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Cu fiecare zi mai aproape
de înfăptuirea angajamentului unanim

CINCINALUL ÎN PATRU ANI Șl JUMĂTATE!

REVENIM LA

Inițiativa uteciștilor din C.A.P. Cernat, 
județul Covasna

MINIMUM 2 200 LITRI LAPTE DE LA FIE
CARE VACA FURAJATĂ.

CEL PUȚIN 90 DE VIȚEI LA O SUTA DE 
VACI.

ACUM VORBESC FAPTELE!
ÎN PAG. III

30 DECEMBRIE Petroliștii de pe
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Valea Trotușului 
in întrecere cu timpul

Din munții de sus de Ia Taș- 
boga către Adj ud pînă dincolo 
de Sireț șî din apropierea Ba
căului pe la Oituz pînă dincolo 
de Carpați siluetele metalice ale 
sondelor te țntîmpină cu a- 
ceeași demnitate ca și brazii. Și 
cu aceeași demnitate te întîm- 
pină peste tot locul și sondorii, 
oamenii pădurilor de sonde cu 
rădăcinile adesea infiltrate în 
straturile de piatră pînă la a- 
proape patru mii de metri. Im- 
plîntarea așa cum se cuvine a 
acestor rădăcini, cele mai a- 
dînci ale tezaurului țării e pen
tru întreg colectivul unității de 
foraj Tg. Ocna o problemă de 
adînc patriotism.

Ca să ajungi maî repede la 
a ținta din adîncul pămîntului 
trebuie, mai în tot perimetrul a- 
■restei unități de foraj, să a- 
•jungi mai repede pe vîrful mun
telui. Și nu cu mîna goală, ci 
cu tot cu instalații, lucru deloc 
ușor cînd te gîndești la tone 
de materiale care trebuie sa a- 
gungă în locuri pe unde, nu a 
fost prea des nici omuL Trebuie 
maî apoi să faci să domine 
peste păduri semeață turla son
dei, să înalți un turn Eiffel cum 
spun sondorii. Aceasta cere 
timp nu glumă. Și totuși sondo
rii tîrgocneni înalță cite 5 în 
fiecare lună Si s-au angajat ca 
în cinstea zilei de 23 August și 
a celei de-a 25-a aniversări a 
Republicii, să înalțe cu vreo 28 
mai multe ca în 1971. Este de
clarată o adevărată întrecere cu 
timpul. \

Au fost înlăturate „plimbări
le" echipelor participante conse
cutiv la aceeași montare, nece
sitatea specializării pe lucrări 
fiind satisfăcută cu succes de 
crearea unor brigăzi policalifi- 
cate în construcții-montaj, obți-*

nîndu-se astfel nu numai redu
cerea timpului auxiliar nepro
ductiv ci și înlăturarea timpilor 
morți, a discontinuității în lu
crări.

Astfel de procedură a confe
rit într-adevâr secției de con-

• MONTAJELE ÎN CICLU — METODĂ DE VII
TOR A FORĂRII ÎN SCHELELE PETROLIERE • 

SECRETELE DEPĂȘIRII CU 600 M A PLANULUI 

LA ZI DE FORARE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

(Continuare în pag. a II-a)
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• O importantă datorie a constructorilor,
• O preocupare pentru organizațiile U.T.C.,
• Un obiectiv la care înșiși beneficiarii pot contribui

Construcția noilor cămine
pentru

să fie gata
tineri 
la termen!
Experiența de la Satu Mare 

demonstrează iT
raducînd neabătut 
în viață politica 
generală a - parti
dului de îmbună
tățire permanentă 
a condițiilor de 
muncă și viață a celor ce mun

cesc, statul nostru alocă an de 
an importante mijloace finan
ciare și materiale pentru lărgi
rea și modernizarea fondului 
locativ. Rezultatele aplicării a- 
cestei politici sînt bine cunos
cute fiecăruia dintre noi și nu 
ne propunem acum să insistăm

asupra lor. Am construit' mult 
(orașe întregi și nenumărate 
cartiere), am construit bine. 
Știm, de asemenea, că mai a- 
vem multe de făcut pentru a 
ajunge la nivelul pe care ni 
l-am propus.

In cadrul acestei politici ge
nerale de lărgire a fondului 
locativ — ca o expresie a gri
jii cu care partidul și statul 
nostru înconjoară tînăra gene
rație — un loc însemnat îl o- 
cupă construcția de cămine 
pentru tinerii muncitori. Nu
mai pentru anul 1972 au fost 
alocate de la buget fonduri 
pentru construirea a 95 de că
mine pentru nefamiliști cu o 
capacitate de 23 496 locuri în a- 
celași timp, din beneficiile peste 
plan ale întreprinderilor au fost 
constituite fonduri pentru edi
ficarea sau începerea construc
ției în acest an a încă 79 de 
cămine. 162 dintre ele urmau, 
conform planului, să fie date în 
folosință în cursul acestui an.

Ne aflăm în luna august. în 
unele dintre aceste cămine ar 
trebui să locuiască deja tine
rii nefamiliști. La celelalte, Iu-

ȘI CELE MAI DIFICILEstrucția de .echipamente și 
utilaje, de material rulant, 
autovehicule, mașini agrico
le și în construcția podurilor 
rutiere.

Brigada de intervenții la 
lucru.

PARTIDULUI, SIDERUR- 
GIȘTII DIN TARA NOAS
TRĂ ÎNTIMPINA ZIUA DE 
23 AUGUST $1 ANIVERSA
REA REPUBLICII CU NOI 
REALIZĂRI. Astfel, de la 
începutul anului și pînă a- 
cum ei au livrat, peste sar
cinile de plan, mai mult de 
50 000 tone laminate finite

• după un an de 
munca însuflețită, 
BRIGADIERII DE PE ȘAN
TIERUL NATIONAL AL 
TINERETULUI DIN SISTE
MUL DE IRIGAȚII „TERA
SA BRĂILEI" ÎNCHEIE UN 
BILANȚ RODNIC care cu
prinde, printre altele, mon
tarea a peste 800 km con
ducte, excavarea a peste 
20 000 000 mc pâmînt, peste 
130 000 mc betoane turnate, 
circa 1200 000 mc terasamen- 
te și cîteva zeci de stații de 
repompare care vor uda a- 
proximativ 60 000 ha teren 
agricol. Aniverslnd un an 
de la constituirea șantieru
lui, brigadierii raportează, 
totodată, cu mlndrie că au 
fost date Ia timp In exploa
tare capacitățile planificate, 
că peste 500 de tineri, repre- 
zentînd 60 la sută din tota
lul brigadierilor, s-au cali
ficat și s-au perfecționat In 

i diferite meserii.

Foto: GH. CUCU PROBLEME POT FI
introduse în fabricație 60 
sorrimențe și produse noi 
bunuri de larg consum și 
uz casnic. Concomitent 
îmbogățirea gamei sor-

(Continuare In pag. a V-a)

CE VOM VEDEAINTERVIUL
NOSTRU

LA TIRGUL DE MOSTRE
de bunuri de larg consum

DORINA TURCU

(Continuare în pag. a V-a)

La masa de lucru fn jurul căreia ar fi trebuit să fie toți cei 9 acti
viști care uu se află In concediu (desigur, și tovarășul pnm- 

secretar !).

1 (și cumpăra în acest an)

I 
a

• MUNCIND SUB SEM
NUL DINAMISMULUI IM
PRIMAT ÎNTRECERII SO
CIALISTE DE ISTORICELE 
HOTARÎRI ALE CONFE
RINȚEI NAȚIONALE

pline din oțel și țevi. Colec
tivul lamir.oarelor hunedore- 
ne, de pildă, a trimis uzine
lor constructoare de mașini 
o cantitate suplimentară de 
produse eehivalînd cu me
talul necesar pentru fabri
carea a circa 2 500 tractoare.

Paralel cu sporirea pro
ducției de metal, în perioa
da amintită au fost asimilate 
noi tipuri de laminate cu un 
înalt grad de prelucrare. 
Printre acestea se numără 
laminatele utilizate In con-

• LA RlNDUL LOR. CO
LECTIVELE DE MUNCA 
DIN ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIEI LOCALE DIN 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
ȘI-AU DEPĂȘIT ANGAJA
MENTUL ASUMAT IN ÎN
TRECEREA SOCIALISTA 
PE ACEST AN, ANGAJA
MENT CARE PREVEDEA 
REALIZAREA UNEI PRO
DUCȚII SUPLIMENTARE 
IN VALOARE DE 30 000 000 
LEL Totodată, în această 
perioadă au fost asimilate 
?i . ....................
de 
de 
de 
cu 
timentale, s-au redus chel
tuielile de producție, reali- 
zîndu-se mai mult de 
1300 000 lei beneficii peste 
cele planificate.

SOLUȚIONATE
CU O CONDIȚIE ABSOLUT NECESARĂ:

Comitetul județean al U.T.C. să-fi pună

la inimă problemele tinerilor

FOTO-ANCHETA NOASTRA

IAR EI AU SCURTAT0 DE TOT!
Pe parcursul unei zile 

muncă a activiștilor Comite
tului municipal Brăila al 
U.T.C.. secvențele surprinse de 
foto-ancheta noastră nu anu
lează eforturi și preocupări ale 
sporirii rolului poli tic-mobili
zator, organizatoric, metodic și 
educativ al prezenței acestora 
în organizațiile U.T.C., prin
tre tineri. Dimpotrivă, subli
niem de la început această 
realitate — cu multiplele sale 
solicitări — In care activiștii 
organizației de tineret își des
fășoară activitatea. în perma
nentă mobilitate și sub presiu
nea timpului, a problemelor 
care-și așteaptă fără întârzie
re soluționări.

Dar. o dată în plus, foto- 
ânchela de astăzi remarcă în 
aceiași timp imperative ale or
ganizării judicioase, eficiente, 
a zilei de lucru, cerința sis
tematizării eforturilor în con
sens cu legile disciplinei, vi- 
zînd maxima eficiență. Igno
rarea unei asemenea organi
zări, cu atributele și conținu
tul științei conducerii, indisci
plina face loc improvizației și 
ineficacității, diminuează con
tribuția reală a eforturilor, ori- 
cît de mari vor fi fost ele. 
cedează superficialității. (Citiți 
ancheta în pag. a Il-a).

pi?
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Pornind de la faptul că există 
încă un număr destul de însem
nat de tineri care solicită spa
țiu locativ, de la faptul că lo
cuind în gazdă ei plătesc chirii 
ridicate, de la influența negati
vă a navetismului asupra inte
grării tineretului în producție, 
comitetul județean U.T.C. a so
licitat organelor locale fonduri

necesare pentru construirea de 
cămine pentru nefamiliști fi a- 
parlamente pentru tineri căsă
toriți.

FRANCISC TOROK
Secretar al Comitetului județean 

Satu-Mare al U.T.C.

Ediția din acest an a Tîrgului de mostre de bunuri de larg 
consum se va deschide miine.

Intre 10 și 31 august pavilioanele complexului expoiițional 
vor prilejui întilnirea marelui public cu cele 100.000 de exponate 
ale industriei republicane, cooperației meșteșugărești, coopera
ției de consum și cooperativelor agricole de producție. Unora 
din întrebările firești pe care și le pun încă de pe acum viitorii 
vizitatori ai actualei ediții a Tîrgului de mostre le-am aflat răs
puns prin amabilitatea tovarășului director general al pavilio
nului - Ovidiu Drăgoi.

ATENjIE LA PUBLIC I 
URIAȘUL CU PICIOARELE 
ÎNFIPTE ÎN PAMINT.
PRO Șl CONTRA
- Inițiativa inspirata
- Valorificarea editdrialâ 

a folclorului : o su
gestie.

NOTE DE LECTURA
- Vasile Rebreanu; „TEA

TRU".
CRONICA PLASTICA
- Expresivitatea graficii.

— Dată fiind puterea de ex
presie a comparațiilor, v-am so
licitat, tovarășe director, să ne 
vorbiți despre ceea ce deosebește 
actuala ediție de ediția 1971.

