atacat 
o poziție a parașutiștilor saigo- 
nezi, provocînd inamicului pier
deri de oameni și materiale. Pe 
de altă parte, la sud-vest de 
Hue, în zona celui de-al doilea 
front deschis de patrioți în ca
drul ofensivei avînd drept țel 
fosta capitală imperială, artileria 
F.N.E. a lansat peste 1800 de 
obuze de toate calibrele asupra 
pozițiilor saigoneze instalate la 
vest și sud-vest de oraș. Tirul 
forțelor de eliberare a provocat 
însemnate .daune materiale ba
teriilor de artilerie saigoneze din 
zonă.

în cursul nopții, bombardiere
le grele americane „B-52" au 
continuat raidurile asupra pro
vinciilor Quang Tri și Thua 
Thien, de pe frontul de nord, 
lansînd asupra zonelor eliberate 
peste 2 300 tone de bombe, în 
cursul a 26 de raiduri succesive.
• ZIARUL ..CHICAGO 

DAILY NEWS" publică un si
nistru record realizat de aviația 
militară a S.U.A. : din 1965 pină 
în aprilie 1972 — scrie ziarul

• ÎN S.U.A. a luat ființă 
o nouă organizație a luptă
torilor pentru pace „Acțiuni 
excepționale pentru schim
barea politicii S.U.A. în Asia 
de Sud-Est“, condusă de cu
noscutul militant al mișcării 
antirăzboinice din Statele 
Unite, doctorul William 
Spock. Din noua organizație 
fac parte o serie de perso
nalități ale vieții științifice 
și culturale americane.

în cadrul conferinței de 
presă ținute cu prilejul în
ființării organizației, actrița 
Candice Bergen, care face 
parte din conducerea aces
teia, a dat citire mesajului 
adresat Congresului de mem
brii organizației prin care se 
„cere ca acesta să se pro
nunțe pentru încetarea ime
diată a tuturor operațiunilor 
terestre, aeriene și navale 
americane în Indochina, să 
voteze împotriva alocării de 
fonduri destinate continuării 
războiului, care nu a fost 
declarat de Congres și pe 
care poporul american nu îl 
dorește**.

Conferința de presă a fost 
urmată de o manifestație în 
sprijinul păcii. Poliția a in
tervenit, arestînd aproxima
tiv 100 de persoane, printre 
care și lideri ai noii organi
zații.

e ULTIMUL BILANȚ OFI
CIAL publicat la Manilla ara
tă că taifunul „Ora", care s-a 
abătut asupra Filipinelor la în
ceputul acestei săptămîni, a 
provocat moartea a 36 de per

soane, în timp ce alte 94 au 
fost rănite, iar 147 000 au rămas 
fără ; adăpost. Au fost înregis
trate. de asemenea, pagube ma
teriale în valoare de 8 milioane 
dolari. 

citat — aviația americana a lan
sat asupra țărilor din Indochina 
o cantitate de 6 595 milioane 
tone bombe ! In timpul celui 
de-al doilea război mondial și 
al războiului din Coreea, avia
ția americană nu a făcut uz de- 
cit de oi cantitate de... 3,1 mi
lioane tone bombe.

Datele publicate relevă preg
nant. încă o dată, gradul de es
caladare a războiului în Viet
nam și, în același timp, masivi
tatea bombardamentelor ameri
cane care ucid copii, și bătrini, 
distrugind pămînturi. recolte, 
instalații, canale și obiective 
culturale și sanitare.

Încheierea lucrărilor conferinței9

MINIȘTRILOR CULTURII DIN EUROPA
La Helsinki ^s-au încheiat, miercuri, lucrările Conferinței inter- 

guvernamentale privind politicile culturale în Europa, organizată 
de U.N.E.S.C.O.

Timp de zece zile, peste 260 
de delegați, reprezentînd 30 de 
state, 17 observatori din 7 țări, 
precum și observatori a 3 orga
nizații interguvemamentale și a 
unor organizații internaționale 
neguvernamental^, au dezbătut 
probleme privind structurile ad
ministrative ale statelor europene 
în materie de politică culturală, 
lărgirea accesului și a participă
rii la cultură, probleme ale ino
vațiilor în dezvoltarea culturală, 
cultura și mediul înconjurător, 
rolul și locul artistului în socie
tatea europeană contemporană, 
formarea administratorilor și ac
tiviștilor culturali, instrumente de 
analiza ale dezvoltării culturale, 
bazele și perspectivele cooperă
rii culturale. Delegația română 
participantă la conferință a fost 
condusă de Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

în după-amiaza zilei de marți, 
a fost adoptat în unanimitate, 
în plenară, raportul final prezen
tat de raportorul general al con
ferinței, Valentin Lipatti (Ro
mânia).

