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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația agricolă

din Republica Populară Chineză
în cursul dimineții de vineri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, în 
stațiunea Neptun, delegația a- 
gricolă din Republica Populară 
Chineza, condusă de Șa Făng,

INTIMPININD MAREA SARBATOARE A ELIBERĂRII, OAMENII MUNCII RAPORTEAZĂ

Succese remarcabile în
■

ministrul agriculturii și silvicul
turii, care se află într-o vizită 
în țara noastră.

La primire a participat Ange
lo Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și a- 
pelor.

/X. luat parte, de asemenea, 
Cian Hai-fun, ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut din 
partea tovarășilor Mao.. Tzedun 
și Ciu En-lai’. Mulțumind, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis tovarășului Mao Tze
dun și tovarășului Ciu En-lai, 
din partea sa și a conducerii de 
partid și de stat, a țării noas
tre, cele mai bune urări, sănă
tate și succes în activitatea lor.

în cursul convorbirii, s-a, fă
cut un schimb de informații cu 
privire la activitatea economică 
din cele două țări. în acest con-

text, a fost relevat interesul 
manifestat de țările noastre 
pentru dezvoltarea cooperării și 
colaborării în domeniul agricul
turii, ca și în alte comparti
mente ale economiilor naționa
le, evidențiindu-se largile posi
bilități existente, convingerea 
că ele se vor concretiza în ac
țiuni reciproc avantajoase.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme ale vieții 
internaționale.

Ministrul Șa Făng a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul întrevederii, calde 
mulțumiri pentru primirea re
zervată delegației în cursul vi
zitei, subliniind că aceasta re
prezintă încă o expresie a rela
țiilor frățești, prietenești, sta
tornicite între popoarele șl țări
le aoastre.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o ambianță cordială, de caldă 
prietenie.

îndeplinirea angajamentelor
CRAIOVA STUDENȚEASCĂ

ÎȘI PERFECȚIONEAZĂ O EXPERIENȚĂ

Punctualitate, 
randament, 

calitate
• Largă acțiune a Comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea integrată de lînă clin Constanța 
de creștere a contribuției tinerilor la îndeplini

rea angajamentelor întreprinderii

„Cum putem contribui în mai largă măsură noi, tinerii, la 
creșterea eficienței economice a unității noastre ? ‘. Răs
punsul la această întrebare a tinerilor de la întreprinderea 
integrată de lînă din Constanța a fost dat de o recentă an
chetă sociologică efectuată în rîndul lor pe baza unui 
chestionar cuprinzînd mai multe întrebări pe tema pro
pusă. Această metodă științifică de cunoaștere a ceea ce 
gîndesc tinerii despre bunul mers al întreprinderii a permis 
comitetului U.T.C. să-și formeze o imagine clară asupra 
măsurilor necesare pentru stimularea activității productive. 
Așa s-a ajuns la inițiativa „Punctualitate-randament-cali- 
tate“, hotărîtă în adunările generale ale organizațiilor U.T.C. 
din unitate.

Inițiativa, pornită în cinstea Conferinței Naționale a parti
dului, își dovedește în continuare viabilitatea. Astăzi, tinerii 
din întreprindere se întrec în a învăța și a munci, în a fi 
exemple de punctualitate și corectitudine în muncă. Contri
buția tineretului, antrenat plenar de această inițiativă, se 
materializează în depășirea planului întreprinderii, pe pri
mele 7 luni, cu peste 10 000 mp de țesături.

(Agerpres)

Ea Uzina mecanică 
Timișoara

IMPORTANTE 
ECONOMII DE METAL 
OBȚINUTE PRIN 
REPROIECTAREA 
UNOR PRODUSE

în cadrul întreprinderilor 
constructoare de mașini din ju
dețul Timiș au fost aplicate 
in producție noi și valoroase 
măsuri tehnice menite să con
tribuie la gospodărirea judici
oasă a metalului și la reduce
rea consumurilor specifice. La 
Uzina mecanica Timișoara, pro
punerile făcute de un colectiv 
de specialiști pentru redimen- 
sionarea unor mașini de ridicat 
și transportat s-au materializat 
in reproiectarea motoincârcă- 
torului de 3 tone, obținindu-se 
atit îmbunătățirea performan
țelor sale tehnico-calitative. cit 
și reduceera greutății specifice 
cu aproape 400 kg metal. Tot 
pe această cale, la Uzina de 
mașini agricole ..Tehnometâl-, 
consumul de laminate pe fie
care transportor cu melc a 
fost redus cu circa 25 kg, iar 
la instalațiile de muls mecanic, 
cu 85 kg.

Printre măsurile aplicate se 
numără și croirea combinată a 
tablelor cu ajutorul metodei de 
progranjare liniară, elaborată 
cu un calculator electronic, mă
sură care a dus la economisi
rea a peste 60 tone tablă zin
ca tă.

Laboratoare

TINERE, CIT PRODUCE Ce valori se pierd
MAȘINA LA CARE LUCREZI? tind timpul trece

Obiectivul metalurgicilor din Aind:

Pc aceleași suprafețe productive — 
cantități sporite de utilaje și instalații

• în sectorul prelucrări mecanice pe același 
spațiu lucrează acum încă 30 de mașini unelte

La întreprinderea metalurgică 
Aiud. una din marile unități in
dustriale ale județului Alba, 
s-au aplicat fi tint în curs de 
finalizare studii <i măsuri efi
ciente menite si determine obți
nerea. pe aceleași suprafețe pro
ductive. a unor cantități sporite 
de utilaje ți instalații. In secția 
construcții metalice și utilaje si
derurgice, de pildă, au fost mon
tate, în spațiile existente, 15 a- 
parate automate și semiautoma
te de sudară, cu ajutorul cărora 
se realizează o productivitate de 
3 ori mai mare. Acțiunile tehni
ce ți organizatorice întreprinse 
in secție au dus la creșterea pro
ducției pe m.p. suprafață utilă 
cu 0,4 tone construcții metalice 
ți utilaje siderurgice peste nive

lul stabilit în proiect. Se află în 
curs de instalare o foarfecă de 
tăiat tablă, care va asigura 
creșterea productivității muncii 
ți economisirea a 216 mc oxi
gen ți a 200 kg carbid tn 24 de 
ore.

Prin îmbunătățirea procesului 
de producție ți introducerea teh
nologiei de formare a amestecu
rilor întărite cu ciment, cantita
tea de produse realizate pe m.p. 
la turnătoria de fontă a crescut 
de la 6,7 la 10 tone.

în urma studierii posibilităților 
de folosire mai rațională ți mai 
productivă a tuturor spațiilor 
existente, au fost montate încă 
30 mațtni-unelte în sectorul de 
prelucrări mecanice.

La cea mai mare țesâtorie 
de mătase din țară.

200 000 DE METRI PATRAȚI 
DE ȚESĂTURI PESTE PLAN.

• FOLOSIND MAI CHIBZUIT 
MATERIA PRIMA.
La Țesători*  „Victoria*  din 

Iași — ce*  mai mare unitate 
producătoare de mătase din 
țară — spiritul de inițiativă a 
găsit dmp larg de acțiune. A- 
nalizind posibilitățile de folo
sire cit mai chibzuită * mate*  
riei prime, colectivul de muncă 
*1 acestei unități a ajuns I*  
concluzia că poate obține o 
producție suplimentară de 
peste 3M MO metri p&trați *-  
nual, din care se pot confec
ționa 80 MO de rochii de damă 
sau 65 MO de fulgarine. Comu
niștii din întreprindere, ceilalți 
muncitori și ingineri au căutat 
si au descoperit noi surse de 
reducere a consumurilor spe
cifice cu 0,7 la sută la firele 
de viscoză și cu 9.4 Ia sută la 
firele sintetice pollamidice și 
poliesterice. De asemenea, au 
fost reproiectate unele articole, 
realizindu-se numai pe această 
cale o producție suplimentară 
de 100 000 metri pătrați de țesături. Economii importante se 
obțin, de asemenea, prin folo
sirea formatelor mari în secția 
de i.esătorie, a urzelilor de lung 
metraj și a rolelor gigant în 
secția de finisaj.

ateliere 
universitare

PE PLATFORMA 
DE LA 

„ELECTROPUTERE"

în urmă cu opt luni, am dedi
cat o pagină a ziarului nostru 
Universității craiovene, aflată, 
atunci, la primii pași într-un 
fructuos dialog cu producția. 
Zilele trecute, am avut ocazia, 
în cadrul unei ample discuții 
cu tovarășul prof. univ. dr. Ti
tus Georgescu, rectorul univer
sității, să trecem în revistă rea
lizările și perspectivele unei re
lații afirmate cu tărie de înseși 
necesitățile dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării noastre.

— Tovarășe rector, cum 
a evoluat dialogul cu 
producția de la începutul 
anului universitar? Care 
sint principalele aspecte 
sesizate în acest răstimp?

— Pornind de la ideea legă
turii directe între facultățile de 
profil tehnic și întreprinderile 
industriale și agricole, am în
ceput acest dialog cu produc
ția. Catedra de măsurare și a- 
parate electrice, măsurători teh
nice și traductoare, laboratorul 
de aparate electrice, activează 
pe platforma Electroputere. La 
Combinatul chimic activează 
catedra de chimie organică cu 
sală de curs șî cabinete, prac
tica fiind organizată pentru chi-

CĂLIN STANCULESCU

De la începutul lunii, banda pe care se 
• montează compresoarele stă dintr-un singur 

motiv : lipsa de piese.

pe o bandă 
care stă

Fabrica de frigidere din Găiești nu mai are 
nevoie de prezentare. Deși foarte tinâră, pro
dusele sale s-au impus atenției cumpărătorilor 
din țară și de peste hotare printr-o estetică și 
pftnțr-o calitate care fac din „Frigero“ un ar
ticol ce rezistă oricărei competitivități. Iată 
insă că în cursul unei vizite recente prin în
treprindere. am rămas surprinși in fața unei 
benzi de montaj a compresorului, care stagna 
de la începutul urogramului de lucru. în jurul 
ei nimeni. Citim citeva cifre din graficul afișat 
în apropiere : planul pe ziua de 1 august — 
400 compresoare: realizat — zero: plan pentru 2 
august — 400 compresoare — 400 (cele restan
te) = 800 : realizate — 100 bucăți ; restante 
pentru 3 august, 700 bucăți- Și așa mai departe, 
adâugindu-se la planul pentru ziua următoare 
restanțele considerabile din ziua precedentă, 
într-o progresie geometrică, la prima vedere 
de neînțeles. Ni se explică mai apoi că planul 
lunar va fi oricum realizat, dar că se va ..îrage 
tare**  in ultima decadă, cu ore suplimentare în 
zilele de lucru și duminica. Dar de ce nu 
funcționează bar.da ?

Explicația o găsim in hala secției compresor, 
unde din cele 260 de mașini și instalații lu
crează doar 20 !a sută. La strunguri se află nu
mai doi muncitori. Piesele pentru compresor, 
care ar fi trebuit montate pe banda cu pricina, 
n-au cum se executa singure. Dar de ce nu 
funcționează utilajele ? Nu sint comenzi ? Co
menzi sint. în ultima vreme frigiderele de la 
Găiești sint solicitate intens și la export, iar 
pe piața internă ele și-au cucerit o platformă 
care le asigură desfacerea. Nu există materiale?

DBAGOMIR HOROMN’EA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Oricît ar părea de curios, aceasta e realitatea : in secția compresor lucrează doar 20 la sută din 
utilaje. Cauza — lipsa de materiale.

Fotografiile: CHEORGHE CVCU

DE ZIUA
(Continuare în pag. a Il-a)

Unele dintre cele mai 
mari repulsii din cite 
mi-a fost dat să re

simt in fața a ceea ce 
viața ne mai scoate imper
fect în față, mi-au fost pro
vocate de insul grosolan. In
diferent cum ar arăta, căci 
natura varsă, din păcate, bă- I 
dărănie în tot felul de tipuri,; 
ceea ce te poate uneori indu- •

BA DA* | 
BANUL

ȘEF
ce în eroare la prima vede
re, pentru mine modelul in
sului se rotunjește pînă lui 
urmă după figura unui tip. 
cu ceafa groasă, fruntea; 
mică și gușa bine crescută,; 
cu limba căruia cuvîntul sub
țire, dacă ar nimeri din în- j 
timplare, ar coace imediat 
ți-ar pocni ca o castană,!

EUGEN FLORESCU

(Continuare in pag. a II-a)

ÎN PAG. V MINERI
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SUB STRĂLUCIREA MARELUI PAVOAZ
• OAMENII ADINCURILOR

ȘI MARINARI
de VASILE VETIȘANU

In fața comisiei de 
repartizare a absol
venților facultății, 
Puia a venit însoțit 
de mama, tata, un
chiul, mătușa, buni
cul și bunica, ulti
ma fiind transportată 
într-un cărucior se- 
mi-mecanizat. In cli
pa cînd Puiu a fost 
chemat să i se înmî- 
neze numele unei co
mune din marginea 
țării, unde era repar
tizat, rudele s-au re
pezit asupra preșe
dintelui comisiei ca 
un stol de ulii, gata 
să-l ia în gheare. 
Vai, au început ei să 
urle, cum îndrăzniți 
să-l luați pe Puiu de 
Ungă noi, ce inimă 
de piatră aveți! Cum 
o să se ducă el la 
țară, singur, singurel, 
ața slăbuț cum e, 
cine să-l îngrijească, 
să-l spele, să-i facă 
cafeluța de diminea
ță, să-l pieptene, să-i

zică „bună dimi
neața, Puiule", să-i 
dea sfaturi folositoa
re ți să-i șteargă

pantofii de praf? Și 
noi cum o să rămî- 
nem singuri, fără el, 
că e unicul copil, iar 
bunicuța lui, dacă 
nu-l vede o zi, face 
tensiune ți nici nu 
concepe să-l lase să 
plece de lingă ea.

Prețedintele ședea

mut în fața lor, ne
clintit ca o stîncă. 
Puiu se rezemase de 
un zid, năuc, cu nu
mele comunei în 
brațe .* Fundătura, 
Doamne, greu îl pe
depsise viața! Să a- 
jungă într-o fundătu
ră ! Cine l-a pus 
să urmeze zootehnia, 
cine la pus ? El, care 
are pregătirea cultu
rală pe care o are, 
care e mort după 
muzica ușoară ți 
după concertele de 
la Sala Palatului, 
care știe pe dinafară 
repertoriul lui Johny 
Holliday, să ajungă 
într-un sat prăpădit! 
Cînd era în clasa în- 
tîia elementară avea 
deja patru meditatori 
ți era decis să dea e-

ION BAIEȘU

(Continuare în 
pag. a IV-a)

l-aș numi „astronauții adîncurilor“, gîndindu-mâ câ ei, 
minerii, încep asaltul spațiilor necunoscute, pe întinsul cărora 
pasul omului n-a călcat încă, cu același curaj, cu aceleași 
îndemnuri și crez, de care se învrednicesc cuceritorii și vi
tejii exploratori. Necunoscutul are fiorul lui, pe care minerii 
îl simt, de cite ori înaintează spre el și irump de aproape—, 
în bucuria bătăliei cîștigate. Ei trec pe sub coloanele lumii 
din adînc, ducînd cu ei rosturile lumii dinafară, căreia îi 
deschid cel mai tînăr abataj, cea mai nouă galerie, pînă 
totul se supune omului, voinței lui. De fapt, nici nu bagi 
de seamă — cum oamenii aceștia înaintează în spații încre
menite, cum clipă de clipa se arcuiește boltărîa, cum firele 
de apă sînt conduse tot de mîna omului către alte direcții 
de scurgere și cum blocurile din fier și beton așează rezis
tența drumului deschis. Fiecare clipă are puterea unui eve
niment, care se surpă peste altele, pînă cînd miezul de căr
bune e prins în ascuțișul perforatoarelor, în linia de front a 
celor care-l așează pe mersul lin al benzii transportoare.

în filele istoriei noastre, minerii sînt și purtătorii unor mari 
bătălii eroice și revoluționare, cei care au trecut prin mîi- 
nile lor aspre, destinul acestui pămînt, încrezători în viitorul 
națiunii lor.

Ei străpung miile de metri liniari de cărbune, în cea mai 
pașnică dintre bătălii : edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Oamenii aceștia ai minelor dau vîrsta nepieritoare muncii, 
știind că valoarea omului sporește pe drumul parcurs pînă 
la cele mai înalte cote ale cărbunelui, acolo unde rostesc 
cu cea mai curată deschidere de suflet, un biruitor: Noroc 
bun.

(Continuare în pag. a V-a)
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Tovarășul NICOLAE CEAJLJȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele ConsOiului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au primit din partea tovarășului EDWARD 
GIEREK, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, tovarășului HENRYK JABLONSKI, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone 
și a tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Polone, următoarea te
legramă :

Dragi tovarăși,
Vă mulțumim cordial pentru salutările și felicitările adresate 

cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a Renașterii Poloniei.
Folosind acest prilej, dorim să exprimăm din nou sentimen

tele noastre de prietenie pentru pbporul român, precum și pro
funda convingere că relasțiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta și întări în continuare, pentru 
binele popoarelor noastre, in interesul unității țărilor socialiste, 
precum și al mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, pentru binele socialismului și păcii în lume.

în numele poporului polonez și al nostru personal, va uram 
noi succese în dezvoltarea Republicii Socialiste România.

TENIS „COPILUL

PROBLEMELE ACTI
VITĂȚII PIONIEREȘTI 

ÎN DEZBATEREA 
FORUMULUI 
NAȚIONAL 

AL PIONIERILOR

După prima zi, egalitate (1-1) în meciul
România-Australia EUROPEI"

VIZITA DELEGAȚIEI TINERETULUI 
' DIN PERUCOMUNIST

Delegația Tineretului Comu
nist din Peru (T.C.P.), formată 
din Carlos Sivirichi Rebatta, 
membru al Biroului Executiv 
Național al T.C.P., Pedro Ma
teu Bendezu, secretar al comi
tetului regional Lima al T.C.P. 
$i Pedro Aspillaga Cande. mem
bru al Comisiei Naționale de 
Presă și Propagandă a T.C.P., 
care se află in țara noastră, la 
invitația C.C. al U.T.C., și-ya 
continuat programul de studiu 
și documentare vizitind obiecti
ve social-culturale din Bucu
rești și Tg. Mureș, Uzina de au
tocamioane Brașov, Grupul șco
lar al uzinei de autocamioane 
Brașov, Fabrica de mobilă „23 
August**  din Tg. Mureș, pur- 
tind discuții cu reprezentanți 
ai conducerii unităților econo
mice vizitate, cu reprezentanți 
ai Uniunii Tineretului Comu-

nist și sindicatelor. De aseme
nea. delegația T.C.P. a avut 
discuții la Universitatea ..Babeș 
Bolyai“ din Cluj cu membri ai 
Senatului universitar, cu cadre 
didactice și studenți. In ca
drul unei intilniri care a avut 
loc la Cluj cu tineri muncitori, 
studenți și elevi, membrii de
legației Tineretului Comunist 
din Peru au prezentat aspecte 
ale luptei și activității tinere
tului peruan, ale preocupărilor 
sale pentru realizarea unei so
cietăți democratice și progre
siste. în cadrul programului au 
mai fost vizitate C.A.P. Jucu, 
județul Cluj. Uzina de mașini- 
unelte „înfrățirea**  din Oradea, 
s-au purtat discuții la comite
tele județene U.T.C.- din jude
țele vizitate. Vizita delegației 
T.C.P. continuă.

A patra ediție
a festivalulu folcloric
„Cintecele Oltului"

Ambasadorul R. P. Chineze 
la București, Cian Hai-fun, a 
oferit vineri un dineu cu prile
jul vizitei în țara noastră a de
legației agricole chineze condu
să de Șa Fâng, ministrul agri
culturii și silviculturii.

ASTAZI NE-AM FI PUTUT
BUCURA DE CALIFICARE...

Ieri la Călimănești a avut 
loc deschiderea celei de-a pa
tra ediții a festivalului folclo
ric intet județean „Cintecele 
Oltului" — manifestare artis
tică prestigioasă la care par
ticipă peste 400 artiști ama
tori, membri ai ansamblurilor 
folclorice reprezentative din 
județele scăldate de apele bă- 
trînului Alutus. Timp de patru 
zile, sold cîntecului și dansu
lui de pe plaiurile Harghitei, 
Covasnei, Brașovului, Sibiu
lui, Oltului și Vîlcii, vor a- 
duce pe scena festivalul':: 
cite un obicei folcloric tradi
țional, prilej de etalare a vir
tuților lor interpretative.