— Ceea ce e specific celui de 
al VI-Iea Tîrg de mostre de bu
nuri de consum fată de mani-

(Continuare în pag. a V-a)

NAVA
AMIRAL

de NEAGU UDROIU

De cum intrase în compartiment, omul din fața mea își des
chisese ziarul și se adîncise în citirea lui. Trecea cu gesturi 
fixe de pe o pagina pe alta, de-a lungul coloanelor. Tacit, 
toți ceilalți evitam orice zgomot pentru a-i respecta lectura. 
Ne-a surprins cu întrebarea adresata nu cuiva dintre noi, 
către cineva anume, rostita pentru sine neobișnuit de tare, 
ușor violenta chiar : Dar ce-o să facem, dumnezeule, cu atîta 
oțel ? Se vorbea acolo în textul reportajului de cele cîteva 
milioane de tone de oțel ale Galaților...

Mi-am adus aminte nu o dată de reacția pe nepusa masă 
a acelui tovarăș de drum pentru o după amiază și aș fi 
nesincer ascunzînd satisfacția pe care am încercat-o, simul
tan cu părerea de rău a întirzierii în înțelegerea unor percepte 
de importanță vitală din realitatea imediată. Satisfacție, spun, 
din. plăcerea de a constata că ne înconjurăm din ce în ce 
mai mult de lucruri capabile să provoace uimire. Prin neo
bișnuita lor înfățișare dimensională. In cazul relatat, așa cum 
aveam să mă lămuresc mai pe urmă, exclamația provenea 
dintr-o insuficientă receptare a evenimentelor. Prin urmare, la 
ce avem nevoie de atitea lucruri cînd noi eram obișnuiți să 

. măsurăm in registre de cu totul alt gabarit ?
In miezul acestei veri ne-a fost tuturor dat să auzim o 

. nouă și vibrantă chemare de a ne înscrie pe orbita altor 
■ sisteme de referință în împlinirea destinului nostru. Operînd 

o admirabilă disecție în complexitatea structurală a dez- 
, voltării economice și sociale a României contemporane, Ra

portul prezentat de secretarul general al partidului a înfă- 
țișat cu instrumentul riguros al demonstrației științifice de la 
ce pornim în croirea strategiei și tacticii viitoare.’Nivelul de 
productivitate este de cîteva ori mai scăzut la noi decit 
in alte locuri, comparîndu-ne în fiecare caz în parte, sîntem 
obișnuiți să facem asta și-o facem cu consecvență în ultimii 
ani, cu standardul realizat in țările bine cotate în lume. 
Producția pe cap de locuitor, menționează Raportul, se do
vedește în sectoare de bază aie industriei de 2-4 ori mai 
scăzută. Numărul lucrătorilor din agricultură, raportat la popu-

(Continuaie în pag. a ll-a)
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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIATILOR

CUM APRECIAȚI 
PARTICIPAREA

TINERILOR?
BUCUREȘTI

DEZBATERILE DIN SECȚIA

TURNĂTORIE A UZINEI

„ELECT RO AP ARAT AJ"

Intervențiile lor au dus la depistarea
unor importante surse de creștere

a producției, de reducere
a consumurilor

struire !-
încă o acțiune „bifată" pe a- 
genda de lucru a zilei : au fost 
ambalate instrumentele forma
ției muzicale care vor pleca la 

Gîlma.

Un apel urgent, care nu ține 
seama de faptul că activiștii 
comitetului municipal U.T.C. 
au program de studiu indi

vidual.

Așteptînd Ia telefon date care 
demult trebuiau cunoscute.

„Omul eu cheile", copleșit de 
probleme organizatorice cu

rente.

I

Sîntem în secția turnătorie a 
Uzinei „Electroaparataj" din 
București în dimineața urmă
toare zilei în care aici au avut 
loc dezbaterile prilejuite de adu- 
narea salariaților. Intenția noas
tră este de a afla prin interme
diul tovarășilor Neagu Barbti, 
șeful acestui compartiment de 
producție, Grigore Mamara, loc
țiitorul secretarului de partid 
și Ilie Vasile, membru al comite
tului sindicatului, modul în care 
tinerii au participat la bunul 
mers al dezbaterilor, la puncta
rea măsurilor ce se impun a fi 
luate pentru a se asigura înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan din acest semestru și din 
anul 1973.

— Din capul locului — ne 
spune tovarășul Neagu Barbu — 
vreau să precizez că prezența ti
nerilor în adunarea salariaților 
•nu s-a mărginit la ocuparea unui 
scaun, nu a fost formală ci, acest 
lucru a fost evident, s-a dovedit 
a fi o prezență dinamică, activă. 
Intervențiile lor au purtat, fără 
nici o excepție, pecetea dorinței 
de a ne ajuta în găsirea celor 
mai bune soluții prin a căror a- 
plicare colectivul din turnătorie 
să reușească mărirea decalajului 
existent la ora actuală, de o lună 
între acest sector și celelalte — 
prelucrătoare, la o lună și ju
mătate, obiectiv ce trebuie să-1 
atingă în vederea devansării rea
lizării planului cincinal cu un 
semestru. în acest context mi se 
pare demnă de remarcat propu
nerea utecistului Marin Chiriță,

propunere pe care intenționăm 
să o aplicăm în practică cit de 
curînd. „în prezent — releva 
dînsul — elaborarea fontei se 
face în cubilou. Procedeul im
pune să apelăm la cocs din im
port, consumul de materiale au-, 
xiliare este exagerat. Daca însă 
vom trece la elaborarea fontei 
într-un cuptor rotativ cu flacără 
— utilaj pe care putem foarte 
bine șă-1 executăm prin autodo- 
tare — dezavantajele despre care 
vorbesc ar fi eliminate. Am re
duce complet importul celor 50 
de tone anual, s-ar obține dimi
nuarea prețului de cost cu 10— 
15 la sută.

— Tot legată de înlocuirea 
procedeelor vechi, perimate, cu 
altele modeme, de înaltă pro
ductivitate a fost și soluția pe 
care a adus-o în dezbatere tova
rășul Alexandru Milescu — ne 
informa tovarășul Grigore Ma- 
mara. Pe bună dreptate, acesta 
aborda problema modului în ca
re executăm reperele : mapual 
sau mecanic. Aducînd argumente 
convingătoare — în secție avem 
o mașina ce nu este folosită de- 
cît într-un singur schimb, randa
mentul fiecărui muncitor poate 
crește cu 15 procente — tinărul 
la care mă refer pleda pentru 
introducerea pe scară largă a me
canizării. „In acest fel afirma el, 
efortul fizic va fi diminuat, uti
lajul va fi încărcat la întreaga 
sa capacitate, nu ca pînă acum 
cînd este folosit doar pentru câ
teva repere* *.

— Demnă de a fi reținută este

♦

REȘIȚA TREBUIAU 
SĂ AIBĂ

I

și inițiativa prezentată de Paul 
Pintea, adăuga tovarășul Ilie Va
sile. Acesta a pornit de la o 
stare de fapt pe care o cunoaș
tem cu toții, dar care, trebuie să 
o recunoaștem, nu s-a bucurat 
de atenție suficientă și anume 
folosirea irațională a amestecu
rilor de formare și a celor de 
modele. „Cînd Victor Ghenoiu 
sau Dumitru Constantin, de pil
dă, irosesc fără rost materiale 
prețioase ne mărginim să-i mus
tram, ceea ce este extrem de 
puțin. Așa îneît, noi, uteciștii, am 
hotărît cu puțin timp în urmă să 
determinăm cauzele ce produc 
astfel de abateri de la prescrip
țiile tehnologice. Am observat 
cu acest prilej că nu este vorba 
de rea voința ci de o pregătire 
Îirofesională insuficientă, deci o 
ipsă ce • poate fi remediată. 

Cum ? Turnătorii uteciști cu mai 
multă experiență se vor ocupa 
îndeaproape de cei ce se fac vi- 
novați de abateri ca cele ară
tate. Operativ, chiar la fața lo
cului, le vom arăta cum anume 
este corect să se facă amestecu
rile, fără risipă și de bună cali
tate. Răspunzători vor fi cu 
toții.

Așadar, fiecare dintre interlo
cutorii noștri ne-au oferit răs
punsuri concrete, răspunsuri ce 
demonstrează că. Intr-adevăr, la 
adunarea salariaților tinerii nu au 
venit doar pentru a face act de 
prezență, ci pentru a-și spune 
competent cuvintul la soluționa
rea problemelor cu care se con
fruntă întreg colectivul.

— Este bine să notați — ne 
spunea în încheiere șeful secției 
— că intervențiile lor au jucat 
un zoi hotărîtor in majorarea ci
frei de plan pe 1973 la indica
torul economii 
ceasta crescind 
la 460 000 lei.

GH.

de materiale, a- 
de la 360 000 lei

GHIDRIGAN

i

I

I
I

I
II

La Comitetul municipal Brăila 
al U.T.C., primul om cu care 
făceam cunoștință, în primele ore 
ale dimineții de sîmbătă, a fost 
Alexandrina Gheorghiu. Cu hîr- 
tiile în față, lingă telefon, aș
tepta să fie sunată, rind pe rind, 
de școlile ai caro* elevi partici
paseră la muncă patriotică, lu- 
crind in cadrul întreprinderii ju
dețene de construcții-moniaj. Era 
singura întreprindere care nu de
contase coloarea muncii efec
tuate acolo de elevi.

— Aștept vești de la școli, să 
mi se spună cine, cînd și cite 
zile a lucrat acolo. Altfel tova
rășul Crist eseu, reprezentantul 
întreprinderii, nu ne încheie for
mele respective, cică nu se mai 
știe acolo ce au făcut și unde 
au lucrat elevii. Numai după 
ce-i dăm noi aceste date poate 
să ia legătura cu maiștrii respec
tivi — ni se explică.

Mai aflăm că nu se poate dis
cuta cu tovarășul prim secretar, 
Laurian Podeanu, căci a fast 
chemat de dimineață la comite
tul județean U.T.C. Intre timp, 
sosește un alt activist, astfel că 
am putut continua discuția noas
tră cu tovarășul Alexandru Ba- 
diu, secretar cu problemele de 
propagandă.

— Tocmai cin de la consti
tuirea unui comitet U.T.C., ne 
spune. Noi, de fapt, sintem în 
instruire, de două zile, dar tre
buia să particip neapărat și la 
întîlnirea respectivă...

Așadar, o zi de instruire pen
tru activiștii Comitetului muni
cipal Brăila al U.T.C. Tovarășul 
secretar Badiu, ne-a prezentat 
programul acesteia, din care 
transcriem, pentru ziua rerpecti-

vă: de la ora 8 la ora 11, con
tinuarea studiului individual; 
11—12 0 jumătate — întîlnire
cu tovarășul Irimia Cîmpeanu, 
directorul Combinatului de fibre 
artificiale, participant la Confe
rința Națională a partidului; de 
la ora 13 la 15 — continuarea 
studiului; de la 15 la 17 —

șeful sectorului de pregătire a 1 
tineretului pentru apărarea pa
triei, ieșise solicitat să dea unele 
lămuriri la telefon, în legătură j 
cu participarea detașamentelor 
de tineri care vor defila in ziua 
de 23 August — și am intrat în i 
sala de studiu. Surpriză : la masa ( 
de lucru, cu cărțile și caietele ;

mația de muzică ușoară „Mara
ton-? 0“...

Venit de jos, din curte, alt 
ttnăr activist, Virgil Dumitriu, se 
grăbește să adauge:

— De aceea m-am. și întors 
la sediu, să coordonez plecarea 
acestei orchestre. Trebuie să ex
pediem instrumentele la timp,

FOT O-AN CHETA NOASTRA

era, Intr-adevăr
o „ZI SCURTĂ"

IAR El AU SCURTAT O
DE TOT

dezbatere cu tema „Importanța 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
pentru dezvoltarea economica și 
social-politică a țării* (conduce 
Alexandru Badiu).

Era ora 10 și jumătate. Am 
profitat de un moment de răgaz 
— timp în care Mihai Bratosin,

de conspecte în față, numai doi 
activiști: Ioana Manolescu, șefa 
sectorului „evidență* și Gheor- 
ghe Manoliu, șeful sectorului 
„turism*.

încerc să aflu de la acesta din 
urmă care sînt principalele ac
țiuni turistice ale sfârșitului de 
săptămină.

— N aș putea spune, ne aflăm 
de două zile in instruire... I

— Dar ceilalți ? /
— Rezolvă probleme curente... 