In aceeași zi, au fost adoptate 
cele mai importante proiecte de 
recomandări făcute la punctul 11 
al ordinii de zi, privind bazele 
și perspectivele dezvoltării co
operării culturale în Europa. Re
comandarea generală cu privire 
la dezvoltarea cooperării cultu
rale ca important factor de pace, 
înțelegere și securitate în Eu
ropa — adoptată în aplauzele 
plenului . conferinței — a inclus 
toate propunerile făcute în pro
iectul de recomandare prezentat 
de delegația României.

în acest important document, 
care reprezintă însăși orientarea 
de principiu în problemele co
operării culturale, adoptată de 
Conferința de la Helsinki, se re

• MOHAMMED EL BAGHIR, 
vicepreședinte și ministru de in
terne al Sudanului, a emis un 
decret care prevede eliberarea 
a 108 persoane arestate anul 
trecut sub acuzația de a fi par
ticipat Ia acțiunile antiguverna
mentale — informează agenția 
M.E.N.

Pentru un Cipru unitar
• PREȘEDINTELE CIPRU

LUI. arhiepiscopul Makarios, 
și-a exprimat speranța că noua 
fază a convorbirilor intercomu- 
nitare — care vor începe la 3 
iulie, la Nicosia, cu participarea 
cite unui reprezentant al Turciei 
si Greciei — va duce la o regle
mentare a problemei cipriote. 
Respingînd ipoteza împărțirii 
insulei, ca fiind „dezastruoasă" 
pentru Cipru, președintele Ma
karios a afirmat că „Ciprul va 
trebui să fie întotdeauna un stat 
unitar, în care ciprioții turci să 
se bucure de aceleași drepturi 
de care se bucură toți cetățenii".

Arestări în Mozambic
• AGENȚIILE DE PRESA in- 

formează că autoritățile coloni

• ÎNTR-UN ARTICOL pu
blicat în ziarul „Vorwaerts", 
cancelarul federal al R.F.G.. 
Willy Brandt, a subliniat im
portanța excepțională a vii
toarelor alegeri anticipate 
penfrru Bundestag, programa
te pentru sfîrșitul anului 1972. 
Rezultatul alegerilor, a aver
tizat el, va decide dacă R. F. 
a Germaniei va fi condusă, 
în continuare, de forțe pro
gresiste, sau dacă forțele con
servatoare, reacționare vor 
obține din nou avansul. Este 
vorba, a precizat el. de fap
tul dacă statul va fi pus în 
situația de a putea înfăptui 
reformele necesare pentru ca 
viața în societatea vest-ger- 
mahă să fie demnă, sau dacă 
interesele private izolate vor 
predomina asupra intereselor 
sociale; dacă R.F.G. va conti
nua politica echilibrată de 
pace, sau politica sa externă 
va deveni un obstacol în ca
lea slăbirii încordării.

comandă statelor europene să 
promoveze, în continuare, coope
rarea culturală în respectul prin
cipiilor dreptului internațional și 
al idealurilor Organizației Națiu
nilor Unite, ale respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. De aseme
nea, se recomandă ca prin cul
tură să li se inspire maselor celor 
mai largi refuzul actelor de vio
lență internațională, ca și poli
tica de forță sau de amenințare 
cu forța, de dominație și agre
siune ; să se încurajeze circula
ția ideilor și valorilor culturale 
susceptibile să contribuie la crea
rea unui climat de pace, securi
tate și cooperare în Europa. Do
cumentul final recomandă țărilor 
europene să continue să dezvolte 
și să diversifice schimburile cul
turale în așa fel încît aceasta să 
permită o tot mai profundă apre
ciere a valorilor fiecărei culturi

Lucrările conferinței miniștrilor 
culturii au reprezentat — după 
cum aprecia Rene Maheu. direc
torul general al U.N.E.S.C.O. —■ 
un pas important pe drumul dez
voltării cooperării culturale eu
ropene. Deși a existat o diversi
tate de opinii, exprimate asupra 
unor subiecte particulare abor
date, lucrările conferinței au a- 
vut drept caracteristică voința co
mună de cooperare

ORIENTUL
BEIRUT 28 (Agerpres). — 

Premierul libanez Saeb Salam a 
avut, marți seara, o nouă între
vedere cu Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Au fost abordate pro
bleme privind situația creată ca 
urmare a recentelor atacuri is- 
raeliene în sudul Libanului. Po
trivit agenției France Presse, 
premierul libanez a declarat că 
întrevederea a fost „utilă" și că 
rezultatele ei „vor fi în interesul 
ambelor părți". Surse citate de 
aceeași agenție au menționat ca. 
Yasser Arafat a expus șefului 
guvernului libanez rezultatele 
convorbirilor pe care le-a avut 
în ultimele zile cu conducătorii 
sirieni.