în afara spectacolelor pro- 
priu-zise, desfășurate pe sce
na casei de cultură din Căli
mănești și în stațiunile Olă- 
nești și Govora, festivalul va 
reuni un mare număr de spe
cialiști și instructori amatori 
în cadrul colocviului metodic 
„Regia in spectacolul folclo
ric". Numeroase alte manifes
tări vor da un plus de cu
loare programului, 
special va decerna 
„Frumoasa Oltului" 
tei care va cumula 
alese calități fizice, 
nută vestimentară și artistică 
superioară. In cadrul celui de 
al doilea tîrg de ceramică 
„Cocoșul de Hurez" își vor 
expune lucrările maiștri vestiți 
din județele participante la 
festival. In cadrul unui alai 
folcloric al Oltului vor avea 
loc parada portului vopular 
și defilarea ansamblurilor par
ticipante. Spectacolul de gală 
Rapsodia Oltului și sărbătoa
rea folclorică tradițională cu 
petrecere populară în stil 
străvechi vor încheia dumini
că seara festivalul. Primul 
spectacol în cadrul căruia au 
evoluat ansamblul flocloric 
al căminului cultural Ră
șinari, județul Sibiu și 
ansamblul folcloric Brîulețul 
al căminului cultural din O- 
sica-Olt, au oferit depline sa
tisfacții probînd nivelul ele
vat al acestei atractive com
petiții artistice care și-a câș
tigat deja un stil și o tradiție.
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Prahova Ploiești-Metalul Plap. LX 
Carpati Sin.-Caraima3ol Ba*.  1 
U3L TimL-C FJL. Tîm. X-2

Someșul S-M.-Topitorul B.M. 
Minerul B-M.-Olimpia S.M. 
Dermata Cluj-Arieșul Turda 
Tractorul Br.-Chimia Făgăraș

1
1
1.X

Torpedo Zărnești-Carpați Br. 1

Un juriu 
titlul de 
interpre- 
cele mai 
cu o ți-

Marele meci a început. După prima zi de 
luptă — egalitate : 1—1. Cele două intilniri au 
fost deosebit de disputate, mai ales prima, din
tre Tiriac și Anderson, care ne-a furnizat ati- 
tea momente dramatice. Ciștigătornl a-a putut 
fi decis decit după consumarea tuturor celor 
cinci partide care au durat trei ore. Confrun
tarea intre cei doi sportivi, care nu s-au mai 
întîlnit niciodată, a constituit o solicitare find 
și nervoasă acerbă, jn bună măsură și pentru 
publicul care a urmărit desfășurarea ei intr-o 
tensiune excesivă. Tiriac n-a putut realiza, cum 
am fi dorit, și cum ar fi meritat, punctul-cheie 
al acestui meci, punct care ne-ar fi oferit șan
sa să privim, in continuare, desfășurarea osti
lităților în liniște și cu marea speranță împli
nită. Dar „Cupa Davis’* nu se dezminte in ma
terie de surprize și suspense-uri.

Astăzi am fi putut vorbi, ne-am fi putut 
bucura de calificarea în finală dacă în atit de 
dificila înfruntare dintre Tiriac și Anderson 
n-ar fi intervenit acel moment crucial din cea 
de-a doua partidă cînd la scorul de 5 jocuri la 
zero în favoarea noastră. Tiriac, care ciștigase 
II jocuri la rînd, sufocîndu-și, urni lin du-și pur 
și simplu adversarul, nu și-ai*  fi permis un mo
ment de relaxare, dindu-i posibilitate austra
lianului să-l stopeze și să vadă că-i poate în
trerupe șirul realizărilor. In această intilnire a 
mai fost un moment-cheie pe care Tiriac nu și 
l-a putut face favorabil. în partida a treia. Ia 
un moment dat a condus cu 5—3 la seturi, după 
care a avut o cădere bruscă, inexplicabilă. An
derson adjudecîndu-și trei seturi la rînd, ne- 
venindu-i nici lui să creadă că poate ciștiga 
partida. Pînă la acest punct, Tiriac jucase ma
gistral, cîștigase succesiv 11 jocuri, realizase fi 
sau 7 break-uri în două pai tide — o ilustrare 
concludentă a superiorității sale — serviciile 
puternice, retururile precise, nimerindu-și țin
ta, iar pasele pe contre-pied și mingile amor
tizate ce cădeau lin, “ 
versarului, făcîndu-1 
K.O. și demonstrind 
și inteligent.

Și cînd nimeni nu __ ___ _
Anderson, intervin cele doua momente decisive, 
despre care vorbeam, care, aproape neverosi
mil, înclină balanța victoriei de partea oaspe
telui. Fostul profesionist, reamatorizat de cu- 
rind. nu se putuse impune cu nimic cu toate 
efortnrile disperate. Tiriac crezindu-1, proba
bil. prea devreme, victimă sigură pe Anderson, 
ori vrind să-1 menajeze, ou-dv explic, a slăbit 
ritmul jocului, nu s-a concentrat și ambiționat 
suficient și neprevăzutul nu intirzie să apară :

lingă fileu in terenul ad- 
pe acasta io multe rînduri 
valoarea joculni său tactic
se aștepta, probabil nici

MERIDIAN

BĂDĂRANUI
(Urmare din pag. I)

forțînd maxilarele să împroaș
te cu șiruri de „bă" și „mă", 
acesta fiind începutul.

Despre treapta unde se a- 
junge, coborînd, cu un ase
menea ins, nu mai vorbesc...

Dar și mai mult îmi pro
duce o stare de totală indis
poziție bădăranul numit șef 
(nu spun ales, fiindcă un bă
dăran nu este niciodată algs 
de oameni în fruntea lor). Pri
ma reacție a bădăranului-șef 
este aceea de a băga insti
tuția respectivă în buzunarul 
lui, privindu-i pe salariați ca 

' slujbașii lui. El taie și spînzu- 
ră; el nu întreabă și nu se 
consultă cu nimeni; el nu 
ține cont de oameni; folosin- 
du-se de numele instituției, 
tipul găsește prilej să-și răz
bune neaderența la ceilalți: 
dictează, ordonă, înjură șină- 
păstuiește. Cunosc un aseme
nea ins, director al unei in-

stituții, al cărui răspuns la 
bună-ziua seamănă cu un 
fornăit gros, și care, după 
ce spune, la cîțiva ani o dată 
— cînd spune! — o laudă 
la adresa cuiva, urlă, cred, de 
durere, în genunchi, acasă, 
ore întregi, ca să se răscum 
pere sieși. Cu cît știe că nu-l 
iubește nimeni, cu atît își dă 
pe fată convingerea că singu
ra salvate este să devină și 
mai obtuz. Litigiile de tnun- 
că la el se rezolvă cu ,,tcșH"; 
unei directoare a unei unități 
mai mici, specialistă și dînsa, 
cu înaltă calificare, colegă, și 
femeie pe deasupra, îi vorbea 
mai zilele trecute, ca ultimei 
spălătorese un patron al unor 
vremi demult apuse.

Faptul că se mai nasc, ori 
mai cresc — prin cine știe 
ce carențe ale procesului e- 
ducativ — inși bădărani, îmi 
explic. Faptul, însă, 
dintre ei sînt puși și 
tea unor colective,

că unii 
în frun- 
nu. Nu,

[poema
SIMBATA, 5 AUGUST 1972

DIRECTORUL : rulează la Lumi
na (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

DACA E MARȚI, E BELGIA i 
rulează la Sala Palatului (ora 
18,45), Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 19,30; 20,45), Bucu
rești (orele 9; 11,15: 13.30; 16,30; 
18,45. 21), Grădina Doina (ora 
20.15)

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU : 
rulează Ia Patria (orele 9,30; 13-; 
16,30; 20), Capitol (orele 9; 12; 15; 
18; 21). Grădina Capitol (ora 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Scala (orele 8.45; 11,15; 
13.45: 16.15 18.45: 21.15). Festival
(orele 8.45; 11.15. 13,30; 16; 18.30; 
21). Favdrit (orele 8.30: 10.45:----  15.45: 18.15; 20.30). Grădina 
Select (ora 20). Grădina Festival 
(ora 20)

LUPUL NEGRU : rulează la Vol
ga (orele 10; 12.30: 15.15; 18: 20.30), Flacăra (orele 15,30: 18: 20,15).

VEDERE DE PE POD rulează 
la Central (orele 9.30: 12: 15;
17.30; 20.15). Bucegi (orele 15.30; 
18). Grădina Bucegi (ora 20,15).

DRAGOSTE SI AMENZI • rulea
ză la Floreasca (orele 15.30: 18; 
20.30).

DESCULȚ ÎN PARC t rulează la 
Vtctoria (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18.30; 20.45).

DE-AȘ FI HARAP ALB : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—20,15 în 
continuare).

13.15

Mal echilibrează jocul, iși reface slupetiant mo. 
ralul pulverizat, cistigă teren, joacă din ce In 
ce mai precis. Tiriac intră in criză, în panică, 
iși pierde control al, siguranța, tăria și precizia 
în lovituri și in fringe rea este iminentă : 2—3 
(•—2: S—2; S—I. 4—C; 4-4).

In cea de a doua partidă, supercampionul Jhe 
Năstase ii inv nge pe colosul Dibley — poseso
rul unor serbiei: «praznice — de-o manieră ca
tegorică : 3—4 (4—3; 6—0; fi—2). Meciul a durat 
doar o oră și un sfert. înseși scorurile partide
lor reflectă superioritatea netă a reprezentan
tului nostru pe întreg parcursul intîlnirii. Cal 
puțin in partida a doua, ciștigatâ cu 4—0, Năfr- 
tase i-a luat lui Dibley trei ghemuri Ia zero, 
ceea ce» intr-e semifinală a „Cupei Davis- în
seamnă. oricum, o mare performanță, expnmind 
clasa înaltă a romanului.

Doar la pr-.meie schimburi de mingi a fost un 
oarecare echihbru <i aceasta din cauză că Năs
tase si-a intrat ceva mai greu in ritmul său o- 
bisnuit de jac — supărat de infringerea lui Ti
riac. a început jocul puțin nervos — că pe urmă 
Dibley a trebui: să facă eforturi disperate pen 
tru a stăvili asakui și a încheia lupta la un 
scor ceva mai ouorabiL Serviciul puternic, ga 
bar:tul impresiouaat, forța loviturilor, rezis
tența la efort aie fui Dibley s-au dovedit a fi 
calități și arme insuficient de puternice pentru 
a-1 iuviuce pe emul nostru nr. 1. Năstase și-» 
intimidat si terorizat efectiv adversarul tot 
timpul prin jocul precis, prin subtilitate si ra
finament. prin vanatete mijloace tehnice de 
care dispun si pe care le etalează, in serie, c» 
un mare as al rachetei, prin puterea de a an
ticipa încotro se îndreaptă loviturile adversa
rului. Dacă la minei la puse de Năstase ți setate 
răsuflarea, dacă la srr.ee Juri le executate cu au ta 
precizie, tribunele sui electrizate, la acele P3'- 
sing-suturi — niște rafinate acolade culcate 
care-1 ocolesc să-I execută pe adversar — iți 
vine, pur â simptu. să leșini. Toate acestea ii 
rezervi fui D e dara] sun harul de a da spec
tatorului marea piăcere de a înțelege, de a 
privi $i gusta spectacolul sportului alb.

Astăzi are kx partida de dublu. O intilnire 
dificilă si. evident, decirivă. Cuplul nostru, p- 
riac—Năsoase, care s-a impus in marile turnee 
prin ci mn gr ni ta tea șt ingeniozitatea sa. sperăm 
să Uuncțiantet* și de astă dată ireproșabil și 
prin punctai pe caro-1 va obține, să ne apro
piem victoria finală pe care a așteptăm, o do-

V. CABULEA

e PAJțTTDA a 14-a a

Un simpatic bișnițar aștep
ta aseară spectatorii care ie
șeau de la meciul de tenis, 
fluturînd fotografiile lui llie 
Năstase (ieftine — doi lei 
bucata l), strigind de răsuna 
arena: „Ia copilul minune, ia 
copilul Europei!" Adulat în 
Anglia, ovaționat în Paris, bi
ruitor în numai două săptă- 
mîni în Suedia, Germania și 
Uniunea Sovietică, subiect de 
copertă pentru toate revistele 
colorate, llie a devenit, în- 
tr-adevăr, copilul Europei. 
Sportul românesc n-a avut 
niciodată o glorie mai răsu
nătoare în lume ca acest 
nume care sună frumos și 
dulce în toate limbile pămîn- 
tului. Năstase, Nastase, Nasty. 
Nu-l mai văzusem demult 
jucînd acasă, ne era dor de 
el, simțeam nevoia să fim 
pentru un ceas vecini cu res
pirația lui nervoasă, robii ge
niului lui capricios, să înțe
legem la fața locului lovitura 
care a uimit Wimbledonul. 
llie ne-a apărut în fața ochi
lor pășind cu capul plecat, 
sobru și modest, aruncin- 
du-ne un zîmbet de recunoș
tință și o rază de soare spre 
suflete. Trăisem mai înainte 
„drama Țiriac", eram istoviți 
de emoții și tristeți, aveam 
nevoie de o bucurie com
pletă. llie și-a încleștat mina 
pe rachetă, a scrîșnit din mă
sele, s-a răstit către cineva 
din tribună și a început o fe
roce și nemiloasă execuție a 
adversarului. Dibley — figu
ră de cangur masiv, cu o 
monstruoasă forță fizică —

s-a năpustit cu serviciile lui 
ca niște trăznete, îngrijorîn- 
du-ne pentru două clipe, llie 
i-a împrumutat o speranță de 
doi bani, lăsîndu-l să-i fie e- 
gal trei ghemuri, după care 
l-a îngenunchiat fără drept de 
apel, cu mingi pe care aus
tralianul, un jucător umblat 
pe toate marile terenuri ale 
lumii, nu le putea pricepe. La 
un moment dat, însuși Fraser, 
căpitanul australian, i-a făcut 
un semn de nestăpinită admi
rație lui Năstase. Ideea de 
perfecțiune sportivă era în 
fața noastră, încarnată în 
trupul unui român.

Bucuria mea este, acum, 
ruginită de tristețea lui Ion 
Țiriac. Acest teribil jucător, 
căruia nici noi nu mai știm 
pentru cite trebuie să-i fim 
recunoscători, a făcut unul 
dintre cele mai dramatice me
ciuri ale carierei sale. Birui
tor în două seturi strălucite, 
în care a dat mingiei rosto
goluri diabolice, la o palmă 
de victorie în al treilea, el se 
vede părăsit de puterea fibrei, 
la un moment dat, în fața mi
raculoasei reveniri a bătrînu- 
lui Anderson. La cinci — trei 
pentru el. Ion a crezut că me
ciul s-a săvîrșit și ne-a îmbol
năvit de inimă, ratînd o min
ge sigură, la fileu, o minge 
care însemna victoria.

Azi e dublul, o partidă fa
tală. Nu putem pierde, vom 
cîstiga ! Apoi Țiriac. se poate 
odihni sau distra, va veni llie 
și va face dreptate.

Vrem Salatiera!
ION BAIEȘU

PROGRAM COMPETITIONAL
TENIS. Arena Progresul. Azi 

partida de dublu de la ora 
11.45: miiae de la ora 14,15 : 
Ion Tiriac — Ccăn Dibley si 
Hie Năstase — Mal Anderson. 
Paradele se televizează.

întilni pe S.C. Karl Marx StadL 
Cu acest prilej fotbaliștii ar
geșeni vor primi, In cadrul u- 
nei festivități, tricourile 
campioni.

HANDBAL. între 8—11 
gust, la Ploiești, va avea 
un turneu la care alături 
echipa reprezentativă participă 
garnitura noastră secundă, re
prezentativa de tineret a Polo
niei și formația vest-germană 
Grosswoldstadt Turneul se or
ganizează în vederea verificării 
stadiului de pregătire a olimpi- 
elor neștri.

de

au- 
loc 
de

CĂLĂRIE. La baza hipică 
din Calea Plevnei continuă as
tăzi de la ora 16,30 șl duminică 
de la ora 9 concursul de ob
stacole cu o narticipare inter
națională selectă-

Interviu cu tovarâța Etecr 
Poparad-Mantho, vicepre
ședinte al C.N.O.P.

— Tovarășă Poparad, ▼» 
adresăm o singură întreba
re : ce-și propune Forumul 
național al pionierilor» pe 
care l-ați anunțat că se va 
deschide luni, la Bușteni t

— Subliniez că este prima 
manifestare de acest gen. Un 
început s-a făcut la Conferin
ța națională a Organizației pio
nierilor, anul trecut, <$nd pur
tătorii cravatelor roșii au avut 
o secțiune a lor de dezbatere. 
La Conferință, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a sub
liniat necesitatea de a antrena 
mal larg copiii la treburile or
ganizației lor, de a-i solicita 
să-și spună cuvîntul In con
ceperea și conducerea acestor 
treburi care li se adresează. 
Dăm curs acestei indicații și 
organizăm primul Forum al 
pionierilor.

Această manifestare, conside
rată de noi foarte importantă 
pentru activitatea pionierească 
din viitorul an școlar, va a- 
dopta o formulă de lucru, de 
dezbatere, de instruire în ac
țiune. Fac precizarea că va fi 
o săptămîna foarte densă în 
care, însă, viața de tabără, o- 
dihna și recrearea nu vor lipsi 
din program. Noi, ca organiza
tori ne-am propus, în primul 
rînd, să le oferim școlarilor cu 
cravată roșie posibilitatea de a 
face observații la activitatea ce 
se desfășoară în unități și de
tașamente, să se exprime pri
vitor la acțiunile și inițiative
le cunoscute in viața pionie
rească, le cerem părerea asu
pra atractivității și eficacității 
tuturor manifestărilor ce au a- 
vut loc, propuneri care să îm
bogățească viitoarele programe 
de activitate. îi solicităm să se 
refere la modul cum trebuie 
să lucreze, evident, mai bine, 
activele pionierești. Un punct 
important îl constituie schim
bul de experiență.

Vreau să vă citez 
gram citeva puncte 
pentru ceea ce am ...........
sus și pentru a înțelege ce va 
fl această manifestare pionie
rească. în primul rînd, convor
birile, dublate de organizarea 
unor activități practice demon
strative vor fi cuprinse în ca
drul Tribunei Forumului; tribu
na ordonează dezbaterile și ac
tivitățile demonstrative pe do
menii : viața de organizație, 
preocupări privind educarea 
dragostei pentru muncă, pre
gătirea pionierilor ppntru apă
rarea patriei și educația sani
tară, activități cultural sporti
ve, discuție despre publicațiile 
și. emisiunile, pentru copii, cum sînt pregătiți copiii pentru a 
deveni pionieri și formarea 
pionierilor ca viitori buni ute- 
ciști etc. Aceste activități sînt 
însoțite de focul de tabără cu 
program dedicat partidului, co
muniștilor, de o vizită la Dof- 
tana. și o întîlnire sugestiv 
intitulată ..Fapte de eroism ale 
ostașilor noștri", gala de fil
me pionierești și ostășești, un 
camaval al prieteniei la care 
vor participa pionierii din ta
băra internațională etc. Lucruri 
in Dlus vă vofn putea relata la 
încheierea acestui Forum.

L. L.

din pro- 
sugestive 

spus mai

t

PLATFORMA
fiindcă un asemenea tip, chiar 
dacă, print r-o împrejurare. cr 
fi bine pregătit profesionalei 
nu supine, d compromite, 
pulverizează, diminuează for
țele colectivului, introduce in 
muncă starea de crispare, a- 
lungă satisfacția oamenilor și 
reduce, astfel, puterea lor de 
dăruire. Ceea ce nu este so
cialist, ci dimpotrivă.

...Am auzit, însă (sau dacă 
n-am auzit, bănuiesc) că tova
rășii care diriguiesc respecti
va întreprindere din partea 
ministerului, vor trece să ex
perimenteze ideea afirmată 
de Conferința Naționala a 
partidului ca șefii unități
lor de stat să fie nu nu
mai indicați de către cine
va, dar și supuși spre apro
bare colectivelor pe care ur
mează să le conducă. Negre
șit, în ziua respectivă mă voi 
duce la întreprinderea cu 
pricina să văd cum, dindu-i-se 
„bile negre", bădăranului i 
se va lua șefia și ca trece fru
mușel în banca din spate a 
sălii.

Mă voi așeza mai aproape, 
să-l sprijin omenește, în caz 
de infarct...

• CUNOSCUTUL atlet vest-ger
man Franz Kemper campjcn al 
Europei !n proba de 8M m. pia: 
(1’44” 919 în 188S). a obțtr.u*.  în 
cadrul unui concurs disputat la 
Waiblingen, timpul de 1’45” 7 ie 
pe această distantă. în urma aces
tui concurs, el și-a îndeplinit nor
ma olimpică, fiind selecționa*  pen
tru J.O. de la MQnchen.
• IERI au continuat meduri’.e 

competiției Internaționale de fot
bal pentru juniori ..Cupa Priete
nia*.  Tați rezultatele tehnice înre
gistrate : Lugoj : U.R45.S. —
România 2—0 (1—0): Timișoara : 
Cuba — Polonia 1—0 (0—0); Bulga
ria — Ungaria 2—0 (1—0): Sinnico- 
lau Mare : România n — R.P.D. 
Coreeană 8—1 (0—8).

(Agerpres)

rulează 
16; 
16; 16;

FERMA DIN ARIZONA 
Ia Feroviar (orele 9; 
19,30), Melodia (orele 9: 
19,30), Modern (orele 9;
19.30) , Grădina Modern (ora 20).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15: 13,30^ 16;
18.15; 20.30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15: 13.30: 16: 18.15: 20.30).

OSCEOLA : rulează la Doina 
(orele 13: 15.30: 18: 20.15). Program 
de desene animate pentru copii 
(orele 10; 11.15).