— primim un răspuns in doi 
peri.

Alți doi activiști se aflau în

Revenit de la telefon, Mihai 
Bratosin ni-l prezintă pe econo
mistul comitetului municipal, Va- 
sile Antohi — „omul cu cheile**.

— Atîta bătaie de cap n-am 
acut de mult. Băieții ăștia s-au 
repezit ca berbecii. Au împache
tat instrumentele înăuntru, în 
curte, iar acum n-au cum să Le 
scoată. Ușa e mică, trebuie des
făcută. Apoi alte probleme, să le 
transportăm la gară, să le expe
diem. Nu-mi mai văd capul de 
treburi /

Pleca în tabără, la Gîlma, for-

in întrecere ce timpii
(Urmare din pag. I)

Știind că în turnătoria de 
fontă a Uzinei constructoare de 
mașini din Reșița muncesc pes
te 200 de tineri, ne așteptam ca 
la adunarea salariaților pre
zența lor să se facă simțită prin 
intervenții competente, la obi
ect, vizind înscrierea aces
tui sector productiv pe coordo
natele exigențelor cu care se 
va confrunta colectivul de mun
că in următoarele luni și in 
1973. Ne-a mirat, de aceea, fap
tul că, după citirea dării de 
seamă, nici unul dintre ei nu 
șl-a manifestat dorința de a lua 
cuvintul si nici n-au luat.

Slaba calitate a pieselor tur
nate, nerealizarea planului în 
tone și pe sortimente, insufici
enta funcționare a agregatelor 
din primul semestru al acestui 
an, de pildă, au avut ca reper
cusiuni o productivitate a 
muncii sub nivelul stabilit, în
registrarea unei cantități de 
rebuturi de peste 5 milioane 
lei. depășirea consumului de 
fontă. Sînt nerealizări însem
nate de care tinerii nu sînt 
străini, multe dintre ele pur- 
tîndu-le semnătura. (Teodor 
Ciocilteanu, ca să dăm un sin
gur exemplu semnificativ, a re- 
butat o piesă ce valorează cit 
apartamentul pe care îl solicită 
din partea uzinei). Și totuși,
nici măcar un singur utecist
n-a găsit de cuviință să spună 
ce crede el despre această sta
re de lucruri, ce se impune a 
fi făcut pentru ca ea șă nu sr 
mai repete. Intre producția sec 
torului modelărie și cea a tur 
nătoriei nu există decalajul d 
o lună necesar pentru a fi asi 
gurat un flux optim al fabrica 
țlei. E adevărat: o parte dir 
responsabilitate revine și con
ducerii uzinei. Dar numai o 
parte. Cealaltă se numește in
disciplină — părăsirea lucrului 
înainte de încheierea progra
mului, nerespectarea procesului 
tehnologici absențe nemotivate.

Intenționează organizația U.T.C. 
să Întreprindă ceva pentru a 
crea un climat disciplinar adec
vat ? Și-a propus cumva să 
pună umărul la eforturile co
lectivului din care face parte 
pentru a depăși obstacolele în 
realizarea planului ? Conside
ring, probabil, că tăcerea e de 
aur, nici unul dintre cei 200 de 
tineri n-au îndrăznit sau n-au 
vrut să-și spună părerea. Astfel 
îneît ei s-au refuzat unui drept, 
dar si unei datorii, pe care le-o 
conferă statutul lor de munci
tori, de uteciști.

— Ce să mai vorbească și ei... 
— încearcă o scuză după în
cheierea dezbaterilor tovarășul 
Constantin Negulescu, secreta
rul comitetului U.T.C. pe uzi
nă. Noi avem un program pro
priu de măsuri, știm ce avem 
de făcut. Și apoi, de astfel de 
întruniri se ocupă sindicatul.

Trecînd peste optica deforma
tă prin care este privită par
ticiparea organizației U.T.C. la 
bunul mers al adunării salaria
ților, am dorit șâ vedem res
pectivul plan de măsuri.

— Nu e nevoie, nu știu 
unde l-am pus, vă spun 
doar îl cunosc pe dinafară...

Și ne-a spus... vorbe. Vorbe 
sunătoare dar fără conținut, 
vorbe despre „necesitatea unei 
preocupări mai întețise legate 
de buna desfășurare a cursuri
lor de calificare profesională", 
vorbe despre „absențe nemoti
vate și întîrzieri", vorbe des
pre „conștiința muncitorească 
care — nu-i așa ? — trebuie să 
costituie" o problemă de primă 
importanță în activitatea noas
tră". Nimic concret, nimic de 
'•eținut. Vorbe pe care le poate 
spune oricine și oriunde. Nu, 
scum nu ne mai miră pasivi- 
atea tinerilor la dezbaterile 
•rilejuite de adunarea salaria- 
ilor din turnătoria de fontă a 
zinei constructoare de mașini 
t Reșița.

pe 
eu,

ION DANCEA
E. DIMA

strucții și montaje conduse dr 
maistrul Ion Purcaru operativi
tate ; constructori, montori ln- 
registrlnd in ultimele luni rit
muri record de lucru.

Glndirea tehnică și-a spus și 
ea cuvlntuL

Simplitatea lntr-un anume fel 
a utilajelor părea să spună că 
nu mai este loc pentru nici un 
fel de intervenție. Și totuși a- 
naliza atentă a procesului teh
nologic și a condițiilor natura
le de lucru a oferit soluții noi, 
mai economicoase, atît în c* 
privește timpul, cit și cheltuie
lile. Astăzi montajele în ciclu 
sînt des utilizate, urmînd 
aplice și în viitor la peste 
instalații.

Acești pași sînt însoțiți , 
tot, ne spune tinărul inginer 
Virgil Băncilă, locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C., de 
pași făcuți mai repede cătVte a- 
dinc. Miile de metri se cer par
curși bine și cu viteze din ce în 
ce tot maî sporite. Și cu tineri 
ca Ion Vrlnceanu de la sonda 7 
Leorda, deținătorul trofeului 
sondorului pe țară și cu „băie
ții" lui, cu cei ca maistrul elec
trician Ion Barna, de la secția 
a IV-a de foraj Tașboga, cu 
băieții de la secția a V-a Co- 
mănești care dețin locul I pe 
unitate și cu cei din secția lui 
Șerban Lambru de pe crestele 
Carpaților poți trece și dincolo 
de mijlocul pămlntului nu nu
mai înainte spre miezul lui.

O mai bună organizare a sis
temului de pregătire și de por
nire a locațiilor, optimizarea 
regimului de foraj la structurile 
Dărmănești, Glăvănești și Tes- 
cani, utilizarea stabilizatorilor 
pentru reducerea simțitoare a 
deviațiilor, scurtarea timpului 
de manevră și folosirea perma
nentă a mijloacelor de mică 
mecanizare permiteau, de e- 
xemplu, secției a V-a să aibă 
mai mult de 600 m forați peste 
planul la zi, să reducă prețul 
de cost pe metru forat cu 27 la 
sută față de deviz și timpul 
auxiliar neproductiv sub cota 
prevăzută.

Hotărirea de a Intîmpina ziua 
de 23 August și aniversarea 
Republicii cu un buchet de 
realizări cit mai bogat este 
exprimată în mod sistematic 
de angajamentul întregii u- 
nități, angajament din a că
rui ritmică realizare nu am 
surprins decit doar cîteva sec-

vențe. Intre parametrii semni
ficativi notăm mărirea vitezei 
de forai cu 76 m pe lună la fie
care instalație, sporirea metra
jului pe brigadă de la 5 0C0 m 
la 6 692 m și reducerea cheltu
ielilor cu 42 lei pe metru față 
de 1971.

La toate acestea trebuie adău
gat și faptul că pe toți mem
brii colectivului de muncă li 
interesează și prestigiul unită
ții lor, chemarea la întrecere 
a secției a V-a, secție obișnuită 
să-și îndeplinească planul lunar 
cu pînă la 150 la sută, fiind pri
vită peste tot ca un îndemn mo
bilizator.

NAVA
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(Urmare din pag. 1) 4
i* lația țârii, are o valoare deosebit de ridicată. Și, ceea ce râ- J 
'► mine fundamental în aprecierea situației amintite - venitul < 
(► pe cap de locuitor — se află încă în urma celui obișnuit în 4

► statele cu economie dezvoltată.
► Rememorînd succesele obținute în construcția socialismu- <
► lui, elogiind risipa de energie, dăruirea cu care întregul 4 
[ popor luptă pentru înfăptuirea politicii partidului, Conferința J
► • Națională surprinde intr-o imagine perfect conturată tabloul 4
► prefacerilor enunțate de programul făuririi societății socia- <
► liste multilateral dezvoltate. Nimic mai firesc ca în centrul <
► acestor mutații de impresionantă ținută să se afle preve- 4
► derile privind ridicarea permanentă a nivelului de trai. Ațin- 4 
J gerea, către sfîrșitul deceniului viitor, a unui venit național <
► de 5-6 ori mai mare decît în prezent, creșterea veniturilor 4 
* reale ale populației de aproape 3,5 ori, rezolvarea proble- 4

£ melor privind locuințele prin construcția a două milioane < 
și jumătate de apartamente, reducerea in anii următori a sap- 4 

'► tămînii de lucru - iată cîteva din jaloanele înfipte cu fermi- < 
tate în solul certitudinii. Sînt conținute în aceste lapidare enu- 4 
merări elemente de esență ale politicii partidului nostru și 4 

'► cifrele definesc, la scară riguros matematică, vitalitatea efor- < 
tuiilor pentru a da viață crezului fundamental — totul pentru < 

Iom, pentru bunăstarea lui. Cit despre suportul acestor, deo- 4 
camdată, prevederi este neapărat nevoie să ne aducem < 
aminte de măsurile preconizate pentru a asigura un puternic 4 
avîht al forțelor de producție, de detaliile ofensivei ce stau 4 
la baza progresului general al societății. Nu constituie o nou- 4 
tate pentru nimeni acerba mobilizare de efort, material și 4 
liman, consacrat continuării industrializării socialiste. Reafir- 4 
marea principiului ca atare reprezintă un act de consecvență. 4 
Ce ne reține atenția și ne obligă la comparații cu mare forță 4 
de sugestie sînt cifrele înscrise in rubricile atît de știute ale 4 
progresului industrial, nava amiral a progresului economic < 
și social, argumentul de supremă încredere în drumul pe care 4 
ne aflăm. Cînd medităm la această încredere ne gîndim la 4 
producția de atunci, de 6-8 ori mai mare, la cei aproape < 
două sute miliarde kWh, la sutele de mii de autoturisme, 4 
camioane și tractoare, la cele 20-25 milioane tone oțel. 4 
Oțelul necesar ca aerul, din care vom ști întotdeauna ce să < 
facem. 4

pe Zaharia. Popescu, șeful secto
rului sport. Băieții încărcau pie
tre într-o remorcă. Fetele se a- 
dăposteau, cit se putea, de 
ploaie.

— De fapt, azi aveam instrui
re. Dar ni s-a cerut dimineață, 
urgent, de la Consiliul popular, 
să organizăm această ieșire. Am 
„percutat* imediat 1

N-am înțeles de ce era nevoie 
de 50 de elevi ca să încarce la 
intervale de 30—40 minute o 
remorcă și nici de ce trebuia ca, 
pe, lingă trei cadre didactice și 
delegatul Consiliului popular 
municipal, să coordoneze acțiu
nea respectivă și doi activiști ai 
comitetului municipal U.T.C. Nu 
erau insă acestea singurele ne 
dumeriri...

Am revenit, după cîteva ore, 
la sediul comitetului municipal 
U.T.C. Era ora 14. întîlnirea 
planificată nu avusese loc. S~a 
amînat și dezbaterea programa
tă in cadrul instruirii. Conștiin
cioși, activiștii comitetului mu
nicipal au așteptat cît au aștep
tat indicații noi, apoi au plecai 
pe la casele lor. Oricum, nu e- 
rau pregătiți pentru o dezbatere, 
iar sîmbăta, normal, este „zi 
scurtă". Primul-secretar, care era 
și autorul programului de instrui- 
re, lăsase vorbă la județ că „E 
plecat prin organizații*... L-am 
căutat, în cele mai mari, fără 
să-i dam de urmă. Poate să fi 
fost. în altele, in orice caz, tre
buia să participe și la desfășu
rarea activității în cadrul in
struirii.