RABAT 28 (Agerpres). — în
tr-un mesaj adresat lui Mahmud 
Riad, secretarul general al Ligii 
Arabe, regele Hassan al Il-lea al 
Marocului a propus convocarea 
de urgență a unei reuniuni a pri
milor miniștri sau a miniștrilor 
de externe arabi, Ia care să fie 
discutate atacurile israeliene în 
sudul Libanului — anunță agen
ția marocană de presă (M.A.P.).

GENEVA 28 (Agerpres). — 
Secretarul general al O. N. U. 
Kurt Waldheim, a sosit, miercuri 
dimineața, la Geneva. EI va asis
ta, pînă la 4 iulie, la sesiunea

ale portugheze au declanșat în 
ultimele zile un nou val de a- 
■restări în Mozambic. Se apreci
ază că peste 1 800 de persoane, 
în majoritate africani, care lu
crează în transporturi, în di
verse instituții și la firmele par
ticulare din capitală, au fost a- 
restate și aruncate în închisori. 
Toate persoanele arestate sînt 
acuzate de „a fi desfășurat o 
activitate subversivă" împotriva 
regimului colonial din Mozam
bic.

Juan Peron repus în 
drepturi

• FOSTUL PREȘEDINTE AR
GENTINEAN, Juan Peron, a 
fost repus în drepturile sale po
litice în baza unei decizii adop
tate marți de justiția federală — 
anunță agenția France Presse. 
Judecătorul curții federale care 
a examinat dosarul lui Peron a 
afirmat că acestuia i-au fost re
cunoscute toate drepturile civile 
și politice, deoarece cauzele ce 
determinaiseră privarea sa de a- 
ceste drepturi sînt considerate 
nule.

• GREVA MARINARILOR 
JAPONEZI, declanșată în spri
jinul unor revendicări privind 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață, a intrat marți în a 76-a 
zi. Pentru a determina patrona
tul să satisfacă revendicările 
formulate, sindicatul marinari
lor, care numără 166 000 mem
bri, a luat hotărîrea de a ex
tinde greva la încă zece porturi, 
în prezent, sînt afectate 53 de 
porturi.

APROPIAT
anuală a Comitetului pentru co
ordonarea activității instituțiilor 
specializate ale O.N.U., precum 
și la deschiderea sesiunii de vară 
a Consiliului Economic și Social 
al O.N'.U. (E.C.O.S.O.C.).

La sosire, Kurt Waldheim a 
declarat că intenționează să aibă 
o întrevedere cu ambasadorul 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
său personal în problema Orien
tului Apropiat, cu care prilej va 
discuta posibilitatea relansării 
misiunii acestuia. „Eu cred, a 
spus secretarul general al O.N.U. 
că, pentru moment, „misiunea 
Jarring" constituie singura posi
bilitate de a se înregistra pro
grese în eforturile care se între
prind în vederea găsirii unei so
luții conflictului din Orientul 
Apropiat".

Tensiune 
în Argentina

Climatul social-politic 
din Argentina s-a în
răutățit în ultimele zile 
ca urmare a incidentelor 
dintre poliție și partici
pant» la demonstrațiile 
din capitală și din pro
vincie îndreptate împo
triva unor măsuri eco
nomice ale guvernului.

Tulburările au început în orașul 
Mendoza, unde poliția a interve
nit pentru a împrăștia o întruni
re a studenților, organizată în 
sprijinul greviștilor din serviciile 
publice care cer îmbunătățirea 
situației lor materiale și anularea 
sporirii prețurilor la curentul e- 
lectric. în cursul incidentelor trei 
persoane au fost ucise. Aceste 
violențe au determinat o reacție 
în lanț și în alte orașe. La Bue
nos Aires, capitala țării, au avut 
loc, marți, ciocniri între poliție și 
studenții care au ridicat barica
de. Incidente similare s-au pro
dus și în localitatea Plata, situa
tă la 60 km. de capitală, în o- 
rașul Cordoba, la Tucuman, prin
cipal centru al industriei de za
hăr — unde a fost declarată o 
grevă generală de 24 de ore în 
semn de protest față de măsurile 
represive ale poliției. Agenția 
Reuter relevă că unități militare 
au fost puse în stare de alertă 
pentru a interveni în cazul cînd 
actualele tulburări ar lua am
ploare.

De la Van Bursen
la bursele de astăzi...