JOCUL DE-A MOARTEA t ru
lează la Grivița (orele 9: 11,15; 
13,30; 15.45: 18.15; 20.30), Flamura 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : Rulează la Lira (ora 16). 
Vitan (ora 16), Grădina Lira (ora 
20.15). Grădina Vitan (ora 20.15).

MAREA SPERANȚA ALBA t ru
lează la Buzești «orele 15.30; 18), 
Grădina Buzesti (ora 20.30).

FELIX ȘI OTILIA • rulează la 
Cotrocenl (orele 15,30: 19).

INTMA E UN VTNATOR SINGU
RATIC : rulează la Drumul Sării 
(orele 15.30: 17,45: 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Pacea (orele 15.45: 18; 20).

ROBIN HOOD : rulează la Fe
rentari (orele 15,30 . 17,45: 20). Man
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

PESCĂRUȘUL « rulează la Viito
rul (orele 15,45; 18; 20.15).

O AFACERE : rulează la Gloria 
(orele 9; 11.15: 13,30: 16; 18,15;
20.30) .

PADUREA PIERDUTA 
la Cosmos (orele 15,30;

TREI DIN VIRGINIA î 
la Aurora (orele 9.30: 12;
20.30) , Tomls (orele 9.30; 
17,45), Grădina Aurora

9;
: rulează 18; 20,15). 

rulează 
15.30: 18: 
12,15; 15; 

___ _ ______ (ora 20), 
Grădina Tomis (ora 20.30).

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

CASA

rulează la Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 20.30).

B.D. LA MUNTE $1...........
rulează Ia Laromet 
17.30: 19.30).

COMPARTIMENTUL 
LOR (orele 10; 12: 14; 
REBECCA (ora 30.30) 
Cinemateca — Union.

LA MARE : 
(orele 15,30;
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____ DE SUB ARBORI î ru
lează la Giulești (orele 15.30: 
20.80), Miorița (orele 10; 12,30: 
17.30: 20).

DOAMNA ST VAGABONDUL ! 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea «ora 20.15).

STEAUA SUDULUI ; rulează la 
Crîngași (orele 15.30; 18: 20,15)

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Rahova (orele 
15.30; 18: 20.15).

MĂRTURISIRILE UNUT CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII 1 
rulează la Moșilor (orele 15,30: 18), 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

ANCHETA
CELSIOR :
(orele 15.30:

20 000 DE

18*.  15;

DE LA HOTEL EX- 
rulează la Popular 
18: 20.15).

LEGHE SUB MARI I

UCIGAȘI- 
16; 18,15), 

rulează la PROGRAMUL I

SIMBATA, 5 AUGUST 1972
Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 

Boema) : TRASNITUL MEU
DRAG — ora 20: (La Teatrul de 
vară „23 August") : ȘI FEMEILE 
JOACA 
Teatrul 
ȘIRAG 
Ansamblul 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30.

DUMINICA, « AUGUST 1972

FOTBAL — ora 20 ; 
Evreiesc de Stat : UN 
DE PERLE — ora 19,30;

„Rapsodia Română" :

Teatrul 
Boema) : 
DRAG — 
vară „23 
JOACA 
Teatrul
ȘIRAG DE PERLE

„C. Tănase" (la Grădina 
TRASNITUL 

ora 20 ;
August") 
FOTBAL
Evreiesc

MEU 
(La Teatrul de 
; ȘI FEMEILE 

— ora 20 ; 
de Stat : UN 
— ora 19,30.

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Biblioteca pentru toți : Duiliu 
iamfirescu (II). 9,50 De vorbă cu 
gospodinele. 10,05 Tele-enciclope- 
dia. 10,50 Reportaj-anchetă : „Pe 
Someș-luminile". 11,25 Emisiune de 
divertisment : Timișoara pe adresa 
dv. (II). 12,05 în slujba sănătății. 
Primul ajutor în cazuri de înec.
12.20 Telejurnal. 15,45 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Tenis 
de cîmp : România — Australia. 
„Cupa Davis", partida de dublu. 
18,15 Emisiune în limba germană.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Hotărîrile Conferinței Naționale a 
Partidului — cauză a întregului 
popor. 20,10 Efigii lirice. Emisiune 
de poezie românească. 20,20 Tele- 
enciclopedia. 21,00 Film serial : 
„Mannix". Primul episod ; „Nume
le lui e Mannix". în rolul titular 
Mike Conners. Regia Lenard E. 
Horn. 21,50 Apartamentul II — se-

(Urmare din pag. I)
mia tehnologică, chimia macro- 
rr.oleculară și analize fizico-chi- 
mice. Cercurile științifice ale 
studenților realizează lucrări în 
laboratoarele combinatului Plat
forma celui mai mare bazin le
gumicol din țară — Ișalnița — 
Beharca, a constituit pe întreg 
parcursul anului o aulă univer
sitară pentru activități didacti
ce de cercetare și producție. Re
zistența opusă de unele cadre 
didactice, determinată de ne
cunoașterea efectelor acestei re
lații, a fost în mare măsură e- 
liminată. Trebuie să adaug că 
un aspect hotărîtor a fost re
ceptivitatea deosebită a studen
ților la această formulă de con
tact direct cu producția. Dar 
toate aceste realizări nu trebuie 
să ne convingă că am făcut to
tul, suficiența ne poate așeza 
pe un loc In urma cerințelor 
societății.

— Care sînt primele ob
stacole ale acestui drum?

— Nu peste tot s-a găsit în
țelegerea necesară dialogului

rial distractiv. 22,50 Telejurnal. 
23,05 Săptămîna sportivă. 23,20 Sea
ră de romanțe cu Olga Stănescu, 
Natalia Gliga și Benone Sinulescu.

DUMINICA, 6 AUGUST 1972
PROGRAMUL I

pentru toți. 8,30 
pe litoral. 10,00

8,15 Gimnastica 
Cravatele roșii... 
Viața satului. 11,10 Mari muzicieni 
la București : Isac Stern. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Emisiune în 
limba maghiară. 14,00 360 de gra
de. 15,45 Tenis de cîmp. Transmi
sie directă de la arena „Progre
sul". 18,30 Film serial pentru tine
ret : CEI TREI MUȘCHETARI (IT). 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,10 Orizonturi calde. Reportaj 
realizat cu prilejul Zilei mineru
lui. 20,30 Cum să furi un milion — 
cu : Audrey Hepburn, Peter 
O’Toole, Charles Boyer. 22,30 Te
lejurnal. 22,45 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 
15,00 încheierea emisiunii de prînz. 
20,00 Deschiderea emisiunii de sea
ră. Eroi îndrăgiți de copii : Năică. 
20,30 Teatru liric TV. : „Aida“ de 
Verdi. 21,15 Săptămîna culturală 
bucureșteană. 21,30 Seară de ro
manțe cu Dorina Drăghici și Nicu 
Stoenescu. 22,00 Film TV. Haina de 
piele.

ELECTROPUTERE"
79

facultate-întreprindere. S-au 
semnat o serie de instrucțiuni 
de către conducerea M.I.C.M. și 
M.E.I., iar conducerea uzinei a 
dat dovadă de solicitudine. Lu
crurile se poticnesc, însă, din 
pricina absenței legiferărilor 
concrete, precise, cu responsa
bilități clare, a reglementărilor 
specifice privind locul studen
ților, al cadrelor didactice în 
producție. La facultățile de a- 
gricultură și horticultură de
mararea a fost dificilă din cau
za unor concepții didacticiste. 
Depășind acest stadiu, se face 
mai mult simțită prezența uni
versității în producție printr-un 
plan de transformare a unități
lor didactice experimentale în 
unități productive.

tocolul încheiat cu M.I.C.M, ne 
permit construirea sălilor de 
curs, a laboratoarelor și atelie
relor pe platforma EÎectropu- 
tere. Cele 20 milioane lei cu 
care sîntem creditați, vor fi 
rambursați în maximum patru 
ani prin producția de serie 
mică efectuată de studenți și 
cadre didactice, prin contracte
le de cercetări ale catedrelor. 
Astfel, se poate demonstra pro
ductivitatea învățămîntului, care • 
își poate asigura și baza mate- < 
rială pentru o producție ce poa
te fi prezentă chiar și la ex
port. De altfel, numai’ volumul 
actual al contractelor noastre cu 
producția a crescut de patru 
ori față de anul trecut.față de anul trecut.

— Aminteați, în toam
nă, de necesitatea trans
formării facultății de chi- 
mie-fizicâ, cu. profil di
dactic, în facultate tehni
că. în ce stadiu se află 
acest proiect ?

— Aveți condiții de 
realizare a unei micro- 
uzine universitare. Ce o- 
biective ar avea aceasta?

— Da. Am subliniat necesita
tea acestei transformări pentru 
că o legătură cu producția tre
buie înțeleasă neapărat și în 
sensul reașezării profilelor sec

țiilor și facultăților, în funcție 
de necesitățile acesteia. Trebuie 
să dăm absolvenți ceruți de via
ta economică, științifică, în di
namica sa și să renunțăm, deci, 
la acele secții și facultăți care 
nu mai sînt necesare.

Am obținut un protocol, cu 
sprijinul tovarășului prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid, Constantin Băbălău, 
care prevede construirea de pa
vilioane și laboratoare pe ruta 
Craiova Combinat — baza ma
terială a unei asemenea trans
formări pe profil — tot în ideea 
apropierii de producție, de ce
rințele ei în conținutul pregă-r 
tirii absolvenților. Dar, din cau
za unei documentări defectuoa
se „întocmită de conducerea Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului pentru crearea de noi 
secții, această modificare de 
profil este amînat.ă nejustificat. 
Continuăm să susținem ideea a- 
cestei transformări, deoarece 
cerințele industriei chimice, ale 
zOnei, în care am luat în con
siderație Tr. Măgurele, Govo
ra, Băilești, solicită acum nu 
profesori, ci specialiști în chi
mia industrială.

— Avem asemenea condiții și 
s-a trecut la amenajarea hale
lor pentru microuzină ; vom pu
tea produce aici aparatură ne
cesară dotării laboratoarelor, a- 
telierelor și produse de serie 
mică pentru producție, pentru 
solicitările economiei locale 
Aici, ca și în unitățile industria
le și agricole unde universita
tea este găzduită la practică se 
va asigura un cîmp larg de ac
tivități și pentru viitorii econo
miști care vor putea participa 
efectiv la perfecționarea orga
nizării muncii, a fluxului teh
nologic, a exploatării capacită
ților și resurselor.

— Perioada 
cestui drum a

grea a a- 
început ?

— Revenind la Faculta
tea de electrotehnică, cum 
vedeți perspectivele per
manentizării contactului 
cu producția, dezvoltarea 
experienței proprii în vii
torul an universitar ?

— Toate documentele și pro-

— Ceea ce s-a făcut prezintă 
o primă fază și, aș zice, nu cea 
mai grea. Ne găsim în plin pro
ces de integrare mai pronunța
tă a unor activități de învăță- 
mînt, în plin proces productiv, 
în întreprinderi ^e profil.

Ridic, însă, o problemă care 
numai aparent nu are legătură 
cu tema discuției, și anume a 
respectării autonomiei univer
sitare. Noi putem cunoaște mai 
bine decît ministerul necesită
țile dezvoltării zonei pentru a 
lua decizii noi, privind pregă
tirea de care, reprofilările și 
perfecționările în structura 
Universității, a secțiilor, ori 
toate acestea se împiedică de 
obstacolul birocratism.

Pregătim un an universitar 
nou, cu o problematică impusă 
de sarcinile Conferinței Națio
nale a partidului, care ne cer 
să lucrăm mai atent și maî o- 
perativ la consolidarea legătu
rilor învățămîntului cu produc
ția. Noi avem o experiență și în 
acest sens vom persevera.
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PROBLEMELE PRODUCȚIEI IN ADUNAREA GENERALA A SALARIAȚILOR

„Noi, uteciștii, jntenționăm să ;► 

< dam, la fiecare 8 ore de\\

muncă, cite cinci perechi de :► 

încălțăminte peste plan. Ziua :► 

record din iulie a dovedit că ;• 

se poate. Cine se prinde să :• 

ne urmeze exemplul? «E

1
— Iotă chemarea pe care a S 
adresat-a tinăra din fotografie, , ► 
richtuitoarea Georgeta Giurea, < * 
tovarășilor de muncă, tineri și 
vîrstnici de Ia linia tehnologică < *

5 a Fabricii „Flacăra Roșie". <'

PROPUNERILE 
TINERILOR^ 

AU DEVENIT 
ANGAJAMENTUL 
ÎNTREGULUI 

COLECTIV
Reporterul a consemnat însă și alte exemple semnificative privind prezența activă a tinerilor în dezbaterile acestei adunări

— Este foarte adevărat — menționa Mana 
Mușat, secretara organizației U.T.C. a liniei — 
rezultatele obținute pînă acum, rezultate con
cretizate în depășirea cu 416 perechi încălțăminte 
a planului la zi, apar drept mulțumitoare. Mai 
bine zis au fost mulțumitoare pînă în clipa cind 
rie-am angajat să devansăm îndeplinirea cincina
lului cu șase luni. Onorarea acestui angajament 
presupune insă ca de aici înainte să realizăm pro
ducția unei luni în numai 21 de z'de, a unei zilt 
în 17 ore și a unei ore in numai 50 de minute. 
Și asta chiar de mîine. Așa încît atunci cind con
ducerea liniei își ta face programarea aprovizio
nării cu toate cele necesare trebuie neapărat să 
țină seama de aceste cifre. Este, după opinia mea, 
cea mai importantă măsură ce trebuie luată cît 
se poate de operativ. Pentru că altfel, dacă asigu
rarea cu materiale, de pildă, are în vedere planul 
unei luni după vechile calcule, ^tactul**  benzii se

MARIA MUȘAT 3
Producția unei luni o putem realiza in 21 

de zile.

va menține în continuare același, adică bun 
dacă-l comparăm cu perioadele precedente, dar 
prea lent în comparație cu ceea ce ne-am pro
pus să realizăm.

Ducind mai departe raționamentul, richtuitoa
rea Georgeta Giurea, aducea în dezbatere un ar
gument demn de a fi menționat, argument ce ple
dează convingător pentru faptul că muncitorii au 
pregătirea profesională suficientă pentru că, după 
cum afirma „în 8 ore de lucru să fie obținută o 
producție care înainte se acumula în 9 ore fi 48 
minute**.

— V5 amintiți, cred... In luna iulie, în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului a fost inițiată 
o „zi record**.  Cu acel prilej am avut confirmarea 
practică a posibilității de a ajunge la o aseme
nea performanță. In loc de 700 perechi de încăl
țăminte s-au confecționat 825. Se pune între
barea : am consumat atunci mai multă energie fi
zică ? Nicidecum. Cu toții știm foarte bine nu des-*  
pre asta a fost vorba ci de o mai „inginerească*  
gîndire a întregului flux tehnologic. Au gindit 
mai mult maiștrii, am gtndit mai mult noi cei care 
executăm operațiile și rezultatele n-au îniîrziat să 
apară. Dar dacă în iulie „ziua record**  a fost o 
excepție, în august și în toate celelalte luni ce ur
mează ea va trebui să devină o regulă. Noi, ute
ciștii, intenționăm să dăm în fiecare zi, la capătul 
a 8 ore de muncă 5 perechi încălțăminte peste 
plan. Cine ne urmează exemplul ?

— Un calcul efectuat la nivelul fabricii, pre
ciza glăzuitorul Mircea Aghieru — arată că fie
care minut este important pentru a îndeplini sar
cinile mărite ce ne revin. Un minut nelucrat în
seamnă nici mai mult nici mai puțin decît 18 pe
rechi încălțăminte, 3 bucăți marochinărie, 5 me
tri pătrați piei moi sau 20 kg. piei tari. Și, totuși, 
se irosesc încă multe minute prețioase. Iată, de 
pildă, cum stau lucrurile cu autocontrolul. Eu, să 
zic, observ că n-am executat prea bine o anumită 
operație. Un defect mic, e arept, dar, totuși, un 
defect. L-aș putea remedia în cîteva secunde. Dar 
nu, știind că există un reparator mă ridic de la 
mașină și, mai repede sau mai încet, mă în
drept către acesta pentru a-i cere sprijinul. Pe 
drum, oameni sîntem, mă mai opresc să mai 
schimb o vorbă două, întrerup astfel din lucru și

MIRCEA AGHIERU :
Sâ nu ne Idsâm în seama reparatorului.

GEORGETA DAVIDIC:
Controlorului de calitate nu-i este permis sâ

„închidă ochii"...

CÎT PRODUCE

MAȘINA
1

LA CARE LUCREZI?

alți colegi. Ajung, în sfîrșit, la reparator, stau și 
acolo să-i explic, deși nu e nevoie, despre ce este 
vorba, mă întorc de unde am plecat. Și minutele 
zboară, zboară inutil. Propun de aceea conducerii 
liniei să întocmească în cel mai scurt timp un 
program în care să fie nominalizate riguros ope
rațiile ce cad în competența reparatorului. A- 
cesta să remedieze numai greșelile mai grave, de 
restul ocupîndu-ne noi. Sînt convins că procedînd 
astfel va crește și exigența fiecăruia dintre mun
citori față de operația ce o execută, implicit cali
tatea va fi mai bună iar cele 480 de minute valo
rificate din plin.

Problema calității producției a făcut obiectul 
mai multor intervenții la fel de oportune, la fel 
de gtndite. Să notăm în încheierea acestor rinduri 
propunerea muncitoarei Georgeta Davidic.

— Nu o dată se întimplă să primim pentru a 
executa operații în continuare semifabricate cu 
defecte. Dacă-l întrebi pe cel ce te precede tn

flux acesta dă din umeri „nu sint eu vinovatul, 
așa mi-au venit și mie, dă-l fi tu mai departe*'.  
Și, ce săi faci, câteodată încerci să-i urmezi sfa
tul. Intervine însă proverbul cu ulciorul. Contro
lorul ți-l retumează. Ți-l returnează pentru o vină 
pe care practic nu o ai. Cu alte cuvinte suporți 
tu lipsa de exigență a controlorului sau a contro
lorilor din fazele anterioare ale confecționării în
călțămintei. Explicația acestei stări de fapt ? Con
trolorii nu sînt legați direct de planul sectorului 
așa încît chiar dacă aceștia dau drumul „cu ochii 
închiși*  unor repere lor nu li se întimplă nimic. 
Ce este de făcut ? Salariul lor să fie direct pro- 
porționat cu calitatea muncii pe care o prestează.

GH. GHID RIGAN
Fotografii: AL. PRUNDEANU

O VALOROASA INIȚIATIVA-
Să realizăm prin mijloace proprii, cu cheltuieli minime 
MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN FERMA ZOOTEHNICĂ-

(Urmare din vag. I)

Există și astea. în magazia fa
bricii se află stocuri impor
tante de oțel pentru confecțio
narea arborelui, pistonului și 
culisei, numai că, oricit de 
straniu ar părea, serviciul de 
producție a dat dispoziția să nu 
se elibereze strungarilor nici 
un gram de metal. Dar strun
gari sînt ? Sînt și strungari, 
numai că au fost mutați tem
porar cu lucrul în hala pentru 
ambalarea frigiderelor.

— Băieții sînt cu toții foar
te buni — ne explică tînărul 
maistru Sandu Matei, șeful sec
ției compresor. Sînt bine pre
gătiți în meserie, au tragere de 
inimă și înțeleg să muncească 
exact așa cum trebuie: să scoa
tă din mașină maximum de 
randament cu maximum de ca
litate. E firesc să fie nemulțu
miți că au fost repartizați să 
lucreze în prima decadă a lunii 
într-o muncă necalificată, ca 
ambalatori.

Interlocutorul nostru ne re
latează în continuare că în 
luna iulie colectivul secției și-a 
depășit planul cu 50 la sută, 
răspunzînd chemării lansate 
în întreprindere de a da în cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului produse mai multe 
și de bună calitate. Concret, 
9.021 compresoare. Depășiri au 
realizat compresoriștii și in ce
lelalte luni anterioare, fapt 
care a făcut să se stocheze in 
depozit alte 16 000 de compre- 
soare. Drept urmare. în loc sa 
fie impulsionate celelalte sec
ții pentru a ține pasul cu sec
ția compresor, conducerea în
treprinderii a găsit de cuviință 
să sisteze lucrul într-un com
partiment foarte bine pus la 
punct, „tăindu-i rația* 4 de ma
terial.

— Noi am predat nota de 
materiale cu circa trei săptă- 
mini în urmă, dar tot degeaba 
— spune maistrul Petru Bart- 
lang. Așa se face că în atelie
rul meu, unde ar trebui să se 
confecționeze piesele de bază 
pentru compresor, liniile 4, 5, 
6 și 7 stau de pomană. In ate
lierul vecin stau din același 
motiv 7 mașini, dintre care. 3 
în 3 schimburi și 4 în 2 
schimburi. Tot din lipsă de 
materiale stă și strungul auto
mat „Tarex", de 4 zile. Avem 
promisiuni că vom primi ma
teriale în decada a doua a lu
nii. Marea curiozitate este, însă» 
că planul lunar rămîne același, 
trebuind să-1 realizăm mun- 

zcind în asalt, în schimburi pre
lungite. Firește, în acest mod 
calitatea poate avea, de su
ferit.