Era fără îndoială, 
scurtă14.

dur nici prra devreme, să stea 
in magazia gării, că plătim loca, 
fie. .Am revenit special pentru 
aceasta, de Ia acțiunea de mun
că patriotică a elevilor. Acolo a 
rămas numai tovarășul Popescu...

La intersecția străzii Unirii cu 
Școlilor, l-am găsit, printre elevi,

dar nici prea devreme, să

ION TRONAC 
Foto: O. J*LECAN

Așteptfnd in ploaie o mai buna organizare a muncii...

In luna septembrie va apare

ERA SOCIALISTĂ
Revistă teoretică și social-politică a C.C. al P.C.R.

finind seama de etapa de dezvoltare a țârii noastre, de ce
rințele actuale ale activității politico-ideologice, revista „Lupta de 
clasă" se transformă într-o publicație cu apariție BILUNARA, pur- 
tind denumirea ERA SOCIALISTA.

Tematica revistei Era socialistă va fi orientată in 
principal în următoarele direcții :

— valorificarea tradițiilor sociale si naționale progresiste ;
— analiza și generalizarea experienței Partidului 

Comunist Român in Înfăptuirea revoluției și con
struirea socialismului ;

— studierea acțiunii legilor obiective în socialism, 
a fenomenelor și proceselor economico-sociale, a 
modificărilor care au loc în tara noastră in etapa 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate ;

— dezbaterea problemelor ideologice și teoretice 
ale construirii socialismului și comunismului ; cla
rificarea principială a concepției partidului nostru 
despre lume și viată : dezvoltarea economiei socia
liste ; evoluția structurii sociale și creștere* rolu
lui conducător al clasei muncitoare ; națiunea și 
rolul ei in condițiile socialismului, rezolvarea mar- 
xist-leninistă a problemei naționale ; perfecționa
rea organizării și conducerii societății socialiste, ro
lul partidului ca forță politică conducătoare a 
societății, evoluția statului socialist si a funcțiilor 
sale ; perfecționarea relațiilor sociale socialiste, a- 
dincirea democrației socialiste, înflorirea vieții 
spirituale a societății socialiste, formarea omului 
nou, afirmarea ideilor marxist.leniniste in toate 
domeniile de activitate, a principiilor eticii și echi
tății socialiste ; dezvoltarea creației literar-artistice ; 
dialectica societății socialiste, rolul contradicțiilor 
în viața socială și lupta dintre vechi si nou în pro
cesul dezvoltării noii orînduiri i

— principalele fenomene economice, politice, so-

Prețul de vinzare 

Abonamentele se 

instituții și de la sate, 

presei.

Prețul abonamentului anual - 24 de 

Cititorii din strâinâtate se pot abona prin
București, Calea Griviței nr. 64-46 P.O.B. BOK 2001.

ciale care au loc în lumea contemporană ; raportul 
dintre general și particular, național și internațio
nal in revoluția șl construcția socialistă, în dez
voltarea socială contemporană ; sistemul mondial 
socialist, unitatea mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperialiste, fenome
nele noi ale procesului revoluționar mondial ; di
viziunea internațională a muncii, dezvoltarea co
laborării și cooperării între state ; problemele pri
vind capitalismul contemporan ; prezentarea argu
mentată a politicii externe promovate de partidul 
șl statul nostru, a principiilor care stau la baza 
acesteia, a activității desfășurate de România pe 
plan internațional ;

— analiza critică a curentelor de idei din lumea 
contemporană în domeniul filozofiei, istoriei, so
ciologiei. științelor politice, creației literar-artistice 
și promovarea unei atitudini militante împotriva 
teoriilor și concepțiilor idealiste, neștiințifice, re
trograde.

Revista va publica articole, studii, sinteze, va or
ganiza dezbateri șl lși va exprima poziția in le
gătură cu dezbaterile și articolele publicate in co
loanele altor reviste sau ziare pe teme politico- 
ideologice, va reflecta activitatea de cercetare des
fășurată în domeniuj științei, militînd pentru o- 
rientarea acesteia In lumina cerințelor puse de 
partid, pentru întărirea legăturii ei cu viața, cu 
nevoile societății noastre socialiste.

în paginile revistei Era socialistă vor fi prezente 
cu regularitate rubrici speciale destinate celor ce 
studiază in diverse forme de învătămint, studii și 
eseuri privind dialectica dezvoltării societății so
cialiste, filozofia, sociologia, istona, arta și litera
tura, probleme ale evoluției lumii contemporane etc.

al publicației Era socialista este de 3 lei exemplarul, 
fac la oficiile poștale. 

Revista se va găsi de
prin factorii poștali și difuzorii din întreprinderi, 

vinzare in librarii șl chioșcurile de difuzare a

numere : 72 lei.

Rompresfilatelia - Serviciul import-exporbpresd,
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Cu aproape doua luni in urma, in zilele de 
efervescenta întrecere in cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, tinerii zootehniști de la 
Cooperativa agricola Cernat iși propuseseră : 
minimum 2 200 litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată ; cel puțin 90 de viței de la 100 de vaci. 
Popularizată, aveam să aflăm la comitetul jude
țean al U.T.C., inițiativa a fost preluată de către 
tinerii zootehniști din toate fermele cooperative
lor agricole și întreprinderilor de stat, „...gene
ralizată, se spune intr-un material al comitetu
lui județean de partid, această valoroasă iniția
tivă a determinat căutări, soluții noi, mai efi
ciente de furajare și întreținerea animalelor (...). 
Prin efectul său se dovedește a fi una din pîr- 
ghiile principale în finalizarea efortului ce se 
depune de a realiza în patru ani și jumătate 
prevederile planului cincinal". „Urmărită de că
tre noi toți, sublinia tovarășul Alexandru Pekucs,

director adjunct cu zootehnia in cadrul Direc
ției agricole județene, inițiativa tiner cr de la 
Cernat a declanșat o vie întrecere pentru rnbi 
mult lapte".

Aprecierile au acoperire in fapte. Comparativ 
cu planul la zi, depășirea globală e*c de a- 
proape unsprezece mii de hectolitri de lapte, 
iar față de aceeași perioadă a anului trecut, 
s-a livrat la contract mai mult cu 20.154 hecto
litri. Cu același consum de furaje s-a obtinut - 
in echivalent — producția planificată de la încă 
1 100 de vaci.

Cifrele sint rezultatul unor calcule realizate 
de către specialiști. „Ecuația" rn alcătuirea că
reia necunoscutele sint.. cunoscute ce redau sir- 
guința celor 240 de tineri, care lucrează in fer
mele zootehnice ale județului. B constituie, de 
fapt, repere ale investigației noastre pe melea
gurile Baraoltului.

PROMOTORII
ÎȘI ONOREAZĂ 

„CARTEA DE VIZITĂ"
— La noi, ne spune tehnicia

nul Iosif Balint, producția me
die de lapte de la fiecare vacă 
a ajuns la 1 411 litri. înregis
trăm o depășire medie de peste 
două sute de litri a prevederilor 
la zi ; la contract am livrat cu 
150 hectolitri de lapte în plus. 
Succesul se explică în primul 
rind prin participarea tuturor 
îngrijitorilor noștri la acțiunea 
propusă de tineri. Zilnic, între
cerea a cîștigat în amploare, 
practic neavînd printre cei 45 de 
îngrijitori mulgători nici mă
car unul care să se situeze cu 
rezultatele sub cifra de plan 
srabilită. Mart Kirizs, Bela Ban, 
Odon Holbanda, Iosef Santha, 
îorsef Bajka, Ianos Bartha, An- 
cras Ferencz și Iului Cociș se 
detașează prin rezultatele obți- 

$i, numele lor nu sînt în
scrise la loc de onoare numai a- 
lunci cînd trebuie amintite 
bcoducțiile de lapte obținute. Ei 
► aflat printre primii atunci
i s-a pus problema strînge-
ki st depozitării furajelor. De o 
lună de zile, la noi, tinerii în
grijitori n-au cunoscut odihna, 
fr. pauza dintre programele de 
Erajd au participat la cositul fi
nului din apropierea satului, la 
prinsul și depozitarea lui. Peste 
E00 de tone dintre cele 1013 
Lone cîntărite pînă acum au fost 
pepozitate de către tinerii îngri
jitori mulgători.
[ Și spusele ajutorului de șef 
pe fermă care subliniază efor
turi concretizate^ în realizări, se 
Ier completate cu alte semnifi- 
lative fapte de muncă, cu acțiu* 
bile ce prezintă o mare impor
tanță pentru producție în drep- 
lul cărora la rubrica „inițiator1* 
f.ă scris numele organizației 
IJ.T.C. din Cernat. Ei au de- 
llanșat — asumîndu-și răspun
derea pentru 'finalizarea ei — 
Icțiunea de durată dar vitală' 
lentru producția zootehnică: 
[^lecția animalelor. Hotărîrea Iu făcUt-o cunoscută chiar în 
Bilele Conferinței Naționale a 
[acidului, după ce tovarășul 
■ icolae Ceaușescu sublinia că : 
lin zootehnie este necesar să 
lească preocuparea pentru a-

CHEMAREA CELOR
IN CERNAT A AVUT ECOU
ȘI A FOST PRELUATA

Transcriem din blocnotes : 
A.P. Sînzieni — plan la zi 
152 hectolitri lapte, realizat 
194 ; C.A.P. Ozun — plan la zi 
8 hectolitri lapte, realizat 
19 ; C.A.P. Sîntionlunca — 
an la zi 996 hectolitri lapte, 
klizaML 140 ; C.A.P. Micfalău 
planWb zi 819 hectolitri iip- 
realizat 962 ; C.A.P. Arcuș — 

kn la zi 813 hectolitri lapte, 
klizat 1212... Un tablou ce ar 
Ițea continua prin includerea 
furor cooperativelor agricole 
h județ. Vibranta întrecere 
pialistă ce s-a născut în urma 
Ițiativei tinerilor din Cernat a 
fccătușat energii, a stimulat 
Etările pentru mai mult, mai 
le, mai eficient, a alimentat 
[biții. Sintetizate, se poate 
|ine că eforturile au fost di- • 
[ționate către :

) asigurarea și pregătirea su
rioară a îngrijitorilor
)in adevărul că „meseria de 
rijitor de animale nu este un 
ment depășit de importantă 
complexul de factori cu in- 
knță asupra producțiilor zoo- 
knice", organizațiile *U.T.C. 

unitățile agricole ale jude- 
kii Covasna au făcut, in ulti- 

vreme, obiectiv esențial al 
livității politice desfășurate. 
I Turia, dintre tinerii satului 

, fiecare gram de furaj este depozitat cu grijă maximă. Ceea ce acum se așează in „că
mară" va însemna producție de lapte în anotimpul rece

meliorarea raselor de animale 
și creșterea productivității a- 
cestora". Acum, fiecare îngriji
tor completează cu răspunderea 
ce derivă din cuvîntul dat. și
ruri de rubrici din caietele spe
cial concepute in vederea evi
dențierii calităților fiziologice și 
productive ale animalelor. Apoi, 
intr-o consfătuire de producție 
au făcut demonstrație că, la 
la același consum de furaje, dar 
printr-un consum rațional (prin 
administrarea sub formă toca
tă, saracurată și in amestec) se 
pot obține producții cu cel pu
țin 25 la sută mai mari ! Așa se 
și face că în ultima lună la un 
consum egal de furaje cu cele 
30 de zile anterioare, producția 
globală obținută a fost superi
oară cu circa 18 000 litri de lap
te. Pentru o și mai deplină reu
șită în întrecerea pentru mai 
mult lapte și mai ieftin, tinerii 
zootehniști participă cu tot mai 
mult entuziasm și cu puterea 
lor de muncă la modernizarea 
adăposturilor pentru animale 
prin introducerea micii mecani
zări și a instalațiilor de încăl
zire în maternitățile de viței.