O ri de cîte ori 
se accentuează 
simptomele cri
zei monetare 
occidentale, ști
rile și comenta
riile se referă 
adesea la bursa 
de devize, la 
piața valutară. 
Iată, spre exem
plu, în cursul 
reuniunii „celor 
șase", desfășura

tă la începutul săptămînii Ia 
Luxemburg, în scopul anali
zării implicațiilor recentei 
hotărîri a guvernului brita
nic de a institui cursul fluc
tuant al lirei sterline, se ara
tă că pentru a menține mar
jele de schimb de la bursă 
cît mai resțrînse, este nece
sară intervenția băncilor 
centrale pentru sprijinirea 
monedelor amenințate de noi 
valuri speculative și pentru 
„reinstaurarea unei situații 
normale pe piețele de schimb 
valutar". Iată cîteva date 
privind istoria și activitatea 
burselor.

Existența burselor este 
foarte veche, chiar pe tim
pul romanilor existînd un 
gen de instituție în care se 
confruntau produsele comer- 
cianților (Collegia Mercato- 
rum). Bursele moderne au 
apărut, însă, pe măsura dez
voltării pieței de mărfuri, 
în Europa ele au fost create 
prin secolul XV. O dată cu 
creșterea numărului de pro
ducători din aceleași ramuri, 
comercianții și bancherii au 
simțit nevoia unor întîlniri 
permanente, nu numai cu o- 
cazia tîrgurilor tradiționale. 
De orașul Bruges este legat 
termenul de bursă. Comerțul 
cu bani se organiza în acest 
oraș în hotelul aparținînd u- 
nui mare bancher flamand, 
Van de Bursen. Pe frontis
piciul clădirii sale erau 
sculptate trei pungi de bani, 
în 1487 era creată la Anvers 
prinja bursă independentă ; 
apoi la Lyon în 1595, în ace
eași perioadă la Londra (de
venită după 1773 „Stock Ex
change**), în 1705, Ia Peters
burg, de către Petru I, în 
1762 la Viena, în 1792 Ia New 
York, cunoscută sub numele 
de Wall Street, după numele 
străzii pe care se instalase, 
în România prima bursă era 
înființată la 4 iulie 1881.

Cu timpul bursele s-au 
specializat, unele rămînînd 
simple burse pentru tranzac
ții de mărfuri (burse comer
ciale), alături de acestea 
funcționînd bursa de valori 
mobiliare, bursa muncii, bur
sa de devize. Procesul opera
țiunilor de bursă este foarte 
complicat, în indicatorii ni
velului schimburilor regăsin- 
du-se puternic influența de 
ordin economic și social. Pe
rioada de oarecare avînt e- 
conomic, de crize de produc
ție, de șomaj, influențează 
direct volumul și stabilitatea 
afacerilor de pe piața capita
listă, indiferent dacă este 
vorba de piața de mărfuri, 

piața muncii, piața valorilor 
mobiliare sau cea de devize. 
Conform legităților economiei 
capitaliste, și devizele se ne
gociază întocmai altor măr
furi. Piața unde au loc ase
menea operațiuni este piața 
de schimb, iar schimbul la 
care se ajunge la un moment 
dat este prețul devizelor.

O serie de reglementări fi
nanciare intervenite între 
principalii protagoniști ai lu
mii capitaliste au încercat să 
pună la adăpost sistemul 

O bursa celebră î Wall 
Street

monetar de valurile specula
tive. Apariția destul de frec
ventă a acestui gen de ope
rații denotă însă neputința 
în fața acțiunilor haotice? 
stihinice ale legilor modului 
de producție capitalist.

Orice știre privind revalo
rizarea unei monede, sau in
versul său. devalorizarea, 
poate pune în mișcare valuri 
de speculații. Astfel, în ca
zul revalorizării, speculatorii 
se vor adresa burselor, achi
ziționând, Ia paritățile mo
mentului, cantități apreciabi
le ale monedei ce urmează a 
fi scumpită, urmînd ca după 
revalorizare să încaseze di
ferența dintre prețul anteri
or și cel atins după creșterea 
parității monedei cumpărate. 
Așa s-a întîmplat în cursul 
ultimilor ani cu marca vest- 
germană. Dacă se iau în sea
mă declarații privind deva
lorizarea. atunci deținătorii 
de valori considerate în si
tuația de a fi ieftenite se în
dreaptă spre burse, încercînd 
să scape de banii care își 
vor pierde din valoare în ra
port cu alte monede. Intr-un 
mod asemănător, lucrurile 
s-au petrecut în acest mod 
cu lira sterlină. în confor
mitate cu practica operațiu
nilor financiare guvernul 
britanic a încercat prin o 
serie de măsuri să restabi
lească încrederea în lira 
sterlină. Este de așteptat ca 
aceste capitaluri speculati
ve, odată respinse pe malu
rile Tamisei, să se îndrepte 
spre alte citadele financiare 
occidentale. De altfel, încer
cînd să stăvilească această 
avalanșă, la Berna și Copen
haga s-au luat deja măsuri 
urgente.

I. TIMOFTE
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