Aflăm că și atunci cînd, în 
sfîrșit, se eliberează materialele 
din magazie, numeroase utila
je continuă să stea. Cauza: lip
sa de piese de schimb, mai 
precis, rulmenți și pinioane pe 
care secția mecanic șef nu le 
asigură cu ritmicitatea nece
sară. Mai lipsesc și unele piese 
din import și chiar unele scule 
produse în țară. Din aceste mo
tive, în prezent 16 utilaje de 
bază ale secției se află în im
posibilitate de a fi folosite.

— Necazuri mai avem și cu

piesele turnate, pe care nu le 
primim cu regularitate și în 
număr suficient de la unul 
dintre furnizorii noștri, Uzina 
,.Feroemailul‘‘ din Ploiești — 
declară maistrul Sandu Matei. 
Dar nici noi nu le trimitem 
acolo, la Ploiești, unele scule 
pentru care există contract. 
Iată deci un cerc vicios, care 
trebuie să dispară cît se poate 
de repede, decă ținem la pres
tigiul nostru.

Solicităm un punct de vede
re tovarășului director al fa
bricii, ing. Vasile Pătrășcoiu.

— Tovarășe director, calcu
lul ne arată că secția compre
sor ar putea da lunar peste 
10 000 de compresoare. dacă 
muncitorii secției ar fi lăsați 
să lucreze normal, știind de 
fapt că întreprinderea și-a luat 
și angajamente clare în acest 
sens. Ce se preconizează pentru 
îmbunătățirea situației ? Tot 
un calcul al cifrelor ne arată 
că dacă întreaga fabrică ar fine 
pasul cu secția compresor, pro
ducția de frigidere s-ar dubla.

— în primul rînd e vorba de 
un decalaj între randamentul 
secției compresor și al celor
lalte secții, este de părere in
terlocutorul nostru. Prin urma
re, trebuie să ridicăm randa
mentul în toate secțiile și mai 
întîi la vopsitorie, unde mai 
avem unele probleme. Apoi, e 
drept, trebuie să îmbunătățim 
și aprovizionarea cu piese tur
nate de Ia „Feroemailul“ din 
Ploiești, cît și cu piese de 
schimb. Trebuie luate măsuri 
pentru a nu mai ajunge în si
tuația de a lucra în asalt în 
ultima decadă, ci să se asigure 
fluxul normal al producției pe 
toata durata lunii. Sperăm să 
ne punem la punct cu toate a- 
cestea în cel mai scurt timp.

Firește, speranțele sînt dem
ne de atenție, dar în această 
perioadă este nevoie de fapte, 
de operativitate și de clarvi
ziune în luarea deciziilor. La 
Conferința Națională a par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „în primul 
rînd este necesar să se acțio
neze cu mai multă fermitate 
pentru folosirea intensivă a ca
pacităților de producție și în
cărcarea corespunzătoare a ma
șinilor și utilajelor. (...) Este 
necesar să fie intensificată 
preocuparea pentru îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico- 
nia teri ale. Se cer luate măsuri 
pentru mai buna dimensionare 
a stocurilor — îndeosebi la ma
teriile prime — astfel ca aces
tea să asigure aprovizionarea 
ritmică și, totodată, să înlăture 
sustragerea din circuituL eco
nomic și imobilizarea unor mij
loace materiale".

Indicațiile sînt clare. Este 
tocmai ceea ce trebuie între
prins la Găiești pentru rein
troducerea în producție a unei 
mari părți din volumul utila
jelor și în același timp, pentru 
folosirea oamenilor calificați 
acolo unde randamentul lor 
poate fi maxim.

TEREN
PîNA ACUM:

• 66 DE ORGANIZAȚII U.T.C. 
DIN C.A.P., COOPERÎND CU 
UTECIȘTII DIN 36 DE ÎN
TREPRINDERI SI 30 DE 
S.M.A. PRELUÎND IDEEA 
TINERILOR DIN ȘTEFĂNEȘTI 
Șl DE LA SEMĂNĂTOAREA, 
ȘI-AU PROPUS SĂ REALI
ZEZE PRIN MUNCĂ 
PATRIOTICĂ, LUCRĂRI DE 
MECANIZARE ÎN FERMELE 
ZOOTEHNICE • VALOAREA 
LUCRĂRILOR PE CARE Șl 
LE-AU PROPUS DEPĂȘEȘTE 

4 000 000 DE LEI

GALAȚI: Tinerii din coo
perativele agricole din Pe- 
chea, Drăgușeni și Grivița, 
sprijiniți de către mecanizato
rii din localitățile respective, 
și-au propus ca obiectiv al 
muncii lor pentru lunile au
gust și septembrie moderni
zarea adăposturilor zootehni
ce. La cooperativa agricolă 
din Grivița va fi realizată o 
bucătărie pentru prepararea 
hranei necesară celor aproape 
cinci mii de animale proprie
tate obștească, la Pechea și 
Drăgușeni va fi introdusă apa 
în grajduri.

IERI AM AFLAT
le — și cei de Ia U.C.M.M.A. 
Bocșa Română, U.C.M. Reșița, 
S.M.A. Bocșa și S.M.A. Ber- 
gonia — sînt primii din ju
deț care au preluat iniția
tive, principalul obiectiv 
ia care lucrează fiind introdu
cerea apei în sectoarele zoo
tehnice.

industrială din Tohani. ei vor 
instala bucătăriile furajere, 
vor realiza instalațiile de apă 
și cele ce sint necesare trans
portului spre platforme a gu
noiului.

MEHEDINȚI: Preluînd ini
țiativa tinerilor de la C.A.P. 
Ștefănești și a celor de la 
Uzina „Semănătoarea", ute
ciștii din Deveselu, Gîrla Mare 
și Recea — cooperatori și me
canizatori — și-au asumat 
răspunderea modernizării a- 
dăposturilor zootehnice. Ac- 
ționînd eșalonat se prevede ca 
lucrarea să fie încheiată în 
cinstea celei de a 30-a aniver
sări a eliberării, deci în au
gust 1974.

VÎLCEA: în adunări gene
rale extraordinare tinerii de 
la cooperativele agricole din 
Voicești, Mihăești și Budești 
și, alături de ei, cei de la Șan
tierele de construcții Drăgă- 
șeni și Govora, Schela de ex
tracție Băbeni, Fabrica „11 Iu
nie" Km. Vîlcea și întreprin
derea „Spicul" din Drăgășani, 
au hotărît să răspundă prin 
fapte chemării celor din Ște- 
fănești și de la Uzina „Semă
nătoarea". încă din toamna 
acestui an ei vor moderniza 
— prin introducerea apei, in
troducerea liniilor de decovil 
etc. — adăposturile pentru a- 
nimalele proprietate obștească. 
Valoarea lucrărilor depășește 
suma de o sută de mii de lei.

ALBA : Douăsprezece graj
duri pentru animale, proprie
tăți ale cooperativelor agricole 
din Beghin, Sard, Bucerdea- 
Sinoasa și Pionu de Jos au 
fost stabilite pentru început 
șantiere ale tinerilor din loca
litățile respective și de la sta
țiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din Alba Iuiia, 
Blaj și Siled în vederea intro
ducerii apei și a mecanizării 
operațiunii de administrare a 
furajelor.

DOLJ : La cooperativa a- 
gricolă din Cerătu, tinerii 
mecanizatori de la S.M.A. Ce
rătu vor lucra la instalarea 
aeratoarelor în maternitatea 
pentru scroafe; la Colapăr 
mecanizatorii din localitate 
și-au asumat răspunderea in
troducerii mecanizării com
plexe a lucrărilor la grajduri
le zootehnice, iar la Foișor, 
mecanizatorii de la S.M.A. Se- 
garcea vor instala adăpători) e 
cu nivel constant în grajduri
le de la ferma de porci.

TELEORMAN : Tinerii din 
întreprinderile IAICA și „Is
laz" din Alexandria, Uzina 
de reparații din Roșiori și 
Combinatul chimic din Tr. 
Măgurele participă la ample 
acțiuni de recuperări ale unor 
materiale pe care să le utili
zeze la executarea lucrărilor 
de instalare a conductelor de 
apă, a aeratoarelor și a dis
pozitivelor de aerare în graj
durile zootehnice ale coope
rativelor agricole din Roșiorii 
de Vede, Nanov, Cetatea — 
Tumu si Purani.

CARAȘ-SEVERIN: Reme- 
tea, Agrodia, Beriuc... Tinerii 
din aceste cooperative agrico-

BRAȘOV : La Feldioara — 
8 grajduri, la Recea — 5 graj
duri, iar la Rîjneru — 5 graj
duri sînt stabilite ca obiective 
ale muncii tinerilor din loca
litățile respective. Ajutați de 
către muncitori de la Com
binatul chimic din Făgăraș, 
Fabrica „Reconstrucția" din 
Feldioara și întreprinderea

SUCEAVA : Introducerea a- 
pei în grajduri, confecționarea 
din betoane a iestelor, meca
nizarea celorlalte munci im
puse de activitatea în zooteh
nie — iată obiectivele stabili
te de către tinerii din Ră
dăuți, Fălticeni și Ilișești, spre 
a le realiza cu sprijinul me
canizatorilor de la Rădăuți, 
Spătărești și Ilișești și al con
structorilor de pe șantierul de 
locuințe Rădăuți.

BRĂILA: La Oprișenești, 
Tulești și Tibănești, tinerii 
vor lucra pentru moderniza
rea adăposturilor zootehnice. 
Sprijiniți de către mecaniza
torii de la S.M.A. Ianca, Gră- 
peni și I.A.S. Tichilești, ei vor 
asigura încă de anul acesta, 
introducerea apei în primele 
șase grajduri.

fietre de honoid — trei rarități 
de la Găiești, fără de care linia 
de piston nu poate funcționa.

Pe adresa Întreprinderii „Fero- 
emailul**  din Ploiești: „Avem 
nevoie de aceste piese, contrac
tate ferm cu dumneavoastră!**.

Foto ; GH. CUCU
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OAMENI, EXPERIENȚĂ, PASIUNI

Cum stăpîniți 

„mașina timpului"?
O anchetă internațională de CAROL ROMAN

PAVEL S. ALEXANDROV
Renumitul om de 

știință sovietic, a- 
cademicianul Pavei 
S, Alexandrov, 
profesor la Univer
sitatea din Mosco
va, s-a născut în 
anul 1896.

Printre savanții 
sovietici care îm
bină cu mult suc
ces activitatea ști
ințifică, creatoare, 
cu cea de cadru u- 
niversitar, el se 
distinge ca unul 
dintre cei mai ta- 
lentați pedagogi.

Matemat ician 
strălucit, 
ietor al 
sovietice

înteme- 
școlii 

de to-

pologie — ramu
ră a geometriei 
care studiază pro
prietățile de natură 
exclusiv calitativă 
ale figurilor din 
spațiu — savantul 
Alexandrov se află 
printre studenți de 
mai bine de o ju
mătate de secol. 
Viața sa este in
disolubil legată de 
Universitate, unde 
a crescut numeroa
se generații de oa
meni de știință 
dintre care unii au 
obținut renumite 
distincții științifi
ce în țară și peste 
hotare.

CE LAȘI 
ÎN URMA TA...

de PAVEL S. ALEXANDROV

Omul, atunci cînd se raportează la timp. M 
privește mai Intli pe sine, neuitind si evalu
eze, concomitent tot ceea ce lasă in urma sa. 
Aceasta ar fi, după mine, măsura umană a tim
pului...

Am trăit vreme de cinci decenii în lumea U- 
niversitâții, printre colegi de la catedră, prin
tre studenții mei cărora, întotdeauna, am În
cercat să mă dedic.

Voi constata că ideile de seamă găsesc nea
părat adepți și susținători... Acesta este un a- 
devăr cunoscut de cînd lumea. Personal însă, 
socotesc că ar avea o mare importanță și un 
alt aspect t cine anume sînt cei ce le vor da 
viață, care le vor face să rodească o dată cu 
scurgerea timpului ? Se pune, deci, problema 
succesiunii în timp. De aceea, eu socotesc că 
sarcina oricărui savant-pedagog nu trebuie să 
se limiteze doar în a-i furniza studentului cu
noștințe, ori doar în a-i transmite experiența 
sa. Noi trebuie să dezvăluim în fața studen
ților mult mai mult, și anume acea ordine 
complexă, acea frumusețe și armonie a lumii 
a căror percepere le formează personalitatea și, 
de aici, rezultatele care vor urma în mod in
contestabil.

Dar n-aș vrea să se înțeleagă din cele spuse 
pînă acum, că aș dori ca întotdeauna toata lu
mea să fie de acord cu mine, fie că este vorba 
de o chestiune strict științifică, fie de una u- 
mană. Nu-mi fac din orice problemă o ches
tiune de ambiție, de prestigiu. Este și o ches
tiune de formație. Ca să fiu mai bine înțeles .’ 
ca și în literatură, de pildă, poate să vă placă 
sau nu forma unei opere literare ; ei bine, la 
fel e și în matematică i esența rezolvării nu 
stă numai în rezultat, dar șl în căile pe care 
se ajunge la acest rezultat. Poate să fie vorba 
de un asemenea rezultat riguros și frumos ex
primat, sau de unul masiv, dar dezlînat, dezor
donat.

In genere, sînt adeptul rigorii; de a- 
ceea cer discipolilor mei să-șî tormeze o gîn- 
dire finită, logică, dusă pînă la extremitățile 
limpezimii și clarității. Dar nu trebuie dedus 
de aici că toți discipolii mei ar trebui să cre
eze în același fel. Fiecare dintre ei își păstrea
ză dreptul Ia un stil propriu de lucru, la o o- 
oinie care este a lui și pe care este obligat, 
însă, ca întotdeauna să și-o poată susține. Pen
tru mine, lucrul cel mai important este ca stu
denții să iubească științele matematicii. TmJ 
dau seama că fiecare tînăr a ajuns pînă la ma
tematică pe un drum propriu. Profesiunea a- 
leasă, însă, specialitatea pentru care a optat, 
trebuie cultivată în permanență, cu dragoste, 
cu migală.

Și eu iubesc Matematica pe care o doresc 
nredată nu numai cît mai bine, ci si cit mai 
frumos, ca să se lege, în timp, de sufletul și min
tea studenților. In acest context, îmi trece prin 
minte începutul unui recent curs al meu : „Ce 
frumoasă .este o figură geometrică regulată, un 
glob, de pildă, din granit șlefuit sau să zicem 
o suprafață plană acoperită de un strat de ză
padă fină, după ce s-a lâsat un ger, iar zăpada 
spulberată de vînt a format valuri. Este ceea 
ce în matematică numim suprafață analitică../' 
După care am trecut la noțiunile concrete. Im
provizez. mă fascinez de subiect, mă dedic... 
Vreau să-l fac cît mai repede un bun al celor 
aflați în băncile aulelor. Rigiditatea, duritatea 
n-au ce căuta — chiar si numai sub forma pre
dării — în relația catedră-bancă. De altfel, mă 
străduiesc ca întotdeauna să trezesc în rîndul 
ascultătorilor mei o scînteie de interes, să dez- 
lănțui o pasiune. Tot timoul mă frămînt i se 
va aprinde oare din ea o flacără ? Depinde nu 
numai de mine depinde și de student. Știu, 
însă, din proprie exoeriență, că cel care a în
cercat entuziasmul față de armonia legităților 
care se dezvăluie, acela se va despărți cu greu 
de acest entuziasm.

Deseori mi s-a amintit că pentru a putea 
realiza un lucru important mai este nevoie 
si de talent. Intr-adevăr, așa este, numai că, 
după cum văd eu lucrurile, talentul este ceva 
care iese din sfera a ceea ce este comun. Ta
lent înseamnă o gîndire originală care nu este 
nroprie multora. Ceea ce ar trebui să-i carac
terizeze pe tineri, în genere, — și mie mi se 
pare a fi cel puțin Ia fel de prețios ca talentul 
— este de a avea răbdare ca în fiecare zi să-și 
dobîndească cunoștințele necesare, iar înzes
trarea pe care o are de la natură s-o multi
plice prin cultură, care se transformă, prin e- 
fortul în timp, într-un potențial creator.

Expunîftdu-vă concepția mea pedagogică, voi 
mai remarca • studentul trebuie respectat. Ab

solut în toate împrejurările. Pentru că la urma- 
urmelor, prin respectul față de cei din jur în
cepe să dezvăluie omul tot ce are bun in eL

îmi place să știu ce fac studenții mei, cum 
își petrec timpul, ce studiază, cum se distrea
ză. De aceea mă aflu printre ei de multe ori — 
atît la facultate, cît și Ia mine acasă. îmi amin
tesc de un caz petrecut nu de mult îr.tr-o zi. 
am constatat că-mi lipsea de la cursuri un a- 
nume student căruia Ii încredințasem să rezol
ve o anumită problemă. M-am interesat de ca
uza acestei absente.. Colegii studentului nu au 
știut să-mi răspundă ce se întlmplase cu aces
ta. Drept să fiu, m-am supărat: „Eu știu atît 
de mult despre voi. iar voi nu puteți ști ce se 
întîmplă cu un coleg de a! vostru ? Ce o fi cu 
el ?“ M-a nemulțumit această atitudine de a nu 
cunoaște ce se întîmplă cu cel de lîngă tine.

După cum am mai amintit, deseori invit cite 
un grup de studenți la mine acasă, la o vilă 
pe care o dețin în împrejurimile Moscovei. 
Studenții vin dis-de-dimineață. Cu tot grupul 
ne îndreptăm spre pădurea din vecinătate, care 
se află la vreo 15 km de casă. Pe drum, fieca
re student are de rezolvat cîte o temă. La pri
mul popas cei care au găsit rezolvarea mate
matică o comunică și celorlalți, după care stu
denții se antrenează la vreo partidă de fotbal 
sau handbal. Cît de bine se asociază în acele 
momente sportul cu matematica ! Numai că la 
aceste jocuri . nu participă decît cei ce și-au 
rezolvat temele date. Treptat, toți invitații a- 
jung „la zi“ cu rezultatele, după care începem 
un adevărat colocviu degajat și vesel la umbra 
copacilor...

Uneori, discuțiile abandonează matematica și 
se extind asupra celor mai variate domenii 
care cuprind științele naturii, cosmogonia, mu
zica, literatura. Nu lipsesc nici discuțiile în- 
fierbîntate în contradictoriu, cînd tinerețea se 
manifestă plenar prin îndîrjirea din dialog. 
Aceste plimbări au fost denumite la univer
sitate... „plimbări topologice".

De obicei, mă mărginesc să ascult cu mult 
interes opiniile studențești. Țin minte că, în
tr-un rînd, se vorbea despre gustul pentru lec
tură. Cineva spunea că cea mai bună carte 
care poate fi citită pehtru a te putea destinde 
este un roman de aventuri. La care unii au fă
cut obiecția, că multe asemenea cărți sînt lip
site de orice valoare. S-au adus argumente, 
„pro" și „contra'*.  Conflictul era atît de aprins 
incit am fost nevoit să intervin. Le-am spus că 
eu nu cred că este vorba, în primul rînd, de 
un anume gen de literatură care determină 
destinderea, ci depinde de ceea ce comunică 
o carte și de starea de spirit a cititorului. Ori
ce carte proastă, spunea un fost profesor de-al 
meu, este asemenea unei otrăvi dulci... Eu sînt 
de părerea fostului meu profesor, exprimată 
cu mai bine de cincizeci de ani în urmă.

Pentru că răspund la o anchetă în legătură 
cu modul în care îmi folosesc timpul, voi men
ționa că în pofida programului meu de lucru 
atît de încărcat — incit ajung uneori să-mi 
doresc prelungirea miraculoasă a zilei de lu
cru cu încă vreo două-trei ore — încerc să des
chid cit mai mult gustul discipolilor mei pen
tru cultură. Deseori, le prezint referate care 
abordează teme de cultură generală umanistă. 
De altfel, după părerea mea, ideile profunde 
se pot naște numai acolo unde există un po
tențial ridicat de cultură. în ceea ce mă pri
vește, sînt un mare iubitor de pictură și lite
ratură. Pentru muzică nutresc o adevărată pa
siune. în discotecă am muzică simfonică și de 
cameră. In fiecare marți, organizez la Univer
sitate, pentru studenții mei, „seri muzicale". 
Mai recent, programul uneia din aceste seri a 
cuprins „Simfonia neterminată" de Schubert. 
Este o muzică neobișnuită, plină de tragism, 
care de mai bine de un secol și jumătate tre
zește emoțiile cele ma> adinei și stîrnește en
tuziasmul ascultătorilor.

Dacă ar fi să-mi exprim în fața oamenilor 
tineri credo-ul meu de viață, aș afirma i tre
buie să trăiești privind în toate părțile, în- 
sușindu-ți tot ce este frumos în lume... Omul 
trebuie să-și îndrepte întreaga sa pasiune, în
treaga sa energie, spre singura cale care-i 
poate aduce satisfacție umană și anume prin- 
tr-o mare comunicație între indivizi și socie
tate. Omul nu se poate realiza decît cunoscîn- 
du-și locul în societate, mergînd ferm alături 
de contemporanii săi. De aceea, îmi spun i sa
vantul fără discipoli este asemenea unui pom 
fără rod.