în acțiunile de amploare din 
ferma zootehnică organizația 
U.T.C. din Cernat a antrenat pe 
toți tinerii satului, alături de a- 
ceștia aflîndu-se mereu și ele
vii de liceu sau ai școlilor pro
fesionale ce-și petrec vacanța 
în sat. 20 dintre ei — Oronea și 
Lanea Matiș, Carol și Paraschi- 
va Pancel, Catalina Matyas. Ela 
Nagy și Rozalia Kaliț fiind 
doar cîteva nume — au contri
buit la strînsul și depozitatul a 
25 tone de fin de pe marginea 
șoselelor.

„Păstrînd și anii viitori nivelul 
realizărilor deasupra acestor ci
fre^ remarc# economista Laura 
Matis, secretara comitetului 
U.T.C., sigur v.om putea raporta 
îndeplinirea prevederilor pla
nului cincinal în numai patru 
ani și trei luni. Ceea ce urmă
rim cu tot dinadinsul pentru că 
realizarea acestui gînd ne-ar 
onora". Aceeași preocupare am 
identificat-o ca obiectiv al în
trecerii și in alte 53 de ferme 
Zootehnice ale județului.

au fost recrutați șase băieți și 
recomandați spre a lucra ca în
grijitori mulgători. Pentru ei. 
in fiecare zi. inginerul zooteh
nist predă — la îndemnul orga
nizației U.T.C. — lecții de zoo-, 
tehnie practică, iar pe linia 
grajdului munca Ie este urmă
rită și îndrumată cu competență 
de către brigadierii Ada Dezi
deriu și Ernest Kiss. Pe acești 
băieți i-am întilnit. am stat de 
vorbă cu ei. De puțină vreme 
le-au fost repartizate loturi de 
animale. Numele lor : Dobry 
Dezideriu, Petrika Andrei. Suci 
Almas, Ilyes Gheza. Bartos 
Gheza și Raks Gyarfas. Deși 
sint abia la începutul mese
riei, ajutați și de către cei cu 
mai multă experiență, fac efor
turi și se mențin cu rezultatele 
peste cifrele medii planificate. 
Dezvoltînd o tradiție, pentru ei 
organizația U.T.C. a inițiat și 
un schimb de experiență Ia 
Complexul de vaci Sfintu- 
Gheorghe — unitate modernă a 
zootehniei țării ; pentru ei și 
pentru ceilalți îngrijitori a or
ganizat proiecții cu filme care 
i-a introdus în tehnologiile a- 
vansate după care se cresc ani
malele în fermele de elită ca si 
în cele unde realizările 
spectaculoase ; a pus la 
biblioteca tehnică.

INIȚIATIVA IITECIȘTILOP DIN C AP
CERNAT, JIDETIE COVASNA

MINIMUM 2200 LITRI LAPTE DE LA FIECARE VACĂ FURAJATĂ

CEL PUȚIN 90 DE VIȚEI LA SUTA DE VACI

• O PRIVIRE LA NIVEL DE JUDEȚ : „IDEEA TINERILOR 
DIN CERNAT A DECLANȘAT O VIE ÎNTRECERE PENTRU 
MAI MULT LAPTE, PENTRU MAI MULTĂ CARNE" (A- 
LEXANDRU PEKUCS, DIRECTOR ADJUNCT AL DIREC
ȚIEI AGRICOLE JUDEȚENE).
• ÎNTR-0 LUNĂ DE ZILE O SINGURĂ COOPERATIVĂ 
CU ACELAȘI CONSUM DE FURAJE: 18 000 LITRI DE 
LAPTE ÎN PLUS.
• PESTE ZECE MII DE TINERI — ÎNTR-O LARGĂ ACȚIU
NE DE STRÎNGERE SI DEPOZITARE A FINURILOR.
• UN OBIECTIV REALIZAT : ATRAGEREA TINERILOR 
SPRE ZOOTEHNIE ÎN PROGRAMELE DE ACTIVITATE 
ALE ORGANIZAȚIILOR U.T.C.
• PRELUÎND INIȚIATIVA DE LA CERNAT, LUCRĂTORI 
DIN 53 DE FERME VIZEAZĂ REALIZAREA PREVEDERI
LOR CINCINALULUI ÎN PATRU ANI SI TREI LUNI !

• CUM A FOST REDESCOPERIT 
LOR PENTRU CONFERINȚELE PE 
TEHNICE.

în alt colț al județului. Ia Co
vasna. comitetul U.T.C. a orga 
nizat un schimb de experier. 
desfășurată de-a lungul un 
săprămini. cu participarea 
cinci tineri, la cooperativa agri
colă din Chilieni. După ce au 
învățat din experiența „profe
sorilor-, cei din Covasna s-au 
întors acasă unde in foarte 
scurt timp au reușit să ridice 
producția medie zilnică de lapte 
la aproape zece litri de la fie
care vacă furajată. Acțiunea 
și-a dovedit valoarea practică. 
La Ozun, organizația U.T.C a 
organizat în ultimele două luni, 
un schimb de experiență Ga 
care au participat toți tinerii) 
la ferma zootehnică a întreprin
derii agricole de stat, un con
curs gen „cine știe ciștigâ- și o 
adunare de producție a cărei 
temă era : ..noi și producția". 
Efectul acestui complex de ac
țiuni ? Sporirea cu peste doi li
tri de lapte a producției medii 
zilnice de la fiecare vacă fu
rajată. In același timp, la coo
perativa agricolă Catalina, spri
jinit și de către președintele 
unității, tovarășul Mihai Covaci 
și inginera Ghi2ela Ferencz. co
mitetul U.T.C. a inițiat un ci
clu de expuneri pe teme profe
sionale. „ore de întrebări adre
sate fruntașilor" precum $i o 
discuție — încheiată cu demon
strații practice — pe tema : ce 
știm despre animalele, proprie-

ZOLTAN NAGYIGNAT SZGYARTO

realizările înscrise în bi- 
în luna mai, producția 
zilnică de la fiecare vacă 
de 5.6 litri, în luna iunie 
litri iar in iulie de 8.2 li-

tatea noastră obștească? Iar efi
cacitatea acțiunii se deduce din 
înseși .....................................
lanț : 
medie 
a fost 
de 6.9 
tri.

Șirul exemplelor, prin care să 
evidențiem activitatea desfășu
rată de către organizațiile 
U.T.C. pentru ridicarea necon
tenită a cunoștințelor profesio
nale ale tinerilor îngrijitori, nr 
mai putea fi continuat ! Pentru 
câ. stimulate de cuprinzătoarea 
întrecere, niciodată ca în aces
te ultime două luni, organiza
țiile U.T.C. n-au acționat atit 
de operativ, de prompt și cu 
mai mare aderență la proble
mele stringente de producție. 
Ca urmare, această perioadă 
poate fi considerată ca timp 
in care 240 de tineri îngrijitori 
au fost. în același timp, și mun
citori și elevi.

2) Asigurarea furajelor
Pentru ’ hrana celor aproape 

șaispreze mii de vaci cu lapte 
specialiștii au calculat, sînt ne
cesare aproape cincizeci de mi
lioane de kilograme de finuri. 
O cantitate enormă... Dar, cu 
toate că de la declanșarea cosi
tului pajiștilor naturale ale 
județului. n-au trecut nici mă
car trei săptămîni, aproape 70 la 
sută din acest necesar se află 
deja depozitat (In paranteză fie 
spus, la aceeași dată a anului 
trecut erau depozitate cu peste 
10 mii de tone mai puține fi
nuri). Acest succes se sprijină.’ 
în bună parte, și pe acțiunile 
inițiate de către organizațiile 
U.T.C., la cositul, transportatul 
și depozitatul finurilor. Lunile 

iulie . și august sînt decretate 
„lunile depozitării furajelor". 
Iar această decretare nu are un 
sens formal ci unul mobilizator. 
Dovada, cei peste zece mii de 
tineri din satele și orașele jude
țului Covasna care au participat 
duminică de duminică la strîn- 
sul furajelor de pe pajiștile 
proprietate a cooperativelor a- 
gricole : cei o mie și ceva de 
elevi aflați în vacantă ce s-au 
constituit în brigăzi permanente 
și au lucrat la strînsul finului. 
Pornită de la uteciștii Ozumu- 
lui. acțiunea : „să recoltăm mi
nimum 20—25 de tone finuri 
apelînd la resurse locale" a gă
sit, ecou în rindul tinerilor din 
tot județul. Ca urmare, circa o 
mie de tone de finuri se află 
depozitate acum la cooperati
vele agricole sau în ogrăzile 
membrilor cooperatori care au 
animale. Echivalentul acestui 
efort ? Cel puțin opt mii hecto
litri de lapte și cinci sute de 
tone carne de mînzat...

Dapă ar fi să exemplificăm 
cu numele unor organizații 
U.T.C. efortul depus pe acest 
șantier al zootehniei, apoi nu
mele celor din Turia. Catalina. 
Aita Mare. Bătanii Mari. Ba- 
raolt, Bicsad, Arcuș, Moacșa, 
Valea Crișului. Tg. Secuiesc, 
Chichiș, Ozum și Brateș în nici 
un caz n-ar putea fi omise. Aici 
și nu numai aici s-a lucrat în- 
tr-un ritm nebănuit și în con
diții deosebit de critice. De alt
fel meritul și mai mare, pentru 
acțiunile cuprinzătoare ale tine
rilor, revin organizațiilor U.T.C. 
intrucît acestea au fost initia
te în acele zile cînd ploile ame
nințau deprecierea furajelor.

Tînărul Ștefan Molnar este 
unul dintre îngrijitorii frun
tași din cadrul cooperativei 

agricole din Cernat

EXPERIENȚĂ: ZIL-• VALOAREA UNUI SCHIMB DE
N!C, DOI LITRI DE LAPTE ÎN PLUS DE LA FIECARE VA 
CĂ FURAJATĂ.
• IDEEA DE LA STEFĂNESTI (ILFOV) SI „SEMĂNĂTOA
REA" CONCRETIZATĂ ÎN 29 DE COOPERATIVE. PRIN 
EFORTUL ORGANIZAȚIEI U.T.C., O MIE DE TINERI 
MOBILIZAȚI LA MECANIZAREA LUCRĂRILOR ÎN FER
MELE ZOOTEHNICE.
• DATA FIIND VALOAREA INIȚIATIVEI, EXEMPLUL U 
TECISTILOR DIN CERNAT VA FI URMAT FĂRĂ ÎNDO 
IALA SI DE TINERII ALTOR JUDEȚE.
AȘTEPTĂM, DECI, VESTI

S-a muncit 
s-a întrerupt 
tre orele 12. 
reușit pentru 
organizațiilor . __
detașament de tineri ai județu
lui și-a suflecat mînecile și • a 
acționat energic.

3) Generalizarea mecanizării 
lucrărilor în adăposturile zoo
tehnice

Nu s-ar putea spune 

ziua și lucrul- nu 
decit noaptea că- 
S-a reușit ! Și. s-a 
că, la îndemnul 
U.T.C.. întregul

De modul cum sint îngrijite animalele depinde nemijlocit nivelul jnoductiei asigurate

sectoarele zootehnice ale celor 
mai multe dintre cooperativele 
agricole din județul Covasna in
vestițiile n-au fost chibzuit fo
losite. Totuși, cele mai multe 
dintre adăposturi sint amena
jate simplu, fără mică mecani
zare introdusă. Studii initiate 
demonstrează însă că prin chel
tuieli minime, cel mult de 25— 
30 de lei de fiecare animal adă
postit, această lacună inițială 
de proiectare ar putea fi re
zolvată. Preluînd inițiativa ti
nerilor de la C.A.P. Ștefănești- 
Ileana si Uzina „Semănătoarea", 
uteciștii satelor județului Co
vasna. împreună cu specialiștii 
unităților agricole și de la di
recția agricolă au declanșat o 
cuprinzătoare acțiune de meca
nizare — prin forțe proprii și 
cu cheltuieli minime — a lu
crărilor din fermele zootehnice. 
Din elevii școlilor profesionale 
aflați in vacanță au fost consti
tuite brigăzi de meseriași care 
lucrează la montarea conducte- 
lor de apă și a adăpătorilor în 
grajdurile de bovine, care con
fecționează și instalează venti
latoare în maternitățile de ani
male. care pun în funcțiune bu
cătării furajere. Tinerii din sat 
execută lucrările necalificate 
Iar meseriașii stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii reali

DIALOGUL
FRUNTAȘILOR

Pe nesimțite, între așii pro
ducțiilor record din fiecare fer- 

’ ' omă zootehnică s-a statornicit

INTERESUL TINERI 
TEME AGROZOO

vie întrecere. Dintre cei buni 
care este cel mai bun ?