(Material obținut cu concursul agenției de 
presă „Novosti").

CONSILIUL 
SI EDUCAȚIEI
9 >

Referitor la articolul „Mai 
mult loc activității obștești in 
căminul cultural" apărut in zia
rul dv. nr. 7195 din 5 iulie 1972. 
vă comunicăm opiniile noastre 
în legătură cu aspectele semna
late.

Documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. 
însușite de Conferința Națională 
din iulie a.c., au dat o orientare 
clară și formă activității polili- 
co-ideologice și cultural-educa
tive de masă, au stabilit sarci
nile curente și de perspectivă 
pentru continua îmbunătățire a 
muncii de ridicare a nivelului 
general de cunoaștere, de edu
cație socialistă a maselor. In lu
mina acestor documente de ex
cepțională însemnătate, C.C.E.S.. 
— Direcția cultural-educativă de 
masă au întreprins o serie de 
măsuri menite să asigure trans
punerea în viață a indicațiilor 
conducerii superioare de partid, 
în ansamblul acestora, s-a a- 
cordat atenție deosebită așeză
rii pe baze științifice a procesu
lui de educație și cultură la 
sate.

S-a subliniat cu diferite pri
lejuri necesitatea și importanța 
realizării convergenței factorilor 
educaționali, a atragerii tuturor 
intelectualilor, a muncitorilor si 
țăranilor înaintați în acțiunea 
cultural-educativă și desfășura
rea acesteia pe baza unui pro
gram unitar care să fie funda
mentat pe temeinica cunoaștere 
a realităților social-economiee, 
a specificului locaL

Cu toate acestea, după rum 
sesizează și articolul, in unele 
unități culturale indicațiile nu 
au fost aplicate, eeea ee deuotă 
o insuficientă preocupare din 
partea comitetelor județene de 
cultură și educație socialistă 
pentru îndrumarea și controlul 
organizat și permanent al tutu
ror instituțiilor culturale. A- 
ceasta explică in bună măsură 
deficiențele semnalate de ziar 
privind inactivitatea activului 
obștesc, carențele in munca cu 
cartea și filmul, slabele rezul
tate obținute in unele localități 
in domeniul coordonării activi
tății cultural-educative, in des
fășurarea acesteia în toate sa
tele. nu numai Ia centru de co
mună.

In ultima perioadă se constată 
preocuparea in mediul rural 
pentru amplificarea și diversifi
carea activității cultural-educa
tive. Universitățile populare, 
brigăzile științifice, cabinetele 
de stilate sociale eiuborUe s-a. 
asigură ia marea majoritate a 
localităților • bună activitate e- 
dncativâ. de îmbogățire a cu
noștințelor și de formare a con
cepției științifice despre lume 
și societate. Trebuie să recu
noaștem insă că acest lucru uu 
se realizează peste tot la nivelul 
cerințelor. Credem că o cauza a 
acestei situații o reprezintă și 
deficiențele in problema cadre
lor. Direcția cultural-educativă 
a cerut comitetelor județene de 
cultură și educație socialistă sa 
manifeste mai multa exigență in 
selecția, instruirea și perfecțio
narea profesională a cadrelor. 
Acest obiectiv este in atenția 
noastră in acțiunile de îndru
mare și control a activității co
mitetelor județene de cultură și 
educație socialistă. în același 
timp, Direcția culturai-educati- 
vâ de masă a întreprins măsuri 
in colaborare cu Ministerul E- 
ducației și Invâțămintului. pen
tru pregătirea studenților și a 
elevilor din licee și institute pe
dagogice în vederea înarmării 
acestora cu cunoștințe și de
prinderi pentru activitatea cul
tural-educativă și artistică de 
masă.

Printre alte probleme care ne 
preocupă, menționăm grija pen
tru intensificarea procesului de 
pătrundere a artei culte la sate, 
studierea condițiilor în vederea 
îmbunătățirii activității și a do
tării materiale a instituțiilor

AZI, 
NE RĂSPUNDE.

CULTURII 
SOCIALISTE 

culturale c’dn localitățile rurale 
ce urmează a fi transformate în 
orașe, dezvoltarea și perfecțio
narea rețelei de cămine cultu
rale.

Considerăm utile pentru noi 
concluziile raidului întreprins de 
ziar și că acestea constituie un 
ajutor în desfășurarea comple
xei activități cultural-educative 
de masă, pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din do
cumentele Conferinței Naționale 
a P.C.R.

Director IOAN ILISIU 
NOTA REDACȚIEI 

Răspunsul primit din par
tea Direcției cultural-educa
tive de masă a Consiliului Culturii și Educației Socia
liste ne Întărește speranța 
că acest organism ne va o- 
nora cu răspunsuri asemă
nătoare, care să ia In con
siderație observațiile, sesi
zările si sugestiile cuprinse 
In articolele : „Calea de 
mijloc — o soluție conve
nabilă in politica reperto
riului cinematografic ?“ (*-
părut in ziarul din 13 VI 
1972), „Comedia cinemato
grafică la zero grade" (apă
rut in ziarul din 29 VI 
1972), „Tinerii regizori în
tre succese și eșecuri*  (a- 
pârut In ziarul din 13 iulie 
1972), „Opera de artă plas
tică de la atelier la public. 
Dificultățile drumului scurt" 
(apărut ta ziarul din 39 vn 

1972) ș.a.

MARIN PREDA ÎMPLINEȘTE 50 DE ANI

TEXTUL
UNUI MAESTRU
Intre despărțirile care înso

țesc aproape pas cu pas marea 
dragoste a lui Niculae Moro- 
mete, una mai cu seamă pare 
să fie categorică, definitivă. 
Pentru nici una dintre încer
cările de salvare nu se mai în
trezăresc sorți de izbîndă, nici 
o împăcare acceptabilă nu mai 
este cu putință. „între noi to
tul s-a sfîrșit, pentru totdeau
na..." Și ...„nu mai avem ce ne 
spune, zise Niculae cu o con
vingere cu atît mal mare cu cît 
agresivitatea care îi ascuțise în- 
tr-adevăr la început cuvintele 
cu care o întîmpinase pe Simi
na acum se împrăștiase, și gla
sul lui era foarte firesc, ase
meni celui căruia i s-a dezvă
luit fără putința de a se în
șela un adevăr crunt și sufici
ent de clar ca să se liniștească 
de tot..."

Și totuși, curînd după aceas
ta, fără ca în aparență nimic 
hotărltor să se fi întîmplat, și 
numai datorită nemaipomeni
tei tensiuni subterane care 
marchează afectivitatea perso
najului singuratic și nepăsător, 
același Niculae Moromete simte 
„fără sâ fi gîndit nimic, cum 
inima îi bate mai tare și nu-și 
mai revine" (subl. n.). Cu aces
te cuvinte, consecutive despăr
țirii definitive, este fixat to
nul cotropitor al iubirii fără 
întoarcere. „Tot ceea ce făcu 
după aceea parcă nu mai erau 
acte hotârite de el, ci de un al-

tul, străin, a cărui voință nu 
numai că anula voința lui pro
prie, dar și puterea gîndirii".

Intrat într-o atit de neînchi
puită situație, acest orgolios 
ciudat, care n-a fost deprins să 
iubească (adică, așa cum gîn- 
dește el, să iubească mai mult 
decît este iubit, ori doar să i 
se pară că așa stau lucrurile) 
are chiar impresia că „era mai 
bine înainte".

Personajul presimte că feri
cirea aceasta „nouă" a insta
lat o cumplită amenințare în 
însuși destinul iubirii lor. Ast
fel, în prima clipă a reîntîl- 
nirii „chipul i se desfigura par
că de o copleșitoare tristețe" 
iar „privirea își pierdu or
birea care II călăuzise pînă 
aici și se închise doborîtă 
de oboseală". Pentru gestul 
care urmează, scriitorul gă
sește o comparație de o mare 
forță de sugestie, întru totul 
memorabilă. Acest gest „amin
tea pe acela al unui bătrîn ță
ran care se uită să vadă și el, 
într-un moment de răgaz, întin
derea clmpului peste care pînă 
atunci trudise..."

Sub semnul unei asemenea 
împliniri, totodată semn al 
sfîrșitulul inevitabil, se scurg 
toate bucuriile și limpezirile 
unei iubiri atît de des, dar — 
parcă din această nouă pers
pectivă — numai superficial, 
încercate de șirul neînțelegeri
lor de pînă atunci.

DUPĂ COUSUl NAȚIQNAl 
Ol Will IJȘIIAIIĂ Ol LI msw
Oriei*  am încerca să ne punem 

de acord ca optimismul organi
zatorilor, privind calitatea melo
diilor prezentate în actuala ediție 
a Concursului național de muzi
că ușoară nu reușim s-o facem 
pmâ la capăt Poate raportin- 
dn-oe Ia edițiile anterioare, am 
da dreptate optimiștilor, dar noi 

nevoile și gusturile actuale ale 
pubEcuhu și — de ce nu ? — 
perspectiva muzicii noastre u- 
$02 re.

Melodiile prezentate în con
curs. multe de factura anostă, al
tele prețioase, au avut o alură 
prea puțin tinerească. Excepție 
fac cîteva din compozițiile lui 
George Crigoriu și Temistocle 
Popa. Majoritatea creațiilor au 
fost expuse într-o manieră destul 
de îndepărtată de ceea ce este 
modern in muzica ușoară actuală.

Textele, „eterna poveste" a ce
lui mai popular gen de muzică, 
par a fi în progres față de trecut 
fără a se deoăși însă faza căută
rilor. Este adevărat că banalități
le au fost eliminate, dar din pă
cate aceste intenții nu au atins 
expresia dorită dedt în cazuri de 
excepție. Intervine apoi problema 
„legării" textelor cu melodia, ca
pitol deficitar încă în muzica 
noastră ușoară. Un exemplu edi
ficator în acest sens îl constituie 
piesa „Nu te mai ascunde" scri
să de Adalbert Winkler pe textul 
lui Marin Sorescu. Tot la capito-

lul expresivității melodice, discu
tabile rămîne problema orchestra
țiilor, mereu aceleași parcă, 
greoaie, înzorzonate, prea festive, 
deservind adesea linia melodica. 
In contrast cu acestea am găsit 
doar cîteva melodii : „Frumuseții 
tale" de George Grigoriu. ..O pa
săre. un fluture’ de Florin Bo- 
gardo. „Un tren într-o gară" de 
Camelia Dascăl eseu f melodie Ia 
care am recunoscut orchestrația 
viguroasă a compozitorului ieșan 
Sabin Păutză). Interpretarea me
lodiilor a fost la nivelul așteptări
lor, datorite unoT interpret bine 
cunoscuți. Numai că anul acesta 
nu a existat propriu-zis un con
curs de interpretare, chiar dacă 
el a fost inițial anunțat... Era In
tr-adevăr greu să se stabilească 
un clasament al cîntăreților de 
vreme ce ei veneau în concurs 
ca ..aleși" ai compozitorilor. Ori
cum, un concurs separat de in
terpretare. ca cel de anul trecut, 
s-ar fi imous dacă ne gîndim că 
principalele noastre surse de ta
lente (concursurile studențești, 
festivalurile interindetene, școlile 
populare de artă. „Steaua fără 
nume") au adus la lumină destu
le talente autentice ca : Elena Fi- 
lipescu, Carmen Mureșanu, Elena 
Moroșanu ș.a. Din păcate multe 
dintre aceste talente vor fi ne
voite să mai aștepte un an cînd, 
poate, organizatorii Festivalului 
de la Mamaia le vor oferi prilejul 
unei confruntări directe și al u-

nei ierarhizări. Pînă atunci nu ne 
rămîne decît să ne mulțumim cu 
ceea ce ne oferă uneori radioul 
și televiziunea. Aceeași politică 
deficitară este menținută inexpli
cabil și fată de tinerii compozi
tori. (La Constanța au fost pre- 
zenți doar doi, Sergiu Mandi și 
Li viu Marcovjci) cu toate că 
mulți dintre ei se bucură deja 
de notorietate — Petre Magdin, 
Ileana Toader, Marius Țeicu, Ro
meo Vanica. Sîntem convinși eă 
nivelul unui ulterior festival na
țional de muzică ușoară s-ar ridi
ca mult dacă s-ar face mai mult 
loc tinerilor noștri creatori. Ini
țiativa micro-recitalurilor, în fond 
o oglindă a evoluției vedetelor 
noastre, este demnă de laudă. 
Am constatat astfel cu satisfacție 
fantul că unii dintre nremiatii e- 
diției anterioare (Dida Drăgan, 
Cornel Constantiniu) și-au meri
tat titlurile obținute, și că avem 
interpret remarcabili (Arida Că- 
lugăreanu, Doina Badea, Aurelian 
Andreescu) care ne pot reprezen
ta ori cînd într-o competiție in
ternațională. în ciuda tuturor as
pectelor pe care le-a relevat a- 
cest concurs, eroii festivalului ră- 
mîn Orchestra radio-televiziunii 
condusă de Sile Dinicu și sexte
tul „Cantabile" care, prin dărui
rea plină de profesionalism au 
dus greul acestei obositoare com
petiții.

Tot ce fusese suspiciune, în
doială, gelozie justificată sau 
nu, dorință de părăsire ori in
diferență față de o posibilă 
despărțire, trece în umbră o- 
dată cu descoperirea iubirii 
puternice, grave și — în sfîrșit
— definitive.

Acum, cînd, deși n-o spune, 
simte că este intr-adevăr „pen
tru totdeauna" și că numai 
moartea îi mai poate despărți, 
Niculae Moromete nu are cum 
să nu fie îngrijorat, apăsat de 
ceea ce foarte mulți alții ar 
socoti că este bucuria satisfă
cută, de acest sfîrșit al neliniș
tilor de suprafață,’ de această 
încheiere a acelui copilăresc 
timp al chinului reciproc. Căci 
dacă dragostea s-a statornicit, 
iar ei se înțeleg și nu mai su
feră unul din pricina celuilalt, 
înseamnă că acel ceva care o 
va doborî „pe căi nevăzute, a- 
dică nesimțite..." nu poate fi 
înlăturat. Ceea ce se și întîm- 
plă, de-a dreptul spus : „Pen
tru că ea se simțise bine, se 
simțise fericită..."

Pe întregul parcurs al iubi
rii depline, tonul unic al na
rațiunii — fixat în clipa dintîi
— un ton blind — îngrijorat, 
de bucurie care se simte nesi
gură, de tristețe care a devenit 
în cele din urmă „protectoare", 
învăluie în alb, de fapt într-un 
„albicios așa cum e ceața, nu 
chiar alb ca pînza" tot ce se 
întîmplă și se spune.

Gustul, bine constituit, al 
personajului pentru singurăta
te (care exclude iubirea) este 
în același timp zdruncinat și 
din interior și din exterior.

Iar ceea ce se petrece de-a- 
cum încolo în existența lui Ni
culae Moromete capătă sens si 
timbru convingător. Prețul este*  
desigur cumplit.

Cele aproape o sută de pagini 
din „Marele singuratec" consa
crate episodului la care m-am 
referit, de o rară expresivita
te și de o mare densitate, con
țin o încărcătură de sensuri 
care, neîndoielnic, se îmbogă
țesc și se diversifică la orice 
nouă lectură. Ceea ce rămîne 
însă mereu este o convingere 
despre puterea ți desnre ros- 
tul literaturii pe care doar con
tactul eu textul unui maestru 
o întărește în fiecare dintre noi.

VIRGIL DUDA

A apărut
„MAGAZIN ISTORIC"

nr. 8/1972
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pre insurecția din August 
1944: „Din șapte gene
rali ne-am fixat la cel mai 
tînâr"j „...Ceva nu este în 
regula cu Antonescu". • M:- 
raculoasa lume a tracilor • 
Menirea unui muzeu : sâ 
dea glas documentelor și 
lespezilor. • Martiriul , lui 
Jean Moulin. Strâluciții ge
nerali ai lui Avram lancu.
• Specialiști de peste hota
re despre Ovidiu șî opera 
sa*  • Drumul unei cărți rare.
• Cum a fost asasinat Leon- 
te Filipescu. • îndepărtate 
bătăi de tobă : o privire în 
culisele evenimentelor de la 
finele secolului trecut. • Din 
memoriile diplomatului turc 
Tevfik Rustu-Aras. • Un 
proces de lez-majestate la 
Roman, acum 100 ani. • 
Traian Vuia - premieră mon
dială la Montesson. • Divi
nul și infernalul Paganini.
• Cine a inventat scrisoriîeV
• „Străbunicul" automobi
lului : 3 roți, 4 km/oră.

• • • •
GEORGE STANCA

Roinânia-lilm prezintă:

Coproducție a studiourilor din Belgia 
și Franța

Regia : HERGE 
Imaginea : FRANCOIS LEONARD’ 
Muzica : FRANCOIS RAUBER

(Urmare din pag. I)

xnmen la engleză. Pe urmă, medi
tatorii s-au înmulțit, corijențele 
creșteau și ele, a terminat liceul 
la 23 de ani, a încercat patru 
ani pe la toate limbile străine, 
inclusio latina, pentru ca, în cele 
din urmă, să intre „provizoriu*  la 
zootehnie, la îndemnul unui 
unchi, blestemat fie acel unchi și 
crește-i-ar o cloșcă în pălărie.

Situația era tragica: dacă nu 
pleca la post, Futu și ai lui erau 
obligați prin lege să plătească 
costul anilor de studii. Intr-o di
mineață mohorîtă, rudele l-au 
condus la gară, unde s-au dat cu 
capetele de peroane, pUngînd de 
mama focului, lumea credea că 
băiatul pleacă pe front sau la o 
moarte sigură. Era încărcat de 
bagaje ca un măgar de stină, a- 
cea zece costume de haine, trei
zeci de cămăși, o sută de batis
te parfumate, încălțăminte pentru 
orice timp, cîteva plapume căl
duroase și diferite pleduri, saci de 
dormit, o imensă trusă de medi
camente (fii atent, îi spunea o 
mătușă, cum dai noroc cu un ță
ran, te ștergi cu spirt pe mîini), 
plus hrană pentru un an de zile: 
came prăjită, pui fripți, cozonaci, 
pișcoturi, bomboane, prăjituri de 
casă, pepeni, piersici, struguri, 
prune, murături, compoturi etc. 
Trenul plecase de mult cu Puiu, 
dar rudele mai plîngeau în con
tinuare pe peron, fluturînd din 
batiste ca un stol de cocori din 
aripi.

N-au trecut decît două zile și 
Puiu a expediat deja prima te
legramă din Fundătura: „Mama 
stop, e groaznic stop plouă și nu 
au cafea filtru stop vă pupă 
Puiu stop*'.  Mama, însoțită de 
un unchi și două mătuși a plecat 
imediat spre Fundătura, ca să 
vadă la fața locului situația co
pilului (în virstă de 30 de ani) și

să-i ducă un aparat de făcut 
fea filtru. Intre timp, sosise încă 
o telegramă urgentă: „tată stop 
e înfiorător stop ăștia n-are la 
bufetul comunal țigări Kent și 
bere străină stop ce mă fac 
stop'*.  Tatăl a luat trenul urmă
tor, tîrînd un geamantan plin cu 
țigări americane și un butoi plin 
cu bere „Radeberger**  la gheață.

Cînd a ajuns familia la Fun
dătura, dimineața, cînd se crăpa

de unsprezece, țăranul la care 
bietul Puiu ședea în gazdă toc
mai trăgea de el, ajutat de o pe
reche de boi, ca să-l scoale. 
Puiu făcu cu greu un ochi și în
cepu să plîngă la sinul mamei: 
închipuie-ți, dragă, n-am putut să 
dorm toată noaptea din cauza 
cocoșilor. Cînd ațipeam, înce
peau să cînte mai tare ca „Sin
cronul**,  mă îmbolnăvesc de aste
nie. Mama trată imediat cu ță
ranul să taie cocoșii, dar el zicea 
că-i taie, dar ce face cu ai veci
nilor și să fie liniștită, că băiatul 
o să se obișnuiască. După ce au 
aranjat cu niște meșteri locali 
să-i facă lui Puiu un duș special, 
să-i capitoneze ușile, pereții și 
ferestrele, rudele au plecat îna
poi, cu inimile strînse. Bietul 
Puiu! Dar cum au ajuns acasă, o 
altă telegramă: „Veniți urgent 
stop sînt grav bolnav stop*'  
Mama, tata, unchii și mătușile au 
luat după ei un profesor doctor 
docent, reputat chirurg, care le 
era rudă, și au plecat într-acolo. 
Doamne ferește, l-o fi împuns

vreun animal sau l-o fi călcat 
vreun tractor.

Aș! Puiu n-avea nici pe nai
ba. îl mușcase un purice. Uite, 
mamă, ce bubiță mi-a făcut! 
Mama a pupat unde a mușcat 
puricele și a aruncat prin tot sa
tul cantități industriale de insec
ticide. După care s-a dus în au
diențe la toți miniștrii și miniș
trii adjuncți, rugîndu-i cu lacrimi 
în ochi să-i mute băiatul în Bucu
rești sau, dacă nu se poate chiar 
în București, măcar la Băneasa 
sau Otopeni, poate să fie chiar 
la aeroport, cumpărăm noi cîteva 
vite le donăm statului ca să 
facă o mică fermă în oraș, nu
mai să fie lîngă noi, că e tare 
bolnav, mititelul și bunicuța lui 
se usucă de dorul lui.