La Cernat, toată lumea îl sus
ține pe Iuliu Cocis. Are 26 de 
ani și o vechime de... cîteva luni 
la grupa de animale de care în
grijește. Deși nici patru luni de 
activitate, totuși ștacheta reali
zărilor a fost ridicată la 1506 
litri. Sîmbâtă seara șeful fer
mei a comunicat oficial că~ re
zultatele lui Cocis depășesc 
producțiile medii ale tuturor în
grijitorilor din .fermă... „De a- 
cum vizez .un singur lucru, ne 
mărturisea fruntașul, de a ra
porta, la încheierea anului, ob
ținerea a minimum 3 500 litri 
lapte de Ia fiecare animal pe 
care-1 îngrijesc. Anul viitor mă 
gîndesc la 4 000 de litri iar în 
1974, prin experiența acumulată, 
prin eforturile ce le depun încă 
de pe acum pentru îmbunătăți
rea raselor, vreau să fiu unul 
dintre primii îngrijitori din co
operativa noastră agricolă care 
realizează 5 000 litri de lapte, în 
medie, de la fiecare vacă fu- 

. rajată. In felul acesta eu 
tea raporta îndeplinirea 
nilor ce-mi revin pentru 
Iul cincinal în numai 3 
11 luni".

în dialogul recordmanilor, re
ținem cifra înscrisă pe graficul 
întrecerii i 1 506 litri lapte. Prin 
cota producției obținută, Cocis 

aș pu- 
sarci- 

actua- 
ani și

zează ceea ce se cheamă „stric
tă meserie". Astfel de acțiuni se 
întîlnesc pe șantierul materiali
zării la cooperativele agricole 
din Turia. Chichiș, Ilieni. Mic- 
falău, Aita Mare, Lemnia. 
Gnelnița... în total. 29 de graj
duri au devenit șantiere ale 
muncii patriotice pentru insta
larea adăpătorilor. în cinci se 
execută instalații mecanice pen
tru evacuarea gunoiului, în'alte 
patru ferme se realizează bu
cătării furajere iar la Tomașfă- 
lău se realizează instalațiile de 
muls I.M.B.B. Valoarea lucrări
lor devenite obiectiv al muncii 
tinerilor depășește două mi
lioane de lei. Iar numele reali
zatorilor sînt : Lazlo Kovsi, Im- 
bre Fabian, Ince Istvan, 
Ioan Pop. Elemer Zakarias. 
Francisc Macu, Alexandru Ti
mar, Ladislau Konet. Albert 
Matys, pe care i-am intilnit lu- 
crind la Turia ori la Catalina, 
la Cernet ori la Lemnic, la 
Micfalău, ori la Mărtineni. De
tașamentul celor ce construiesc 
acum este, însă, mult mai 
mare ; iar numărul constructo
rilor va spori și mai mult. Se 
estimează că incepind de săptă- 
mîna viitoare circa o mie de ti
neri vor fi mobilizați la meca
nizarea lucrărilor în fermele 
zootehnice.

intră, de fapt, în competiția ce
lor mai buni. La Turia „cel din 
frunte" este Iosif Bortis. „Zilnic 
obține peste o sută de litri lapte 
de la grupa de animale pe care 
o îngrijește, ne spune brigadie
rul Ada Dezideriu. Pentru că 
este un model în ce privește or
ganizarea, un pasionat profesio
nist, a reușit să se detașeze în 
întrecerea cu ceilalți îngrijitori 
din cadrul cooperativei. Nu
mai depășirea de plan echiva
lează, în cazul lui, cu producție 
medie anuală planificată pentru 
o vacă. La zi, fișa sa de evi
dență redă că a obținut o pro
ducție medie de 1 038 de litri". 
Rezultatul este inferior celui a- 
șezat în dreptul numelui lui Co
cis, dar este semnificativ de 
subliniat faptul câ această cotă, 
la data de 1 august, în nici un 
an și de către nici un îngrijitor 
mulgător n-a fost atinsă la Tu* 
ria în toată istoria de două de* 
cenii a cooperativei agricole» 
Dar o dată obținut, acest suc
ces subliniază rezervele exis
tente, de cîteva zile în cadrul 
cooperativei agricole desfâșu- 
rîndu-se o îndîrjită întrecere 
pentru a ajunge din urmă pe 
Bortis. Competitori — toți în
grijitorii mulgători ai unității. 
Iar cîștigător sigur este coope
rativa agricolă, întreaga obște.

Străbatem șesul Cernatului’ și 
la vreo 20 de kilometri oprim 
la cooperativa agricolă din sa
tul Catalina. Animalele sînt la 
pășune. Îngrijitorii tocmai pre
găteau mulsul de seară. Intre 
ei, între cei aproape 30 de în
grijitori, se află și Zoltan Nagy, 
omul care „de nouă ani de cînd 
lucrează la fermă n-a lipsit nici 
măcar un ceas, după cum ni-1 
prezintă președintele coope
rativei, tovarășul Mihai Covacs. 
El este îngrijitorul în dreptul 
numelui căruia este înscrisă 
cifra cea mai mare : 1 418 litri 
lapte obținuți în medie de la 
fiecare animal pînă la data de 
31 iulie. „Anul trecut am obți
nut 2 380 litri de la fiecare a- 
nimal, dar în 1972, nici nu mă 
gîndesc să nu realizeze 2 500". 
In replică, la Ozun, Ignat Szgy- 
arto anunță obținerea, la zi, a 
unei producții medii de 1318 
litri de la fiecare vacă fura
jată, iar la Complexul de vaci 
Sfîntu Gheorghe, Iosif Varga și 
Ion Popovici sînt departajați 
de... cinci litri. Varga a realizat 
o producție medie de 1 705 litri, 
iar Popovici de 1 700 litri.

Și nu numai din unitățile a- 
mintite a început dialogul* prin 
intermediul producției obținute, 
cu tinerii din Cernat, dar și din 
fermele zootehnice ale altor 
cooperative agricole. Din Bi- 
borțeni și Aita Mare, din Araci, 
Aninoasa, Barasneul Mare și 
Zagon, din Bicsad, Ghidfalău, 
Micfalău, Moocșa, Brateș și Co
vasna, din Chichiș și Sînzieni. 
Deocamdată ordinea în între
cere este aceasta : Iosif Varga, 
Ion Popovici, Iuliu Cociș, Zol
tan Nagy, Ignat. Szgyartd.

Deocamdată, pentru că la 
sfîrșitul acestei decade, și apoi, 
la sfîrșitul lunii, al anului, cine 
știe, poate că ordinea nu va 
rămîne aceeași. In județul Co
vasna sînt aproape o mie de ‘ 
competitori... . .

Pagină realizată de
GH. FECIORU |
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Uriașul cu picioarele
înfipte in pamint

„Vaî 
nici !“... 
rostește 
deplină 
cebal, 
„Torna, ___
Topolog. Greu de crezut posibi
litatea ca un om aflat în fața 
doar a forului său lăuntric să 
se exprime atit de solemn I îm
păratul Traian, care apare și el 
in acelaș roman declară apro
piatului său Valerius, cînd se a- 
flau între patru ochi (așadar nu 
era nevoie deloc de un ton 
oficial, nemaipomenit de didac
tic) : „— ...Studiez Dacia, dragă 
Valerius, încă de cînd eram la 
Rin. Consolidarea noastră pe 
Dunăre e o chestiune de viață 
și de moarte pentru Roma".

L. Tolstoi scria în „Război și 
pace" că nu trebuie să facem 
greșeala să ne închipuim că 
marile personalități și oamenii 
care au trăit evenimente isto
rice capitale, de o mare inten
sitate dramatică, nu erau totuși 
plini de atîtea preocupări și 
accente care formează viața în
săși. De asemenea nu trebuie 
să ni-i închipuim tot timpul 
reflectînd în forme pompoase, 
străine nouă și lor înșile în 
fond. împăratul Traian sau Mi
hai Viteazul, pentru un roman
cier veritabil, atunci cînd li se 
urmărește firul reflexiilor in
time, nu vor fi mai protocolari 
decît Niculae Moromete, de 
pildă (păstrînd granița diferen
țelor firești care apar în expre
sie, diferențe pe care artistul 
cu tact le sesizează).

Ar însemna de aci că retezăm 
posibilitatea ca marea figură 
istorică să capete în creația e- 
pică proporții grandioase ? Dim
potrivă, prestanța va fi cu atit 
mai strivitoare cu cît se va ve
dea mai bine că uriașul stă cu 
picioarele temeinic înfipte în 
pămînt și că. de aici, se avîntă 
spre marile altitudini. Faptul 
acesta nu-1 înțelege Radu The- 
odoru în greoiul său roman 
„Vulturul". Mihai Vitezul este 
pus și el să recite (se adaugă «i 
o încercare de „spirit" de cel 
mai prost gust) : .,— Ridică-le 
cavalere... Boieri, cavaleri și că
pitanii mei. Astăzi v-ați cîștigat 
slava nemuritoare. Să vi-o răs
plătească neuitarea, pentru că, 
eu, cu voia domniilor ,voastre, 
sînt sărac../' " '**’
care, să presupunem, 
scris memoriile, ar fi fost ve
rosimil să pretindă “ 
rostit aceste cuvinte (in memo
rii mai totdeauna personalită
țile propun posterității să le 
contemple portretul pe care și-1 
pictează singure). Un Mihai 
astfel de retoric. Insă pe tim
pul de bătaie, in fața oameni
lor săi. pare artificial.

La fel de contrafăcute sînt 
frazele dușmanilor. înșfăcind 
acum o bucată de cărbune, 
scriitorul îl desenează pe Și- 
nan-pașa în negrul cel mai lip
sit de nuanțe. Crudul bătrin 
trebuie să fie neapărat trivial 
la tot pasul : Porc bătrîn !
Unde e jumătatea de inc de aur 
cu care-ai spus că-i cumperi pe 
clinii lui Michali ?“... etc.

Prin opoziție îl vom auzi pe 
Mihai:

N-am să uit învățăturile 
domniei tale, județule, îi răs
punde cu glas înalt.

Ai vorbit cu înțelepciune, cu 
mîndrie și cu cinste. Fie ca să 
împrospătăm noi slava acestei 
slăvite Cetăți de Scaun și de 
credință".

Compunînd astfel ^de dis
cursuri este limpede că roman
cierul nu va descoperi nicioda
tă fondul realmente uman al 
personajului. Și nu va reuși să 
releve nici patriotismul de sub
stanță. Nu va ajunge decît la 
tirade zgomotoase, lipsite de 
consistența persuasiunii.

Sigur că meditația politică 
trebuie să apară la acești oa
meni. totul depinde însă de to
nul pe care-1 va găsi prozato
rul. Așa cum va fi perfect nor
mal ca personajul să mănînce 
la o anumită oră, la fel de fi
resc trebuie să se introducă în 
rețeaua sa de gînduri planurile, 
aprecierile și aspirațiile politi
ce. De adevărul acesta este 
departe Lola Stere Chiracu în- 
tr-o altă carte. de asemenea, 
nereușită. Apele negre. Eroul 
principal este aici tot Mihai Vi
teazul. Doamna Tudora, mama 
voievodului, se exprimă după 
șabloane : Acum grăiește
Doamna țării. ori numai 
soața luî Mihaî ?* Doamna 
Stanca, soția, cea Interogată, 
grafie Lolei Stere Chiracu 
„.poetizează" inoportun cînd își 
descrie în fata soacrei bărbatul ? 
t.— îi cunoști firea. Ciudata. 
Tăcut Drecum e codru! 1n as
fințit. deodată apoi năpraznic 
ca Oltul".