Odiseea audiențelor a durat 
cîteva luni, fără nici un rezultat. 
Nimeni nu vroia să înțeleagă o 
mamă îndurerată. Rudele au ple
cat să-i facă o nouă vizită lui 
Puiu. Au sosit într-o dimineață, I 
pe la ora șase. Puiu nu era în ca- I 
meră și musafirii au încremenit. 
Doamne, i s-o fi întîmplat ceva, 
o fi la spital. Cînd colo, îl găsiră

Srai^tiri, cu un taur în brațe, 
căruia îi făcea o injecție în bur
tă. Mama a leșinat, iar mătușile 
au luat-o la fugă Vai, Puiule, 
cum ai ajuns tu să faci o aseme
nea treabă oribilă, tu care erai I 
sensibil ca o mimoză! |

Dar o nenorocire nu vine nici- I 
odată singură. Puiu a declarat I 
rudelor că a început să se obiș- I 
nuiască cu viața și munca la țară, I 
că-i place, că nu-l mai deran- I 
jează cocoșii și puricii și că e în- I 
drăgostit mort de o învățătoare I 
cu care se va căsători și va în- I 
temeia aici un cămin trainic și I 
să-l mai lase în pace cu grija lor. I 

Rudele au venit acasă și s-au I 
repezit spre bunică, plîngînd în I 
hohote: bunicuțo, l:am pierdut I 
pe Puiu! I
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• NICOLAE PAVEL — 
muncitor din București: 
„Doresc să știu cu cîte 
țări întreține România 
relații diplomatice și con
sulare ?“

înainte de a mă referi la nu
mărul țărilor cu care România 
întreține relații diplomatice și 
consulare, voi menționa că, în 
general, stabilirea unor astfel de 
relații între state are loc pe ba
za consimțămîntului lor mutual, 
care își găsește izvorul în expri
marea voințelor neîngrădite de 
subiecte suverane și egale în 
drepturi. Dreptul de a hotărî a- 
supra rangului misiunilor diplo
matice este un atribut intern al 
statelor, care, în momentul cre
ării misiunilor lor diplomatice, 
de comun acord, decid pe baza 
principiului reciprocității a înfi-

II CULTURA
• NICOLAE OMESCU 

— tehnician din Craiova : 
„Aș vrea să știu exact ce 
este Marketingul și ce le
gătură are cu disciplinele 
umaniste ? pentru că am 
citit ca ar exista o aseme
nea legătură".

Buna aprovizionare a popu- 
lației constituie o preocupare de 
seamă a partidului și statului 
nostru. In raportul prezentat la 
recenta Conferință Națională 
sînt evidențiate pregnant sarci
nile care revin atît ministerelor, 
centralelor industriale și între
prinderilor producătoare de bu
nuri de consum, cît și unităților 
de desfacere, în privința extin
derii și diversificării sortimente
lor de mărfuri, prezentării lor 
spre desfacere în condițiile 
schimbării gustului și necesități
lor populației, la înălțimea exi
gențelor acesteia.

Incetînd de a mai avea doar 
preocupări circumscrise scopului 
de a cunoaște în ce anume măr
furi e deficitară piața, ajutîn- 
du-se de metode si tehnici mo
derne, marketingul studiază tot 
mai multilateral și temeinic pia
ța, extinzîndu-și sfera și asupra 
consumatorilor.

Corelarea cît mai justă a pro
ducției cu consumul, modelarea 

^producției după necesitățile me
reu în schimbare ale consuma
torilor, cunoașterea relațiilor des
tul de complicate ce se interpun 
între producție și desfacere, nece
sitatea întocmirii de planuri de 
dezvoltare a producției cu o pers
pectivă largă si desfacerea măr
furilor la nivelul întregii țări — 
fără a nesocoti structura pe vîr- 
ste, pe profesii, într-un cuvînt 
structura socială a consumatori
lor, precum și cunoașterea pieței 
externe, îndreptățesc interesul 
pe care-1 suscită astăzi, în mai 
toate țările, cercetările de mar
keting.

Fără a se reduce la subdivizi
unea sa, cercetarea pieții — 
marketingul — presupune o ra
diografie a întregului mers al 
produsului pînă a deveni mar
fă, interesîndu-se în egală mă

gură de desfacerea lui, de schim
barea mentalității cumpărătorului 
care presupune importante mu

HOMMO UNIVERSALIS I FILOSOfÎE

• MICHAELA GERO- 
TA — elevă din Buzău : 
„Oare în condițiile explo
ziei tehnico-științifice, o- 
mul nu devfne și el un 
robot ?“

Filosofi, oameni de știință, 
politicieni acordă o atenție 
specială raportului dintre om 
și tehnică și nu sînt puțini cei 
care susțin primatul ei asupra 
omului. înfăptuirile progresului 
tehnic obțin în această accep
ție o viață autonomă, se elu
dează faptul că sursa și diri
jorul evoluției tehnice este și 
va rămîne omul în relație cu 
noile posibilități pe care numai 
el a învățat să le smulgă na
turii direct sau prin mijloace
le tehnice pe care le perfecțio
nează necontenit.

Ar fi absurd, însă, să nu lu
ăm în considerație mutațiile 
pozitive pe care tehnica le-a 
produs în modul de viață al o- 
mului și implicit asupra evo
luției și să susținem, împreună 
cu Marcuse sau cu alți doctri
nari care pornind de la fapte 
sociale reale proorocesc catas
trofe apocaliptice, că tehnica 
are un caracter esențialmente 
alienant în raport cu omul. 
Tehnica a fost folosită întot
deauna în dependență strictă 
de interese și scopuri sociale, 
conținutul acestora determină 
consecințele folosirii ei deci 
tehnica este alienantă sau eli
beratoare în raport cu o anu
mită politică.

Pe planul teoriei, analogia 
om-mașină provoacă încă o a- 
devărată penurie a cunoștințe
lor noastre despre om. O ana
logie este necesară doar atunci
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• ILIE BRATESCU — 
elev din Oradea: „Aș 
vrea să știu dacă au apă
rut noutăți optimiste în 
lupta pe care o duce ști
ința împotriva acestei e- 
nigmatice maladii care 
este cancerul".

Dușman perfid al vieții 
omului tumoarea malignă, 
sau ceea ce noi numim can
cer a fost multă vreme o 
boală enigmatică. în pri
mul rind pentru că nu i se 
cunoștea cauzele. Savanții 
au emis diferite ipoteze — 
unele, se pare, foarte a- 
proape de adevăr. Dar mai 
important este că in lupta 
anii-cancer se întrezăresc, 
in ultima vreme, unele re
ușite. Dintre acestea am să 
mă opresc la una care a 
stimit un interes deosebit.

Un colectiv de biochi- 
miști de la Universitatea

Elemente neprevăzute inițial 
în programarea unei activi
tăți pot fi sesizate intuitiv 
(și numai omul posedă deo
camdată intuiția) în procesul 
acțiunii, structura trebuie sâ 
permită deci omului care acțio
nează în interiorul ei o modifi
care a strategiei.

La întîlnirea de la Rayo- 
mont, Paul Chauchard spunea, 
pe bună dreptate, că trebuie 
sâ recunoaștem „existența unei 
naturi umane comună tuturor 
oamenilor cu mici diferențe in
dividuale dar și sâ înțelegem 
aspectul dinamic al acestei na
turi care nu este la origină de- 
cît o multitudine de posibili
tăți care urmînd condițiile me
diului socio-cultural, se vor 
realiza (umanizare) sau nu 
(dezumanizare) în istoria indi
viduală și colectivă." Natura 
umană nu trebuie considerată 
deci ca o realitate constituită, 
împlinită o dată cu nașterea in
dividului sau a speciei, ea este 
un ansamblu de posibilități 
care se vor realiza sau nu în- 
tr-un mediu determinat. Indi
vidul ni se înfățișează ca o 
structură bio-psiho-socială uni
tari. El este social prin însăși 
esența sa biologică și are o a- 
numită structură biopsihologică, 
pentru că este ființă socială. 
Dacă omul nu ar fi social n-ar 
fi muncitor și producător, el nu 
ar putea utiliza plenar creierul 
său care nu-și etalează posibi
litățile decît prin dialog.

O imagine științifică asupra 
individului uman nu poate face 
abstracție de nici una din de
terminările sale, ea trebuie să 
aibă la bază o cunoaștere a 
condițiilor sociale de dezvolta
re a individului dar și a nor-

Relațiile diplomatice 
si consulare ale României_>
ința reprezentanțe de același 
rang (ambasadă-ambasadă, lega- 
ție-legație). Dacă ambasada este 
misiunea diplomatică la nivelul 
cel mai înalt în sfera raporturi
lor diplomatice, și dacă este cel 
mai frecvent folosită în practi
ca internațională a statelor, șeful 
ei avînd rang de ambasador, le
gația este o reprezentanță diplo
matică cu un grad inferior am
basadei, șeful acesteia având 
rang de ministru plenipotențiar 
sau ministru rezident care, în 
ierarhia diplomatică, aparține 
clasei a Il-a.

In țara noastră organul com
petent a stabili rangurile diplo
matice, acreditarea și rechema

tații în nivelul de viață și cul
tură, (în specificul muncii și lo
cului său de muncă), de com
portamentul indicilor la care a 
fost proiectat produsul în timpul 
folosirii lui de către consuma
tori ca și de propaganda publi
citară.

Opinia cumpărătorului, men
talitatea și convingerile sale de 
consumator pot fi schimbate 
prin acționarea asupra condiții
lor obiective de consum, oferind 
mai apoi un rol important și in
fluenței asupra psihologiei con
sumatorului (căci e știut că a- 
cesta nu acționează identic la 
stimuli, fie ei și comerciali, 
identici).

In acest punct, operațional 
vorbind, se conturează limpede 
rolul instrucției și educației. 
Cooperind fructuos alături de 
alte discipline la formarea unei 
culturi generale, științele uma
nistice acționează asupra cum
părătorului — consumator, fă- 
cîndu-se utile în același timp și 
în activitatea conducătorului u- 
nității producătoare — atît fac
torului decizional al producției 
cît și specialistului în marketing 
— care va analiza fenomenul 
cererii și ofertei din unghiuri 
de vedere mult mai numeroase.

Un larg orizont cultural, o 
pregătire multilaterală schimbă 
frapant nevoile oamenilor, sti- 
mulîndu-Ie pe ele și prin ele 
progresul tehnic și economic al 
societății. Acest aspect capătă și 
mai multă culoare dacă se exem
plifică cu condițiile României 
care a moștenit o situație cu 
precădere agricol-rudimentară, o 
populație în cea mai mare par
te neșcolarizată și care este as
tăzi martora unei nemaiîntîlnite 
dezvoltări economico-sociale, u- 
nor desfaceri de bunuri fără 
precedent în istoria ei, existen
ței unei populații care benefici
ază din plin de posibilități la 
învățătură și cultură, care își 
spune din plin cuvîntul prin a- 
titudinea ei nouă și tot mai exi
gentă față de mărfurile destina
te consumului.

Utilizarea marketingului în în
treprinderile producătoare se 
concretizează cel mai fructuos 

cînd oferă un plus de cunoaș
tere. Or, compararea omului 
cu mașina întinde curse dintre 
cele mai periculoase atît știin
ței cît si filosofiei.

O mașină electronică chiar 
dacă este în stare să „se re
producă" sau să se autoprogra- 
meze va acționa întotdeauna 
conform programului imous 
sau ales, indiferent dacă con
dițiile în care acționează s-au 
schimbat Mașinii îi este indi
ferent imprevizibilul — rațiu
nea ei este suverană. în raport 
cu toate celelalte elemente ale 
realității. Numai amuzamentul 
sau aventura ne poate deter
mina să solicităm computerul 
în evaluarea șanselor unui răz
boi atomic și chiar a șanselor 
a doi protagoniști într-o com
petiție sportivă pentru că aici 
intervin elemente pe care ni
ciodată programul computeru
lui nu le va putea cuprinde ; 
ele scapă codificării, formali
zării în limbaje accesibile pen
tru operațiile pe care el le exe
cută. Omul nu poate fi consi
derat o mașină cbiar dacă o 
numim extrem de complexă. în 
relație, reacția umană este a- 
desea imprevizibilă, cunoștin
țele științifice actuale nu sînt 
suficiente pentru dirijarea ex
clusiv conștientă a activităților 
și reacțiilor umane dacă nu 
considerăm că rolul științei 
este manipularea omului și nu 
realizarea autenticității sale. 
De aici, necesitatea unei struc
turări suple a activităților, în 
stare să asigure o integrare 
pozitivă a reacției spontane în 
fluxul dominant al acțiunii 
conștiente (posibilă de fapt nu
mai într-o societate care a în
lăturat antagonismele de clasă). 

rea reprezentanților diplomatici 
ai României, precum și a primi 
scrisorile de acreditare și de re
chemare ale reprezentanților di
plomatici ai altor state, este 
Consiliul de Stat, organ suprem 
al puterii de stat, care, în rela
țiile internaționale, prin preșe
dintele său, reprezintă Republi
ca Socialistă România.

Principiile care stau la baza 
înființării misiunilor diplomatice 
reglementează și domeniul înfi
ințării misiunilor consulare, ele 
fiind create prin decrete ale 
Consiliului de Stat Spre deo
sebire însă de șefii misiunilor 
diplomatice, care sint numiți 
prin Decret al Consiliului de 
Stat și aceasta ca urmare a fap

în determinarea potențialului de 
vînzări pe piață (ce sortiment 
anume de mărfuri se vor fabri
ca), la ce preț se vor desface 
(căci preferințele publicului sînt 
modelate și în funcție de pute
rea lui de cumpărare), cum se 
va asigura distribuirea lor opti
ma. De pildă, autoservirea ca 
formă de desfacere în continuă 
lărgire, presupunînd mărfuri care, 
prin lipsa vânzătorului, trebuie 
să se prezinte singure prin am
balaj, formă și culoare solicită 
cunoștințe de estetică industrială 
și design care să completeze 
eficient profilul profesional al 
specialistului în marketing. Se 
știe că întreprinderile produ
cătoare acordă interes și alocă 
(de la caz la caz) sume impor
tante pentru publicitate. Marke
tingul are un loc important de 
acționare asupra eficienței me
sajului publicitar, șansele de a-1 
face ușor receptat și cît mai con
vingător cresc, însă, prin inves
tigații întreprinse înainte și du
pă lansarea reclamei, afișului, 
mesajului, cercetări care să ape
leze din plin la științe ca psi
hologia și sociologia.

DORINA TURCU 

GENETICĂ „CON. 1" contra cancer

tului că misiunea diplomatică 
are în esență un caracter politic, 
șeful acesteia fiind reprezentant 
unic al Republicii Socialiste Ro
mânia în statul în care este a- 
creditat, șefii misiunilor consu
lare sînt numiți prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri.

Ar mai fi de adăugat aici că 
Î>rincipalele sarcini ale întregu- 
ui aparat diplomatic al țării 

noastre sînt cele prevăzute de 
Decretul 589 din 1969, privind 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Afacerilor Externe, și 
constau în a promova cu prin
cipialitate. pricepere și devota
ment politica internațională a 
României, a reprezenta cu cinste 
și demnitate patria socialistă, a 
milita pentru dezvoltarea unor 
legături de cooperare interna
țională în domeniul economic, 
cultural, științific etc., a apăra 
interesele poporului român în 
relațiile cu alte state, a informa 
statul nostru, prin toate mijloa
cele licite, asupra situației și 
evoluției evenimentelor din sta
tul acreditar, a respecta legile 
și regulamentele statului acredi

Princeton S.U.A., condus 
de tinărul profesor dr. Max 
A. Burger (37 ani) a reușit 
să blocheze funcțiile celu
lei canceroase de la anima
le și să le readucă la sta
rea normală. Această „în
sănătoșire", readucere la 
activitatea normală, s-a 
realizat prin „repararea" 
suprafeței deteriorate a ce
lulei canceroase. Această 
realizare a fost obținută în 
experiențele de laborator, 
prin folosirea unei protei
ne, denumită CONCANA- 
VALINA A (con. A). In 
primele experiențe s-a fo
losit o proteină-enzimă de 
tipul tripsinei — care nu 
a dat rezultatele scontate. 
Noua proteină CON. A. fo
losită în condiții de labo
rator, pare a avea efecte 
asupra multiplicării haoti
ce a celulelor canceroase.

melor naturii sale biologice și 
a condițiilor istorice de realiza
re a lor. Reacțiile individului 
nu se produc decît în funcție 
de existența unui stimul exte
rior și ele vor fi cu atît mai 
complexe cu cît solicitarea este 
mai complexă. Dacă mediul se 
limitează la o exigență strict 
specializată răspunsul individu
lui este concentrarea posibilită
ților sale într-o singură direc
ție, limitarea gîndirii și acțiu
nii la o singură pistă. Efortul 
de reintegrare în activități de 
altă natură sau necesitatea de 
a răspunde unor solicitări care 
presupun o corelare complexă 
a posibilităților sale umane ge
nerează adesea adevărate drame 
psihologice cu consecințe grave 
atît pentru individ cît și pentru 
societate.

In raportul prezentat la re
centa Conferință Națională a 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia cu vigoare 
necesitatea de a se asigura po
sibilitatea unei pregătiri com
plexe a tînărului pentru a-i 
crea șansele unei mai bune a- 
daptări la activitățile produc
tive pe care i le solicită o so
cietate în permanentă înnoire. 
Societății socialiste îi este pro
prie dezvoltarea multilaterală a 
tuturor activităților pentru 
multiplicarea „ofertei" sociale 
făcute individului. Realizarea 
posibilităților omului este în 
dependență directă de comple
xitatea mediului în care trăiește 
cum spunea Marx „adevărata 
bogăție spirituală a individului 
depinde în întregime de bogă
ția relațiilor sale reale".

NICOLAE LOTREANU 

tar și a nu se amesteca în tre
burile interne ale acestuia.

Răspunzînd direct întrebării 
dv., voi menționa că dinamica 
dezvoltării relațiilor diplomatice 
ale Republicii Socialiste Româ
nia arată că, în raport cu anul 
1955, cînd aveam astfel de rela
ții cu 32 de state, în prezent în
treținem relații diplomatice și 
consulare cu 106 state. Această 
dezvoltare a legăturilor oficiale 
ale țării noastre cu un număr 
crescînd de state din Europa, 
Africa, Asia și America, indife
rent de orînduirea lor sociala, 
are ca temelie linia generală a 
politicii externe a Partidului 
Comunist Român și măsurile a- 
doptate de organele supreme 
ale puterii și administrației de 
stat, în scopul asigurării păcii și 
înțelegerii între popoare, pe ba
za principiilor respectării suve
ranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
state.

VICTOR MEDIEȘANU

Mai interesant este că pen
tru prima dată s-a reușit 
să se blocheze multiplica
rea „sălbatică" a celulelor, 
fără a fi complet omorîte. 
S-a stabilit, pe baza expe
riențelor efectuate pînă a- 
cum, că o singură doză de 
CON. A blochează funcțiile 
celulei canceroase, tot tim
pul cit celulele rămin în 
viață „in vitro" și anume 6 
zile.

Experiențele „in vitro" 
presupun izolarea celulelor 
de la organisme și menți
nerea vieții lor în condiții 
artificiale de laborator, în 
culturi de celule. în mo
mentul de față colectivul 
condus de prof. M. Bur
ger a început experiențele 
pe animale de laborator, 
în special șoareci. Observa
țiile sint făcute asupra ce
lulelor țesutului conectiv 
de la șoareci cărora li s-a 
inoculat un virus oncogen.

După o serie îndelunga
tă de cercetări s-a ajuns 
la concluzia că dacă CON. 
A. este folosită după o teh
nică specială se fixează, la 
suprafața celulei cance
roase. Inițial cercetările au 
dus la concluzia că „CON. 
A" determină unirea celu
lelor canceroase, de la șoa
reci, în două puncte, deter- 
minînd moartea celulelor. 
După mai multe experien
țe de purificare, CON A a 
determinat „legarea" celu
lelor canceroase într-un 
singur punct, reușind să 
se mențină în viață, repro- 
ducîndu-se pînă la o den
sitate normală. în urma a- 
cestui efect s-a reușit nu 
numai ca celulele să fie 
readuse la o condiție apa
rent normală, dar ele au 
fost chiar menținute în 
viață peste 6 zile. Adică, 
tot atîta timp cît trăiește 
— în culturi de celule — 
și o celulă sănătoasă.

CON A nu distruge ce
lula canceroasă — așa cum 
acționează alte substanțe 
folosite curent în terapia 
canceroasă, ci oprește di
viziunea haotică, celulele 
redobîndind aspectul nor
mal. Această aducere la 
stare normală a celulelor 
bolnave este un succes im
portant în lupta contra 
cancerului. Se deschid ast
fel perspective optimiste 
privind folosirea unor sub
stanțe asemănătoare în te
rapia cancerului uman.

Cont. dr.
ION ANGHEL

ZIUA MARINEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Sub strălucirea 
Marelui Pavoaz

Prima duminică a lunii au
gust s-a statornicit în rîndul 
sărbătorilor noastre tradiționa
le drept Ziua Marinei Repu
blicii Socialiste România. E 
ziua oamenilor mării și ai Du
nării, și oriunde s-ar afla în 
clipa aceea — la bordul vase
lor comerciale sau de pasa
geri, de veghe pe punțile nave
lor de luptă, în șantierele ce 
făuresc mîndrele cargouri ro
mânești, pe cheiurile porturi
lor înțesate de mărfuri sau în 
lungi călătorii oceanice — ei 
vin spre inimile noastre larg 
deschise, spre a-și primi cu 
prisosință meritata dragoste și 
prețuire. E ziua oamenilor mă
rii și ai Dunării și, sub strălu
cirea marelui pavoaz, îi sărbă
torim pentru abnegația și de
votamentul cu care se dăruiesc 
intereselor patriei socialiste. A- 
dresîndu-le tuturor călduroasa 
urare de succes și sănătate, 
să-i cunoaștem pe cițiva dintre 
ei.

O FILA NOUA IN JURNALUL 
DE BORD

„Pe puntea acestui vînător 
de submarine — începe sergen
tul Mihai Răuțu — am urcat 
cu pas sfios de soldat. Am fost 
repartizat la o unitate de lup
tă artilerie și tunul — arma a- 
eeasta în stare să-și reverse 
focul nimicitor la mare distan
ță — mi-a captivat interesul. 
In cîteva luni cunoșteam la 
perfecție toate funcțiile, e- 
ram mulțumit să-mi văd liniș
tit de grijile mele ostășești. 
Am fost trimis Insă la școala 
de gradați și la întoarcere mi 
s-a încredințat comanda unui 
post de luptă i un tun și o e- 
chipă de servanți. Era pentru 
prima dată în viața mea cînd 
preluam răspunderile unui co
lectiv, care trebuie instruit, 
dar și ridicat Ia conștiința ca
uzei pe care o slujește.

Primele zile la comandă au 
fost cu neliniști și descumpă
nire, dar comandantul ghicln- 
du-mi parcă starea în care mă 
aflam mi-a dat o serie de sfa
turi prețioase între care și în
demnul de a răsfoi jurnalul de

OAMENII
ADÎNCURILOR

Cum stau nemișcați, cu fața 
spre soare, ei par a fi mărturii
le unui cataclism, materie car
bonizată acum si prin care, cînd- 
va, au curs tnaoieli și bucurii, și 
durere, și ură, și iubire și, îm
pins pînă la halucinație de lava 
lăptoasă de deasupra, tabloul se 
sparge în zgomotul sugrumat al 
mașinii încrîncenată în speranța 
unei victorii, statuile de cărbu
ne se mișcă, ei pleacă articulînd 
ritmic întoarcerea fi Carolina, 
puțul cu nume de stea și de fe
meie, ne trimite spre fundul pă- 
mîntului într-o alunecare de 
glonț spre ținta nici o dată gre
șită. Coborîm spre orizontul pa
tru sute cincizeci și cei din coli
vie au ochii închiși, pămîntul 
urcă nestăvilit și în timp ce stau 
agățat de lanternă și de masca 
de gaze, încerc să-mi aduc amin
te dacă voi fi 'citit un rînd des
pre oamenii trăind aproape ju
mătate din viață în alte ere geo
logice, dacă am ascultat cîndva 
un crîmpei de melodie, un a- 
cord pornit din acest drum care 
mie mi se pare fabulos și care 
în realitate e doar o obișnuită 
coborîre spre un front de lucru 
oarecare, încerc, așadar, să alătur 
celor șase din colivie, păstrînd 
încă sub pleoape lumina de dea
supra, un cuvînt ale cărui sila
be să nu trădeze.

E cald aici, o căldură dincolo 
de epiderma noastră, galerii 
principale, galerii secundare, a- 
plecați, aplecați și mai mult, lu
minile becurilor ne poartă spre 
țintă, ținta vizitatorului îmbrăcat 
în haine proaspăt spălate dar mi
rosind pentru totdeauna a pă
mînt jilav și, încă înainte de a fi 
ajuns, urechile noastre înfometa
te absorb zgomotul perforatoare
lor, al mașinilor, vibrează la co
menzile ce străpung, dur, aștep
tarea. Plecăm după cîteva 
ore, pămîntul urcă, oamenii au 
iarăși ochii închiși, pregătiți pen
tru lumina necruțătoare de afară.

Și ar trebui să urmeze cifrele, 
semnele acelea, acum ciudate 
pentru mine, convertind ani, oa
meni și tone, și imaginea celor 
gata oricînd să-ți explice „cît e 
de frumoasă meseria noastră și 
cum facem noi să realizăm și să 
depășim planul". Dar vom re
nunța la aceste semne care tre
buie citite altfel și să convenim 
ca pentru cei mai mulți dintre 
noi meseria de miner e o mese
rie ca oricare alta, de ce adică 
să exagerăm ?

Se lucrează sub pămînt, șice-i 
cu asta ? Centrele miniere au cele 
mai multe abonamente la ziare, 
aici se vînd cele mai multe cărți, 
casele lor „respectă" răsăritul, 
ferestrele sînt larg deschise — 
toate acestea sînt adevărate — 
și nu e „cazul" să stricăm ima
ginea convențională a mine
rului zîmbind in fața aparatului 
de fotografiat. 

bord al postului de luptă. „Nu 
vei găsi în jurnal rețete de lu
cru, ci unde trebuie să ajungi. 
Restul vei înțelege singur, iar 
la nevoie o să mai stăm de 
vorbă."

Mi-am adunat echipa și am 
deschis jurnalul de bord. Re
zulta din paginile lui că osta
șii a cinci contingente dinaintea 
noastră menținuseră postul de 
luptă la rangul de subunitate 
de frunte. Aprecieri de invi
diat răsplăteau comportarea 
ostașilor in marșuri și la tra
geri, în misiuni de patrulare și 
aplicații. Cinci ani la rînd oa
menii care se instruiseră aici 
au adăugat mărturii de vredni
cie în jurnalul de bord rămas 
acum pe mîinile noastre pentru 
a-1 completa. Pîrvu, Făsciuc, 
Totolniceanu, Ciobănoiu au în
țeles o dată cu mine și unde 
trebuie să ajungem și cu ce 
trebuie să începem : muncă, 
exigență, perseverență.

Au trecut zile, săptămîni si 
luni sub semnul acestei con
vingeri. Intre timp am devenit 
caDOral, apoi sergent.

Intr-o zi m-a întrebat co
mandantul ce voi scrie eu, la 
rîndu-mi, în jurnalul de bord, 
în preajma trecerii în rezervă. 
Neapărat voi scrie că noi, ser- 
vanții din 1972 am trecut bo
tezul primei trageri navale cu 
calificativul maxim; că zilele 
de munca încordată, perseve
rentă, exigentă ne-au adus sa
tisfacția de a deveni toți mili
tari de frunte ; și că prin noi, 
postul de luptă a cucerit pentru 
a șasea oară consecutiv titlul 
de subunitate de frunte.

Ibr la predarea tunului îl 
voi sfătui pe viitorul coman
dant : „E bine să începi prin 
a citi cu atenție însemnările 
jurnalului de bord".

FRUMOASELE ZILE CU CEAȚA—

Stătusem o săptămlnă în mare 
— începe soldatul Lauren țiu 
Șerban, ochitor cu faimă pe 
un dragor militar —- si satis
facțiile noastre din timpul tra
gerilor și al misiunilor de dra- 
gaj se contopeau cu bucuria 
de a revedea țărmul, cu lanu
rile date în plrg si blocuri fri 
construcție, Înălțate In urma 
noastră cu încă un nivel. Nava

Să nu stricăm această imagine 
nu mai puțin reală, dar conven
tional pusă în ecuația publicis
tică și vizuală, alimentată nu de 
puține ori de unghiuri „corecta
te" de un entuziasm cu nimic 
justificat. Oamenii aceștia cu 
fața deschisă în cel mai curat 
zîmbet de pe lume muncesc de 
cîteva sute de ani și țara de 
acum se sprijină și pe mîinile 
lor puternice, bătătorite, pe dîr- 
zenia și cutezanța lor, pe fideli
tatea cu care înțeleg să, nu-și 
dezmintă credința într-un viitor 
pe măsura prezentului pe care-l 
croiesc și-l modelează.

Cît ne spune nouă numele lui 
Petre Constantin, Dionisie Bar
tha, Constantin Grădinara, Con
stantin Trifan, Alexandru Szt- 
lagy, Gavrilâ Nagy, Mihai Du- 
descu, Constantin Nicolescu, Va- 
sile Mereuță, Pavel Dediu, Con
stantin Peloiu, losif Olteanu, mi
neri din Valea Jiului, despre ze
cile de tone peste plan pe fie
care post, despre metrii liniari 
realizați în fiecare șut ? Ce știm 
despre cei care trăiesc aproape 
jumătate din viață „scormonind" 
măruntaiele pămîntului pentru ca 
în casele noastre să se aprindă 
lumina, să fie cald, pentru ca in
dustria țării să fie alimentată cu 
acest „carburant" atît de necesar 
și atît de nobil dacă ne gîndim 
care e prețul lui real ? Vom fi 
aflat despre încărcătura de 
energie transmisă prin mîi

j MINERI
ȘI MARINARI \

(Urmare din pag. I)
Cu lămpile lor mici vor sparge diminețile albastre dînd < 

fiecărei zile substanța necesară, cerută de complexele indus- < 
triale, de marile furnale, care prefigurează viitorul Romă- < 

]► niei socialiste. J
In același rînd, cunoscînd spații pînă mai ieri nestrăbă- < 

]► tute, marinarii sînt purtătorii gîndurilor înalte, de colaborare < 
și cunoaștere pînă la cel mai îndepărtat meridian ol glo'ou- < 

ij lui. Ei sînt soldații unei națiuni, pe care o reprezintă prin < 
faptele lor de eroism, de vitejie și demnitate umană. Pe în- ’ 
tinderile fără sfîrșit ale mărilor și oceanelor, pe navele și J 

» motonavele românești, marinarii duc mîndria unui popor, ale <! 
cărui aspirații și idealuri de pace în lume le fac mai cunos- \ 
cute. Pregătirea lor superioară, însușirea celor mai moderne 
cunoștințe, este certificată de fiecare expediție, de fiecare

L explorare în spațiul albastru al apelor, cu dragostea fier- > 
(► binte de patrie. Cînd vin din nou în mijlocul nostru, cînd a- 
(J jung la țărmul uscat, ni se pare că marinarii adaugă ceva 5 
'► rosturilor noastre de a fi părtași la tot ce ține de destinul < 
(► acestui pămînt dintre ape și munți S
ij De ziua minerilor și a marinarilor, la tradiționala lor săr- 5 
'► bătoare, în această zi de august, le urăm un drum bun, < 
i> către succesele viitoare. %

își urma drumul în cîntecul u- 
niform al motoarelor, sub ve
ghea cartului de serviciu și ia
tă că fără veste peste întinsul 
mării s-au lăsat perdele de 
ceață. Din ce în ce mai dese, 
din ce în ce mal de nepătruns. 
Intîi au amuțit motoarele; la 
urmă am auzit uruitul lanțului 
tras de greutatea ancorei spre 
adine. S-a raportat apoi la ba
ză și am înțeles că vom rămî
ne în larg. Pînă cînd... ?

Comandantul nostru, tovară
șul căpitan locotenent, P. Ale
xandru, era liniștit ca de obi
cei și calmul lui ne spunea că 
în condiții de campanie se pot 
Ivi și astfel de situații. Și-a 
chemat ajutoarele și a ordonat 
aplicarea măsurilor de sigu
ranță extremă. S-a intereșat 
cum stăm cu rezervele de com
bustibil, alimente și apa și cînd 
a aflat totul a conchis scurt 
peste nenumăratele gînduri ca
re-1 împresurau : „Bine ! Este 
exact ceea ce ne trebuie".

Și au început sâ treacă zilele, 
zile cu întuneric alb și nopți cu 
beznă apăsătoare. Patru zile 
am stat acolo în captivitatea 
ceții. Serviciul de veghe, de 
observare, semnalizare și alar
mare s-a dublat. Programul 
de pregătire la bord nu a în
cetat nici o clipă. Dragorii cu
treierau puntea ca rafalele 
furtunii, în îndelungi și neobo
site antrenamente, timonierii, 
electricienii si mecanicii, apoi 
noi artileriștii am făcut ca 
posturile de luptă să trăiască 
sub permanentă tensiune. Cînd 
oboseala încerca să ne dove 
deascâ simțeam dogoarea mun
cii de Ia postul de luptă ală
turat. De fapt ne dăduseră de 
gindit cuvintele secretarului 
organizației noastre de bază 
U.T.C. : „Cînd se vor termina 
zilele acestea, o să ne între
băm ce cîștig ne-au lăsat". „Și 
trebuie să știți că zilele acelea 
cu ceață au fost poate cele mai 
frumoase din cîte am trăit, că 
singurătatea a trecut cu clo
cot de muncă pentru noi și că 
ne întoarcem acum mai bine 
căliți, bărbați în stare să ia pe 
umeri grijile apărării litoralu- 
lulul țării-.

LL col.
TRAIAN BUCURENCTU

nile, și ochii, și umerii, și creie
rul celor pentru care mina în
seamnă case mobilate fi curate, 
unde își cresc copii și unde se 
pot bucura de celelalte binefăcă
toare ale zilei ? Acolo sub pă
mînt, unde vizitatorul pătrunde 
copleșit de o altă realitate, oa
menii înaintează calm, centime
tru cu centimetru, într-o bătălie 
fără altă alternativă decît mine
reul scos la suprafață. Nimic în 
plus, nimic în minus, nimic spec
taculos, își fac datoria și e de 
știut că ei înțeleg și știu cu pri
sosință să-și facă datoria. Și cel 
mai frumos zîmbet de pe lume 
vine și din această datorie de 
bărbați, și chipul minerului din 
ziare și de pe ecrane e într-ade- 
văr cel de toate zilele, doar cu
loarea aceea a adîncurilor, culoa
rea efortului și dirzeniei a dispă
rut, dintr-o prejudecată ciudată, 
aceea că pelicula sau cuvîntul 
nu-l pot „îmegistra" decît îm
brăcat în haine curate, la su
prafață, și după ce în prealabil 
a trecut pe la cișmea.

Să încercăm de ziua lor, a ce
lor în fața cărora ne înclinăm cu 
respect, să-i aducem în pagina 
ziarului nu dînd interviuri în 
stînga și în dreapta și întrebînd 
cînd vine echipa de filmare, ci 
așa cum sînt, adică muncind și 
bucurîndu-se calm de ce le în
toarce munca lor.

NICOLAE ADAM



VIETNAMUL DE SUD. - Re
gimul lui Thieu □ forțat zeci 
de mii de țârani să-și pără

sească locuințele pentru a 
trai în așa-numitele „sate 
strategice'' sau în lagăre de 

concentrare 2elpest elho ta
Conferința de presă

a delegațiilor
vietnameze

de bombardamentele americane
Constatările Comisiei internaționale
Agenția France Presse informează că Ramsey Clark, fost 

ministru al justiției sub administrația Johnson, care con
duce Comisia internațională de anchetă cu privire la atro
citățile comise de S.U.A. în Indochina, a vizitat, la 3 august, 
împreună cu doi membri ai comisiei, ’ ’ ’
distruse de bombardamentele americane 
Binh, din R.D. Vietnam.

lucrări hidraulice 
in provincia Thai

In favoarea convocării
conferinței europene asupra

Această cimpie de coastă, 
care a fost bombardată de 150 
de ori în ultimele patru luni, 
are un litoral de 42 kilometri, 
fiind una din regiunile cele 
mai populate ale R.D. Vietnam, 
relatează agenția France Pres- 
se. Potrivit statisticilor oficia
le. 35 de porțiuni de dig din 
Thai Binh au fost deteriorate 
de bombardamentele ameri
cane.

După ce a parcurs în auto
mobil kilometri întregi de 
dig, fostul ministru a ajuns în 
localitatea Nan Coung, unde 
locuitorii munceau să umple 
cu 3 000 mc de pămînt crate
rele provocate de opt bombe

lansate de 
vânătoare americane la 21 iu
lie. Clark a vizitat, pe malul 
mării, Vana Lan, lucrare din 
beton și oțel de 32 m lungi
me, complet distrusă în ulti
mele zile după mai multe rai
duri succesive.

Constatând pagubele, fostul 
ministru american a declarat 
ziariștilor că „bombardamen
tele de acest gen pun în pe
ricol viața populației, mii de 
persoane riscînd să suporte 
consecințele”. Clark a subli
niat că a fost impresionat de 
vigoarea și curajul poporului 
v*etnamez,  relatează, în în
cheiere, agenția France Presse.

bombardierele de

• UN GRUP DE 14 
PUTAȚI aparținând parti
dului italian de guvernă
mânt, democrat-creștin, în
tre care Donat Cattin și 
Fracanzani, au adresat o in
terpelare ministrului de ex
terne, propunînd „inițiative, 
și contacte pe lingă actuala 
administrație americană" în 
scopul de a „se da o contri
buție pentru accelerarea în
cetării 
nam". 
afirmă 
justă a problemei 
mului implică recunoaște
rea dreptului poporului viet
namez Ia autodeterminare, 
în libertate și independență, 
potrivit acordurilor de Ia 
Geneva, din 1954". Ei cer, 
totodată, ca guvernul ita
lian să declare dacă nu 
consideră oportună recu
noașterea Republicii Demo
crate Vietnam.

războiului din Viet- 
Autorii interpelării 

că „o soluționare 
Vietna-

PARIS 4 (Agerpres\ — Dupl 
încheierea lucrărilor celei de-a 
153-a ședințe a Conferinței cva- 
dripartite de la Paris în proble
mele Vietnamului, reprezentanți: 
delegațiilor R. D. Vietnam și 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud au organizat o conferință de 
presă.

Reprezentantul delegației R.D. 
Vietnam, Nguyen Than Le, a 
condamnat bombardamentele e- 
fectuate de aviația americană >- 
supra digurilor și sistemelor de 
irigații din R.D. Veitnam. Der. 
Administrația americană a recu
noscut că aviația S.U.A. a bom
bardat de 12 ori aceste diguri șâ 
sisteme, a subliniat Nguyen Than 
Le, în realitate numărul lor a 
fost mult mai mare. Avioanele 
americane au bombardat de 173 
de ori digurile și sistemele de 
irigații. Numai în 27 de zile ale 
lunii iulie, a spus eL avioanele a- 
mericane au efectuat 63 de rai
duri de bombardament.

în închejere, Nguyen Than Le 
și-a exprimat speranța că la ur
mătoarea ședință plenară a Con
ferinței „delegația S.U.A. va a- 
dopta o poziție mai serioasă și 
mai constructivă".

securității și cooperării
PETAR MLADENOV DESPRE COLABORAREA 

BALCANICA Șl RELAȚIILE 
BULGARO-ROMANE

SOFLA 4 'Agerpres). — In
tr-un interviu acordat publicației 
..Literaturen Front" și reluat de 
agenția B.TA.. ministrul aface
rilor externe al R. P. Bulgaria. 
Petăr Mladeoov. a abordat unele 
probleme privind -eon. ocarea 
conferinței europene și eforturile 
depuse de Bulgaria în acest tens.

Relevînd evoluțiile fa\ crabiie 
înregistrate pe continent, Mlade- 
dov a arăta*  că an fost create 
precisele necesare și obieethe 
pentru convocarea conferinței 
general-europene în problemele 
securrtățri și coLaborărh. ^Confe
rința. a adăugat ministrul bul
gar. nu poate epuiza ji nu po*t^  
oferi soluții pentru toate proble
mele. oricât de mult s-ar dori a- 
cmsta. Noi ântem optimiști în 
ce pr.vește folosul pe care îl poa
te aduce popoarelcr Europei a- 
ceastâ conferința și i 
:deCe si prtțxmenle 
de noi”.

Petâr Mhdencv a relevat a(K>î 
că Bulgaria întrețâne relații di
plomatice norma!» cu toate țânle 
balcanice și acordă cea mai mare 
grijă îmbuDâtățirti crnapei din 
zonă.

El a subliniat ci relațiile Bul
garie: ca România se dezvoltă 
bine în multiple domenii, rele- 
>ind. în context, însemnătatea 
întilnirilor bulgaro-române la ni
vel înalt pentru evoluția rapor
turilor dintre cele două țări.

După ce s-a referit la relațiile 
țârii sale cu Turda. Grecia și 
Cipru. Mladenov a spus ca. în 
ce prhește relațiile cu Iugosla
via. ,ân prezent se face tot ce 
este posibil pentru consolidarea 
și lărgirea lor. Am dori, a spus 
el în încheiere, sâ dezvoltăm re
lațiile noastre și cu Albania".

Noi bombardamente asupra
teritoriului R. D. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres). — A- 
viația Statelor Unite și-a conti
nuat, Ia 2 august, acțiunile de 
bombardament asupra a nume
roase regiuni dens populate din
R. D. Vietnam, transmite agenția 
V.N.A. Aceste atacuri au provo
cat din nou distrugerea unor por
țiuni de diguri.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam protestează e- 
nergic împotriva acestor bombar
damente și cere guvernului
S. U.A. să pună capăt imediat 
bombardamentelor, minării și

blocării porturilor nord-vietna- 
meze și tuturor celorlalte acțiuni 
împotriva suveranității și securi
tății R. D. Vietnam.