De unde asemenea exagerări,

vouă, romani puter- 
Cuvintele acestea le 

cu glas șoptit, într-o 
singurătate, regele De- 
personaj în romanul 

Torna, frate" de Ion

Un Mihai Viteazul, 
și-ar fi

că ar fi

Festivalul
cinecluburilor

pionierești
Marți dimineața, a început la 

Săliste, județul Sibiu, concursul 
din cadrul Feftivalului cineclu
burilor pionierești. Timp de 
sase zile, tabăra de pionieri, 
situată în această pitorească lo
calitate, va găzdui pe cei 180 
pionieri, realizatori și interpreți, 
reprezentanți a 41 cinecluburi 
din 24 de județe și din munici
piul București, care vor prezen
ta 83 de filme alb-negru și co
lor.

Noile producții ale purtători
lor cravatelor roșii — inspirate 
din viața nouă a patriei, docu
mentare, reportaje și filme de 
animație — vor fi supuse unui 
juriu competent.

Cele mai bune filme selecțio
nate pentru această a IV-a edi
ție a Festivalului vor fi prezen
tate in ziua de 13 august în ca
drul spectacolului de gală al 
Janreaților la Casa Armatei din 
Sibiu.

ca să nu spunem mai mult ? 
Desigur, din lipsă de talent, dar 
mai există un factor care le a- 
sigură apariția : prejudecata că 
Doamna Stanca nu trebuie să 
se înfățișeze cu cuvintele unei 
femei care este îndrăgostită de 
bărbatul ei (ar fi fost prea 
„simplu", dar se uită că sim
plitatea este totuși lucrul cel 
mai profund). Aureola va apare 
implicit pe fruntea unui erou ca 
Mihai Viteazul în cazul cind 
creația este convingătoare. Ori
cum, nu vom realiza nimic în-

PUNCTE DE VEDERE

ASUPRA ROMANULUI

ISTORIC ACTUAL

zestrîndu-1 cu un vocabular 
bombastic și asurzitor. De alt
minteri, scopul însăși se ratea
ză și unde se căuta apoteoza se 
ajunge la operetă, unde decorul 
aparent cel mai impresionant 
este de carton.

A face dintr-o mare persona
litate erou de roman este o în
cercare desigur temerară și noi 
apreciem cum se cuvine aseme
nea încercări, prețuim încercă
rile și mai ales semnificația lor. 
Ele trebuiesc încurajate. Neiz- 
binzile nu pot anihila virtuali
tatea unei astfel de creații. Na
poleon a lui Tolstoi, cu toate 
nepotrivirile față de adevărul 
istoric, trăiește, în planul ficți
unii. în literatura de azi avem 
și cîteva realizări. Oricum, net 
superior cărților în discuție pînă 
aici, este romanul Georgiei Vi
orica Rogoz, Vlad fiul Dracului. 
Confesiunea boierului Hozefta 
este simplă, brutală, fără orna
mentații de prisos : „Vornicul 
Albu cel Mare a stat el însuși 
de față în timp ce vătaful de 
oi mă batea pînă cădeam în ne
simțire. La început, m-au cre-

zut un țărănuș fugit, ori smin
tit. Nu voiam să spun cine sint. 
A patra zi de bătaie am spus și 
ce lapte am supt tot-tot“.

G. Călinescu în „Istoria Lite
raturii române" făcea o separa
ție netă intre romanul istoric, 
propriu-zis, ca specie a roma
nului de aventuri și romanul 
istoric sadovenian. Dacă este 
fără rost ca scriitorul să pă
șească fără reticențe pe urmele 
lui Sadoveanu (analizam cu altă 
ocazie cazul romanului „Urma
șul" de M. Calmicu), nu se va a- 
junge de asemenea la rezultate 
notabile supralicitind latura a- 
venturii. caz iarăși întîlnit in 
producția de romane istorice 
românești apărute in ultimii doi 
— trei ani. In acest sens, je 
poate da exemplul „Haiducilor", 
de Constantin Ștreia. carte scri
să cu îndeminare. unde însă, din
colo de fapte spectaculoase nu 
se va găsi mai nimic. De aseme
nea. romanul Georgiei Viorica 
Rogoz, amintit mai siis. rătă
cește în bună măsură in această 
direcție, care nu-i este străină 
nici lui Remus Luca in „Drum 
de soartă și răzbunare- unde 
talentul de povestitor este in
contestabil. Firește, nu ne ridi
căm împotriva romanului de a- 
venturi in sine, care are un în
semnat rol educativ pentru ci
titorii de-o virstă mai fragedă, 
la care profunzimile plictisesc, 
însă a considera că un roman 
istoric trebuie neapărat să fie 
un roman de aventuri ni se pa
re o eroare.

Autorul de romane istorice nu 
este împiedicat să întreprindă, 
dacă poate, sondaje psihologice 
la fel de adinei ca Proust. Pen
tru a arăta marile calități ale 
unei personalități, să zicem, a 
istoriei naționale, trebuie însă 
să-i dăm acesteia glas de om 
nu de oracol. Atunci Mihai Vi
teazul va fi Intr-adevăr si pa
triot și om cu slăbiciuni ine
rente și neînfricat și șovăielnic 
și plin de hotărîri năprasnice și 
mărețe, care-1 împing să-și în
roșească sabia de sîngele vreu
nui pașă îngrozit

— în articolul introductiv al 
dezbaterii noastre „TINARUL 
REGIZOR ÎNTRE SUCCESE ȘI 
ȘI EȘECURI" se pun întrebă
rile : „de ce durează atît de 
mult adaptarea unor tineri la 
regimul teatrelor? Nu sînt ei 
suficient pregătiți pentru condi
țiile practice de lucru ?“ Vă rog 
să-mi dați voie să vă adresez 
ultima întrebare dumneavoas
tră, ca rector al I.A.T.C.

— Intr-adevăr, tinerii regizo
ri nu sînt suficient pregătiți în 
institut După opinia mea, în 
structura de învățămînt ar tre
bui să survină două modificări. 
Prima : în primii ani de regie- 
teatru și cinematograf sînt ne
cesare cursuri comune cu stu
denții claselor de actorie. Un 
viitor regizor trebuie să aibă 
noțiuni teoretice, noțiuni de spe
cialitate și, în mod egal, de mă
iestrie actoricească. Fiindcă — 
teoretic — toată lumea se pri
cepe la teatru, dă note, apre
ciază, dar munca practică pe 
scenă trebuie sâ fie cunoscută 
— mai ales de către cel care 
îndrumă și conduce actorul. A 
doua • studentul-regizor din a- 
nul IV, ar trebui să lucreze la 
sflrșitul studiilor Intr-un tea
tru profesionist, iar examenul 
final să conste Intr-un specta
col realizat pe scena unei insti
tuții dramatice din București. 
Ar fi ideal ca teatrele Capitalei 
să sprijine institutul în ceea ce 
privește calificarea tinerilor re
gizori, să patroneze specializa
rea lor.

— Un singur exemplu de acest 
gen, colaborarea studentului Iu
lian Vișa Ia Teatrul Mic, unde 
a montat „Vicleniile lui Scapin", 
n-a fost bine privită de unii...

— Nu e bine că s-a întîmplat 
așa ; ar trebui ca Direcția tea
trelor să asigure studentului din 
ultimul an condiții profesionale 
propice peptru a realiza la în
cheierea studiilor un spectacol 
cu actori profesioniști, un spec
tacol edificator pentru pregăti
rea și aptitudinile sale. Cei cîți- 
va studenți-regizori, fiindcă de 
fapt sînt foarte puțini, ar putea 
fi integrați în anul cînd termi
nă institutul, în programul de 
activitate al teatrelor, unde să 
li se acorde timp, actori și tot 
ce e necesar muncii regizorale. 
Aceasta ar fi practică extrem 
de folositoare pentru tînărul 
artist.

— Credeți ci un spectacol pus

în scenă la „Cassandra" nu e 
edificator ?

— Nu, fiindcă aici regizorul 
începător poate alcătui doar ac
cidental o distribuție bună. 
„Joaca", numai cu colegi, o 
poate face pînă în anul II, să 
zicem pînă în anul III. în ulti
mul an, însă...

— Și totuși pe scena studiou
lui I.A.T.C. am văzut spectacole 
absolut remarcabile. De pildă, 
chiar acum doi ani, „Lăpușnca- 
nul" regizat de Dan Micu a în
trunit aprecieri unanime.

se opune din principiu noului, 
nu poți nici cere, nici obține 
mare lucru.

— Și atunci ce e de făcut ?
— Să se schimbe cifra de șco

larizare a I.A.T.C., mai ales la 
clasele de actorie ; în felul a- 
cesta vom putea da promoții 
mai numeroase, în stare să 
poată acoperi necesitățile reale 
ale teatrelor. Actuala cifră 
de școlarizare e mult prea mica 
fața de cerințe.

— Credeți că e oportună re
partizarea unui regizor tînăr în-

mari autori : Manea a regizat 
Ibsen, Anca Ovanez — Piran
dello, Ivan Helmer — Pinter, 
Cătălina Buzoianu — Euripide...

— Există afinități ale unor 
regizori tineri cu unii autori, 
care s-ar putea să convină per
sonalității lor. S-ar putea de a- 
semenea ca ei să iubească în 
mod special un mare autor și 
să-1 aducă mai repede în scenă. 
Dar aceasta nu înseamnă că ei 
pot iubi pe toți marii dramatur
gi ai literaturii universale...

„ATENȚIE LA PUBLIC!
— Da, dar chiar „Lăpușnea- Intorwîu ru Deci* cu cc să înceapă un

nul" ar fi putut ieși mult mai IniCrVIU CU tînăr?
bine, dacă era realizat cu actori EUGENIA POPOVICI ~ Cu sPectac°le, car« aP^} profesioniști. A fost o pură în- în bună măsură la intuiția și
tîmplare că Dan Micu a găsit RECTOR fantezia lui, în nici un caz cu
printre colegii lui, din acel an, ai i a t C piese a căror reprezentare ne-
interpreți potriviți. Nu, nu se *'l- I.v<. cesită o mare adîncime filozo-

<3S3SI3ÎH3TÎNĂRUL REGIZOR
ÎNTRE SUCCESE Șl EȘECURI

poate numi regizor cel ce lu
crează doar în laborator. Vedeți, 
un student la medicină capătă 
titlul de doctor după ce a făcut 
firactică de internat, externat, 
ntr-o clinică adevărată nu în 

laboratorul facultății...
— Tovarășă rector, să ne re

ferim acum la perioada imediat 
următoare absolvirii studiilor de 
către studentul-regizor. După 
opinia dv., este el totdeauna 
bine primit în teatrele din țară ? 
Fiindcă în București nu e pri
mit de loc — nici bine, nici rău.

— Știu că în teatrele din pro
vincie funcționează alături de 
artiști dotați și amatori, sau ac
tori extrem de rutinăți. Aceștia 
din urmă, știind că nu pot face 
față pretențiilor de profesionali- 
tate ale regizorului nou, îl pri
vesc cu ostilitate. La rîndul lui, 
regizorul tînăr, pentru a pune 
un spectacol în scenă, trebuie 
să facă concesii în privința ca
lității actorului, căci de la un 
amator, ori de la un actor care

tr-un teatru din țară, împreună 
cu o echipă de colegi actori ?

— Da, o promoție valoroasă șl 
numeroasă ar putea fi reparti
zată chiar în întregime (sau 
măcar jumătate) într-un teatru.

— Credeți că tmărul regizor își 
poate începe activitatea punînd 
in scenă o piesă inclusă, întim- 
plător în repertoriu ? Ce drama
turgie credeți că ar fi potrivită 
debutului regizoral pe o scenă 
profesionistă ?

— Am citit articolul din zia
rul dv. și nu sînt întrutotul de 
acord că un tînăr să debuteze 
montînd neapărat Shakespeare 
sau Ibsen. Marea J ------- 
necesită cultură și mai ales ex
periență, maturitate. Tinerii re
gizori cred că punînd în scenă 
lucrări dramatice din marele re
pertoriu universal se afirmă 
mai repede. Experiența arată 
însă că de multe ori se întîm- 
plă invers.

— Sînt și cazuri în care tine
ri au pus în scenă cu succes

dramaturgie

fică și o pretențioasă tehnică 
regizorală. Pot începe de pildă 
cu Alecsandri, dar nu cu Gogol, 
care între altele cere și o apro
fundare sociologică. Chiar în ca
drul operei unui mare scriitor, 
posibilitățile unui tînăr sînt di
ferite. De pildă, Moliere : înce
pătorul cult, talentat, poate pune 
în scenă „Prețioasele ridicole", 
dar nu „Avarul", sau „Burghe
zul gentilom". Experiența de 
viață a artistului nu trebuie ig
norată în creșterea sa profesio
nală. Viața marilor regizori de
monstrează că spectacolele lor 
de început nu se pot compara 
cu opera de vîrf.