Pentru normalizarea relațiilor
dintre Japonia și R. P. Chineză

PEKIN 4 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță, ci
tind agenția Kyodo, că Ia 
Tokio, a avut loc o întîlnire 
între premierul Kakuei Tanaka 
și președintele Consiliului ja
ponez pentru normalizarea re
lațiilor dintre Japonia și China, 
Zentare Kosaka.

în cadrul intilnirii, Zentaro 
Kosaka l-a informat pe premie
rul Tanaka despre consultările 
avute cu membri ai conducerii 
consiliului, în cadrul cărora s-a 
subliniat că relațiile dintre Ja
ponia și China ar trebui să fie 
normalizate și că primul minis
tru japonez ar trebui să facă o 
vizită la Pekin, pentru a avea 
un schimb de păreri sincer cu 
conducătorii chinezi in ches
tiunile fundamentale de inte
res reciproc.

Premierul japonez a apreciat 
activitatea și eforturile consi
liului pentru netezirea căi: in 
vederea normalizări: relațiilor 
între Japonia și China si și-a 
exprimat speranța că membrii 
consiliului vor ajunge la un 
consens în această problemă și 
vor finaliza hotărârea privind 
restabilirea relațiilor dintre 
cele două țări în cadrul 
întruniri generale.

După cum s-a anunțat, 
siliul a fost format după , 
luarea de către Kakuei Tana
ka a funcției de prim-ministru 
și acționeză sub directa condu
cere a acestuia, in calitatea sa 
de președinte al Partidului li
beral-democrat. Consiliul aju
tă guvernul japonez în efortu
rile sale de restabilire a rela
țiilor diplomatice cu R.P. Chi
neză.

maniei în timpul cel mai scurt și 
considerăm că ea ar putea fi 
realizată încă înainte de alegeri
le pentru Bundestagul vest-ger
man", a subliniat ministrul ceho
slovac. Relevând că R.F. a Ger
maniei ar treou:, la rindul său, sa 
manifeste bunăvoință și sâ recu
noască nevalabilitatea de Ia bun 
început a dictatului de la Mun- 
câen. ministrul a subliniat că a- 
ceasta cerere a guvernului ceho
slovac este justa.

Beferindu-se. apoi, la unele 
probleme privind convocarea 
conferinței general-europene în 
problemele securității și colabo
rării. ministrul cehoslovac a evi
dențiat participarea activă a țării 
sale la rezolvarea unor probleme 
legate de pregătirea reuniunii. 
..Diplomații noștri s-au consultat 
în această problemă cu repre
zentanții ministerelor de externe 
ale Finlandei. Belgiei, Elveției, 
Canadei și altor țâri, care și-au 
manifestat hotărârea de a parti
cipa Ia conferință, a menționat 
Chnoupek.

Senatul S.U.A
a ratificat
Tratatul

de limitare
a sistemelor

unei

cor.- 
pre-

PRAGA 4 'Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Ce
hoslovaciei, Bohusîav Chnoupek, 
a apreciat, într-un articol scris 
pentru re\ista sovietică „Mejdu- 
narodnaia Jizn" și reluat de a- 
genția TASS, că țara sa este ho- 
tărîtă și pe viitor să manifeste 
bunăvoință în căutarea unei înțe
legeri cu R. F. a Germaniei. „Ne 
pronunțăm pentru reglementarea 
relațiilor noastre cu R. F. a Ger-

antirachetă

O AMENINȚARE NUMITĂ
KEETMANSHOOP

• VINERI a avut loc la 
Panmunjon o nouă reuniu
ne a Comisiei militare de 
armistițiu în Coreea — in
formează A.C.T.C. în cadrul 
reuniunii, reprezentantul
R. P.D. Coreene a prezentat 
un protest ferm în legătură 
cu introducerea, de către 
militarii Statelor Unite, a 
unor cantități de armament 
automat în zona demilita
rizată. Aceste acte ale mili
tarilor americani — a subli
niat reprezentantul R.P.D. 
Coreene — relevă intențiile
S. U.A. de a întreține starea 
de tensiune în zona demili
tarizată și de a împiedica 
evoluția favorabilă a nego
cierilor dintre Nordul și Su
dul Coreei.

Congresul anual al pre
sei sud-africane, întrunit 
la Uvongo-Natal, ar fi 
trecut neobservat dacă 
ministrul sud-african al 
apărării, Botha, n-ar fi 
folosit tribuna lui pen
tru a anunța un eveni
ment ieșit din comun : 
Republica Sud-Africană 
va inaugura o bază 
perimentală pentru 
sarea de rachete cu rază 
medie de acțiune la Ke
etmanshoop, pe coasta 
Atlanticului, în interiorul 
Namibiei.

Pentru amenajarea ba
zei a fost construită o 
pistă de 15 km. lungime 
și a fost folosit un vast 
teren care făcea parte 
din rezervația naturală 
St. Lucia Lake. Relevînd

ex- 
lan-

„însemnătatea strategică 
deosebită" a noii baze, 
ministrul a adăugat că 
ea va fi folosită atît de 
serviciile celor trei arme 
— terestră, navală și ae
riană — cît și în scopuri 
experimentale științifice. 
Marina sud-africană, care 
dispune de 42 de unități 
de luptă a și anunțat că 
va folosi baza de la Ke
etmanshoop pentru ex
perimentarea diferitelor 
sale arme. Dar valoarea 
ei este mult mai largă. 
Caile de acces spre Ke
etmanshoop vor fi. de a- 
semenea, controlate de 
armată și vor fi construi
te șosele strategice și căi 
ferate moderne pentru 
transporturi de mare ca
pacitate. Intr-un cuvînt.

este vorba de a folosi la 
maximum întregul poten
țial al bazei experimen
tale. Aici vor fi dislocate 
în permanență unități ale 
forțelor armate, ceea ce 
indică preocuparea nu 
numai pentru arme pro
prii, dar și pentru folo
sirea acestora în scopul 
șantajării țărilor africa
ne vecine.

Presa sud-africană a 
făcut, de altfel, o legătu
ră între știrea lansată de 
Botha și amenințările 
Iansate_nu o dată la Pre
toria ca vor fi întreprin
se „acțiuni de pedepsire" 
contra Zambiei și Tanza
niei pentru „vina" că a- 
dăpostesc patrioți bantu 
și Zimbabwe.

Așadar, baza de la Ke-

.etmanshoop are un dublu 
scop : pe de o parte per
fecționarea armamentului 
și, pe de altă parte, crea
rea unei amenințări po
tențiale cu funcție de in
timidare și șantaj împo
triva statelor africane ca
re se opun neocolonialis- 
mului și rasismului Pre
toriei.

Pe planul strict al ex
perimentării rachetelor se 
ridică, însă, întrebarea în 
ce măsură R.S.A. ar pu
tea să acționeze singură, 
îndoiala în această pri
vință conduce inevitabil 
spre legăturile cu alte 
state al căror arsenal este 
incomparabil mai dezvol
tat. Dacă S.U.A. au păs
trat pînă acum o discre
ție aproape

legăturilor pe tărâm mili
tar cu R.S.A., în schimb 
Anglia a folosit și folo
sește baza navală ’ de la 
Simonstown. Dacă aces
tei împrejurări i se adau
gă faptul că Londra fur
nizează Pretoriei material 
modern militar aeronaval, 
n-ar fi exclus ca baza de 
la Keetmanshoop și expe
rimentarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune să 
se bucure de un sprijin 
tehnologic britanic.

In orice caz este foarte 
evident că ceea ce se 
petrece la Keetmanshoop 
constituie un punct de 
încordare și periculozi
tate pe continentul afri
can.

totală asupra E. R.

E. Muskie — noul 
candidat democrat 
la vicepreședinție ?

bleme legate de adâncirea rela
țiilor sovieto-cehoslovace 
linie de partid și de stat.

pe
bombardiere 

după

• CANDIDATUL PARTI
DULUI DEMOCRAT in alege- 
rile prezidențiale din Statele 
Unite, George McGovern, a de
clarat joi, că îl consideră pe 
senatorul Edmund Muskie ca 
posibil coechipier pentru func
ția de vicepreședinte, în locul 
senatorului Thomas Eaglea- 
ton, care șî-a retras candida
tura.

George McGovern a precizat 
că va avea convorbire cu Ed
mund Muskie înainte de a lua 
o hotărîre.

• LA LIMA a sosit o delega
ție guvernamentală chineză 
condusă de Pai Sian-kuo, mi
nistrul comerțului exterior, care 
va face o vizită de prietenie în 
Peru, anunță agenția China 
Nouă.

nawa de către
„B-52", care efectuează, 
cum se știe, raiduri zilnice de 
bombardament asupra Vietna
mului și a altor zone din Indo
china. In nota de protest se re
levă că prezența avioanelor a-

după 
fede-

Tratativele
R.D.G.—Finlanda

întîlnire L. Brejnev- 
G. Husak

• AGENȚIA TASS anunță că 
vineri a avut loc o întîlnire în
tre Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., șl 
Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, aliat la odihnă în Cri- 
meea. Ei s au informat reciproc 
despre desfășurarea construc
ției comuniste și socialiste în 
țările lor și au examinat pro-

• LA 4 AUGUST, a fost în
cheiată prima etapă a tratati
velor dintre Finlanda și R.D.G. 
privind stabilirea relațiilor di
plomatice. In comunicatul ofi
cial dat publicității de Minis
terul de Externe al Finlandei, 
se relevă că „în cadrul trata
tivelor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru și 
constructivă, s-a realizat un 
progres".

Delegațiile Finlandei și R.D.G. 
au convenit să continue trata
tivele la 10 august, la Helsinki.

• MINISTERUL JAPONEZ 
AL AFACERILOR EXTERNE 
a protestat pe lingă ambasada 
S.U.A. de Ia Tokio în legătură 
cu utilizarea bazelor din Oki-

mericane in Okinawa generează 
sentimente de neliniște și ne
mulțumire in rindul populației 
japoneze.

• ZIARELE „Neue Ruhr Zei- 
tung“ șl „Neue Rhein Zeitung" 
publica interviu) acordat de 
purtătorul de cuvînt al guver
nului vest-german, secretarul 
de stat Conrad Ahlers, în care

acesta arată că, imediat 
întoarcerea cancelarului 
ral Willy Brandt din concediu, 
va fi declanșată campania pen
tru noile alegeri generale.

Purtătorul de cuvînt guver
namental, subliniază pe de alta 
parte, că „este posibil și, tot
odată. de dorit ca procesul de 
normalizare a relațiilor dintre 
R.F. a Germaniei și R.P. Chi
neză sâ fie încheiat înaintea a- 
legerilor. Guvernul federal, a 
arătat el, se va strădui ca acest 
proces sa înceapă în curînd".

guvernului urmează să fie su
pusă spre aprobare Camerei 
Comunelor marți, 8 august, a 
anunțat Robert Carr, lider con
servator în Parlament.

Potrivit Constituției britani
ce, proclamarea stării de urgen
ță trebuie să fie aprobată de 
Parlament într-un interval de 
timp de maximum șapte zile.

WASHINGTON 4 
preș). — Senatul american a 
ratificat, cu 88 de voturi 
(contra doua'. Tratabil dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind li
mitarea sistemelor apărării 
antirachetă, semnat la Mos
cova, la 26 mai, cu prilejul 
vizitei președintelui Nixon. 
Casa Albă a dat publicității 
o declarație in care își mani
festă mulțumirea față de vo
tul din Senat.

După cum s-a mai anunțat, 
tratatul stabilește angajamen
tele concrete ale ambelor țări 
în ceea ce privește limitarea 
reciprocă a sistemelor de a- 
părare antirachetă, în confor
mitate cu principiul securită
ții egale. Părțile pornesc de 
la faptul că o astfel de limi
tare va constitui un factor e- 
sențial în frînarea cursei în
armărilor strategice ofensive.

împreună cu tratatul men
ționat, Administrația a supus 
aprobării celor două Camere 
ale Congresului și acordul 
provizoriu dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire Ia unele 
masuri în domeniul limitării 
armamentului strategic ofen- 
.siv. Asupra acestuia din urmă, 
dezbaterile în Senat unnează 
să se încheie, probabil, luni.

Acordul provizoriu prevede 
că, în timpul valabilității sale, 
nu va spori numărul rachete
lor cu baze terestre. Acordul 
limitează, de asemenea, nu
mărul submarinelor modeme 
cu rachete balistice și al in
stalațiilor de lansare pentru 
rachete balistice de pe sub
marine atomice apartinînd 
părților.

Atît tratatul, cît și acordul 
provizoriu au fost luate în 
dezbatere și de Camera Re
prezentanților. După aproba
rea lor de către Senat și Ca
mera Reprezentanților, trata
tul și acordul provizoriu vor 
fi înaintate președintelui Ni*  
xon spre semnare.

O nouă companie 
naționalizată în Chile
• GUVERNUL CHILIAN a 

preluat controlul asupra com
paniei. .,Cristalerias Chile", spe
cializată în producția de obiec
te de sticlă. Această măsură a 
fost anunțată în urma conflic
tului izbucnit între muncitorii 
angajați de compania respecti
vă și patronat, conflict ce se 
soldase cu sistarea producției 
societății „Cristalerias Chile".

• PROCLAMAREA, IN MA
REA BRITANIE, A STĂRII DE 
URGENȚA pe o durată de 28 
de zile, semnată, joi de regina 
Elisabeta a Il-a, la propunerea

Pregătirile 
pentru Conferința 
statelor nealiniate

• IN CAPITALA GUYANEI 
s-a deschis joi reuniunea Co
mitetului preparator al Con
ferinței statelor nealiniate, care 
se va desfășura între 8 și 11 au
gust Reprezentanții celor 16 
țări ce fac parte din acest co
mitet au ca principală sarcina 
elaborarea proiectului ordinii 
de zi a întîlnirii.

Shridath Ramphal, ministrul 
de externe al țării gazdă, ce 
prezidează lucrările Comitetu
lui preparator, a declarat că se 
așteaptă ca Ia conferință să fie 
prezente delegații din aproxi
mativ 70 de țări.%

Calvarul exilului

TINERETUL LUMII

n Irlanda de 
INord este din 

nou o vară 
fierbinte. După 
ce speranțele 
privind o re

glementare pașnică a pro
blemei nord-irlandeze au 
fost o dată mai mult spul
berate de anularea încetă
rii focului, anunțată de 
I.R.A. provizorie, după „vi
nerea sîngeroasă'1 și inten
sificarea actelor teroriste 
ale elementelor extremiste, 
orașele Ulsterului cunosc 
noi momente de tensiune. 
Trupele britanice întreprind 
in prezent ample acțiuni, 
asaltind și înlăturînd bari
cadele din jurul cartierelor 
catolice.

In Belfastul atît de greu 
încercat au loc scene dra
matice. La una dintre a*  
cestea se referă și săptă- 
mînalul francez L’EX- 
PRESS. Este vorba despre 
evacuarea forțată a Lenan- 
doonului. una din suburbi
ile vestice ale capitalei 
nord-irlandeze. Enclava ca
tolici, care cuprinde peste 
6 000 de locuitori, era lo
cul de refugiu al trăgăto
rilor de elita ai I.R.A. Pes
te trei sferturi dintre local
nici au fost nevoiți să-și 
părăsească casele și aparta
mentele, ale căror fațade

poartă urmele schimburilor 
aproape neîntrerupte de 
focuri, alegînd calea exilu
lui. Cu aprobarea autorită
ților, ei se vor stabili în 
Republica Irlanda.

Cine sînt acești oameni ? 
Iată cum caracteriza situa
ția lor unul dintre liderii 
comunității: 409/i sînt șo- ' 
meri. 60*/•  sînt copii și ti- ' 
neri sub 15 ani. Comunita- ' 
tea este lipsită de orice fel ' 
de asistență socială. Mai 
mult: din cele două școli ' 
existente, una a fost trans- 1 
formată în sediu al corn an- ' 
damentului unei subunități ' 
britanice.

Astfel a început exodul. ' 
In clasicele autobuze cu 
imperială, atit de caracte- ( 
ristice peisajului londonez, ’ 
s-au înghesuit cite 130 de ( 
persoane, majoritatea copii, 
cu tot avutul lor. După 1 
22 de ore de drum, după ' 
repetate controale ale au- ' 
torităților engleze, ei au 1 
putut trece, în sfirșit, gra- ' 
nița găsind adăpost la cen- ' 
trul de triere al refugiaților 1 
de pe stadionul din Suffolk. 1

Pentru copiii Lenandoon- ' 
ului calvarul de fiecare zi ' 
al împușcăturilor și al ex- 1 
ploziilor a încetat. Începe ’ 
însă cel al exilului.

PETRE JUNIE

Calvarul exilului Ia o vîrstă frageda...

Lucrările Conferinței Gensuikyo
încheierea sesiunii preliminare

TOKIO — Corespondentul 
Agerpres. Florea Țuiu, trans
mite : Vineri, s-au încheiat 
lucrările sesiunii preliminare 
a celei de-a - - -
internaționale 
belor atomice 
organizata de 
nez împotriva 
mice și cu 
suikyo).

In cursul sesiunii, cei 
ximativ 200 de delegați 
nezi și străini au audiat ra
portul general al Gensuikyo, 
prezentat de K. Sakuma, di
rector al Consiliului, în care 
se subliniază necesitatea ur
gentă ca popoarele lumii să 
se unească pentru a asigura 
pacea 
tarea 
șima.

Din 
țional 
din România, în cadrul lucră
rile’’ a luat cuvîntul Nicolae 
Stoian, membru 
lui.

în continuare 
participa la un 
cii" în cartierul

18-a Conferințe 
împotriva bom- 
și cu hidrogen, 
Consiliul 
bombelor 

hidrogen

japo- 
ato- 

(Gen-

apro- 
japo-

și a împiedica repe- 
tragediei de la Hiro-

partea Comitetului na- 
pentru apărarea păcii

al Comitetu-

.delegații vor 
„marș al pă- 
Ueno din To

kio, după care se va trece la

încheierea grevei muncitorilor
petroliști australieni

Membrii sindicatelor 
petroliere din Australia, 
reuniți la Sydney, Brisba
ne, Adelaide și Melbour
ne, au hotărît să înceteze 
greva declanșată în urmă 
cu peste o lună în spriji
nul revendicărilor lor pri
vind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viața.

Agenția REUTER, care tran
smite știrea, nu furnizează deta
lii asupra acordului realizat, con
form căruia patronatul a accep
tat satisfacerea unei părți a ce
rerilor greviștilor, se precizează, 
însă, că hotărîrea de reluare a 
lucrului a fost luată la recoman-

darea centralei sindicale austra
liene.

în afara repercusiunilor eco
nomice ale penuriei de combus
tibil (traficul rutier a fost prac
tic paralizat în ultima perioadă), 
greva a avut și implicații politi
ce, poziția premierului William 
McMahan de sprijinire a intere
selor marilor firme petroliere fi
ind puternic combătută de opo
ziție. Pentru soluționarea situa
ției, primul ministru hotărâse, 
după cum s-a anunțat, convoca
rea de urgență a parlamentului, 
aflat în vacanță. El preconiza, 
potrivit agenției FRANCE PRE
SSE, chiar desființarea sindica
telor petroliere.
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sesiunea principală a confe
rinței, ale cărei lucrări se vor 
desfășura în paralel la Tokio 
și Hiroșima.

BOLIVIA
Situată în par
tea centrală a 
Americii de 
Sud, între Ar
gentina, Chile, 
Peru, Brazilia 
și Paraguay, 
Bolivia are o 
suprafață de 
1.098.581 km. p. 
și o populație de 
aproximativ 4 
milioane de lo
cuitori, formată 

din indieni (circa 50 la sută), 
metiși (30 la sută) și creoli.

• Documentele atestă că 
din timpuri străvechi terito
riul Boliviei a fost locuit de 
triburi indiene, care din se
colul al XIV-lea au făcut 
parte din statul Incas. în 
deceniul al patrulea al se
colului al XVI-lea, teritoriul 
Boliviei a fost ocupat de 
conchistadorii spanioli. Do
minația spaniolă a provocat 
dese răscoale în rindurile 
indienilor și metișilor. în 
urma eliberării Perului de 
către armatele lui Bolivar, 
în timpul războaielor pentru 
independența coloniilor spa
niole din America (1810— 
1826), a fost creat în Peru 
de sus, în anul 1825, statul 
Bolivia, numit astfel în 
cinstea eliberatorului său.

• In partea de vest a Bo
liviei se află un podiș înalt 
de circa 4 000 metri (Podișu’ 
Bolivian) cuprins între cul
mile munților Anzi și Ia est 
o cîmpie întinsă.

• Economia este bazatn 
pe agricultură, favorizată de 
clima subecuatorială și pe 
industria extractivă, care 
dă 98 la sută din valoarea 
exportului. In subsolul său 
se găsesc importante bogății 
de cositor (principalul pro
dus de export), argin», aur, 
cupru, zinc, plumb, petrol, 
wolfram etc.

G. S.