— Care e opinia dv. despre 
relația ce se stabilește între di
rectorii de teatru și absolven
ții secției de regie a I.A.T.C. ?

— Trebuie să recunoaștem că 
mulți regizori foarte tineri se 
află într-o permanentă goană 
după originalitate cu orice preț, 
în numele ei, tinerii pot trăda 
text, bun gust, măsură. La un

adevărat creator gâsim totdea
una măsura exactă și claritatea 
în desfășurarea mijloacelor de 
expresie. Tinerii cred, însă, de 
multe ori câ un spectacol lipsit 
de limpezime este obligatoriu o 
realizare valoroasă.

— Credeți deci ca directorii 
de teatru sînt îndreptățiți să-i 
primească cu oarecare neîncre
dere ?

— Uneori da, alteori nu. Eu, 
de plidă, ader la orice idee nouă, 
dar am un criteriu de selecție 
care mă face să admir ceea ce 
e valoros, nu neapărat nou. U- 
neori în spatele inovației se as
cunde o mare neputință : atunci, 
unii — printre care și directorii 
de teatru — se sperie, fiindcă 
nu știu cînd e vorba de reală 
valoare, cînd e nepricepere, ne
putință, ori lipsă de experiență. 
Fiindcă trebuie să recunoaștem, 
noțiunea de noutate e uneori 
confundată cu noțiunea de per
fecțiune. Firește, directorul de 
teatru, în loc să se sperie și să 
blocheze inițiative meritorii, ar 
trebui să aibă criterii sigure de 
selecție ; să știe ce este valoros 
și ceea ce e doar goană tinereas
că după originalitate. Pe de al
ta parte, un regizor tînăr, care 
are tot dreptul la căutări nova
toare, n-ar trebui să le impună 
ca pe niște lucruri definitive. 
Eu cred că tinerilor artiști nu 
le-ar strica mai multă modestie 
și spirit de răspundere. De multe 
ori ei neagă orice altă experi
ență, Inchipuindu-și că pot face 
de la început opera cea mai va
loroasă. Or, nu e totdeauna așa : 
toți marii artiști ai lumii -L pic
tori, sculptori, poeți — au mun
cit ani de-a rîndul pînă să-și 
realizeze cu adevărat capodo
pera. Eu nu afirm că direc
torii de 
eforturile 
cum ar ____
în colectivele lor, —. . 
recomanda tinerilor să fie atenți 
nu neapărat la receptivitatea sau 
ostilitatea directorului, a trupei, 
ci a publicului. Ce spune publi
cul ? Are, oare, totdeauna drep
tate tînărul regizor ? Eu cred că 
numai pubKcul poate să răs
pundă. Teatrul e o artă a pre
zentului, o artă care se face 
pentru contemporani. încă o 
data, deci, recomand tînăruit. 
artist : atenție la public !

trupe depun toate 
să-i integreze așa 
trebui pe tineri 

dar . le-aș

GH. SPRINTEROITJ

NOTE DE
LECTURĂ

conștiinței sociale și 
aceste idei și această 

* - " * Aici

„pnrofeoZe* și asupra sensului lor 
se cuvine să insistăm. Sentimen
tul baladesc — medieval bala
desc — se naște în ele, tocmai

din iluzia parodiei, Intîlnim ima
gini panoramice, descifrabile de
taliu cu detaliu, populate de 
personaje gregare, vegetînd în
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A FOLCLORULUI
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In contextul dramaturgiei ac
tuale, volumul de Teatru (Ed. 
Eminescu. 19T2) a lui Vacile Re- 
brear.u se distinge prin accente 
ce realism simbolic și autenti
citate. înnolnd anumite proce
dee ale esteticii expresioniste, 
Vasile Rebreanu conferă perso
najelor sale un mesaj de ade
văr și'omenie. Ceea ce impri
mă un timbru aparte, de orig - 
naliîate aceste: cărți este Încăr
cătura de lirism decantată in si
tuații revelatoare și in perso
naje.

S-a consacrat în limbajul de 
specialitate al expresionismului, 
mai cu seamă in latura social- 
protestatară a mișcării, termenul 
de „idei-forțe“ Astfel de .ddei- 
forțe" acționează in dinamica 
interioară a pieselor: Asasinatul 
de pe plaja pustie. Necunoscut*. 
Securi pentru funii și Fintina cu 
patru adevăruri.

In dramaturgia lui Vasile Re- 
breanu se simte ca o minare de 
substrat prezența prozatorului 
de tradiție ardeleană. Se desci
frează aceasta în puterea etică 
și morală a destinelor din tea
trul său. dorința sa de a „mora
liza-. Și cu toate acestea nici o 
clipă nu avem impresia că no 
aflăm in fața unui „moralizator". 
Autorul este un pătimaș al ade
vărului. Piesa prin care se des
chide volumul. Asasinatul de pe 
plaja pustie nu e atit o dramă 
polițistă dt mai ales o creație 
cu aspect etic, psihologic. Scrii
torul apelează la personaje jus
tițiare, la judecătorul Aslanian 
(„Asasinatul de pe plaja pus
tie") ori la procurorul Andrei, 
cel din „Fintina cu patru -ade
văruri". In primul caz problema 
e aceea a „iertării*, a întrebării 
dacă în anumite momente și ca-

zuri mila e un act de omenie :... 
„Nîc (spre Tuliana) : Iuliana, iți 
amintești ee spunea tatăl tău 
ieri ?

Iuliana (concentrindu-se) s La 
ce te referi ?

NIc : Spunea că-1 știe aproape 
pe viitorul lui asasin. CA inten
ționat va sta în apropierea lui 
să-1 supravegheze, să-și păzeas
că ucigașul.

Iuliana (cu înfiorare) : Da. 
îmi amintesc*.

E pusă in discuție, de ase
menea. problema justiției socia
le, a răspunderilor fiecărui ins 
in cadrul colectivității. De a- 
ceea. Andrei spune : „...Și cu 
toate acestea altul este motivul 
crimei, (ironic). Dumnealui vrea 
sâ facă o crimă de ordin moral, 
dumnealui nu ucide pentru bani, 
dumnealui are zece clase de li
ceu. e deci, un intelectual ! Alte 
resorturi intelectuale, abisale, il 
mină spre crimă, spre a deveni 
un mic criminal. Așa e Cris
tian ?“

Un instinct robust, sănătos e 
imperativul ce îl îndeamnă pe 
scriitor să condamne sofisticări
le. așa zis intelectuale ale tipu
lui semidoct Cum spuneam mai 
sus. uneori personajele tind să 
devină idei.

Scriitorul se face apărătorul 
ideilor care reprezintă nu numai 
destinul și identitatea unui anu
mit personaj cu biografie pre
cisă. Ideile generalizează, se fac 
sinteza 
pentru 
conștiință luptă scriitorul, 
trebuie identificat mesajul sim
bolic și realist al dramaturgiei 
lui Vasile Rebreanu care știe ră 
ideile sint vii. sint convertibile 
în oameni și in fapte ale oame-

Florin Pucă este un desenator 
în sensul mai puțin modern al 
cuvtntului, și, dintr-o anumită 
perspectivă, chiar în sensul mai 
puțin plastic al cuvîntului. Due
tul liniei e lipsit de sinuozități fi 
moliciuni, e lipsit de inventivi- • 
tate, de „încărcătură emoționa
lă". Linia sa nu „închide" o com
poziție, o gtndire plastică ri
guros arhitecturată. Dacă desco
perim ceva original, spontan, viu 
în lucrările sale nu le descope
rim în nici un caz în simplita
tea fi manierismul mijloacelor, ci 
în viziune. Florin Pucă aparține 
speciei artistice narative. Dese
nele sale sint „istorii", „povești",
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Săptămînalul clujean „Tri
buna" din 27 iulie dedică in
tegral numărul său teatrului. 
O idee frumoasă, cu atît mai 
mult cu cit permite realiza
rea unui panoramic în diver
se domenii ale vieții noastre 
teatrale. Numărul se con
centrează asupra persona
lității lui Liviu Ciulei, ca re
gizor și scenograf. Toate 
ilustrațiile provin din ima
gini ale diverselor sale de
coruri, creindu-se astfel o 
sugestivă și unitară viziune 
asupra creației plastice a lui 
Ciulei. Interviul luat de N. 
Prelipceanu, cu întrebări 
uneori cam extravagante și 
spectaculoase, conține obser
vații de interes. Se vorbește 
despre necesitatea revenirii 
la origini in vederea revizui
rii artei. „Semnificativi au 
fost cei care s-au dus la arta 
primitivă, încercînd sâ des
copere problemele artei de 
Ia A. O motivație social- 
istorică. Brecht s-a întors la 
teatrul clasic chinez (o formă 
arhetipală), indian și la tea
trul de bilei ; alții s-au în
dreptat spre primitivul 
copilărești cum a fost 
Klee. Pe baza acestei 
toarceri se construiește 
alfabetul unei arte, o 
socială". Ciulei consideră că 
între artă și determinările 
concrete ale realității se sta
bilesc raporturi imediate și 
directe. „Astăzi omul a pă
truns fizic în cosmos și vi
zual în microcosmos. Cinci
zeci la sută din picturile de

azi sint rezultate ale micro
cosmosului". O observație 
interesantă privește raportu
rile cu politica „...artistul nu 
trebuie să se oprească Ia a- 
mănuntul politic, ci trebuie 
să simtâ fluxul mare politic 
al epocii". Interviul se axea
ză ulterior pe probleme con
crete ale teatrului Bulandra 
și ale destinului său ca per
sonalitate artistică. „Din ce 
in ce mă preocupă tot mai 
puțin greșelile omului și tot 
mai mult greșelile umanită
ții". Din punct de vedere al 
contestării unor genuri Ciu
lei face un amendament ate
nuant. „Nu neg nici o cate
gorie, nu neg romanul, nu 
neg opereta. Poți nega ceva 
în cadrul categoriei, dar nu 
poți nega categoria însăși". 
Se discută și despre tînăra 
regie, pretinzîndu-se o mai 
sigură cunoaștere a profesiu
nii. „Important e să știi și 
să uiți, nu să nu știi și să 
inventezi. Cred că tinerii ar 
trebui să facă și academie".

O excelentă pagină e de
dicată tinerilor regizori rea
lizată chiar de către ei în
șiși. Ea a fost ocazia unor 
frumoase microeseuri. Aure- 
liu Manea scrie cu precizie 
și tensiune despre importan
ța elementului esențial din 
teatru: atenția publicului, 
„înainte de a crea starea es
tetică, un spectacol trebuie 
să creeze atenție". Mai de
parte el își recunoaște pa
siunea pentru actor. „Dacă 
un regizor își disprețuiește

actorii, dacă acele hotăntoare 
intrări In scenă transmit in
diferența sa asupra colabo

ratorului actor, nici o re
zolvare ulterioară nu mai 
poate să mă readucă Ia sta
diul primar al intenției mele 
de a fi atent". Ivan Helmer 
încearcă să definească ele
mentele condiției tinărului 
regizor, dificultăți și avan
taje. Responsabilitatea aces
tei profesii e motivul central. 
„Dacă teatrul este, dincolo 
de minciună, realitate, — și 
nu e cu putință să facă 
teatru decît cine crede asta, 
cine crede în sîngele curgînd 
din timpla celei împușcate 
în culise — atunci regizorul 
chiar este un comandant de

regizor, dar ei s-au aruncat 
in flăcări, ei sînt detestați 
cind au căzut din cauza 
mea...“. Alexa Visarion re
afirmă dreptul regizorului de 
a se adresa acelor latențe 
ale textului care au fost igno
rate „posibilităților pe care 
le acordă și le susține in fața 
fiecărei epoci și a fiecărui 
creator de a se exprima prin 
intermediul lor". Cătălina 
Buzoianu comentează impor
tanta pentru un teatru a re
pertoriului care „mai întii 
înseamnă • atitudine". Tînă
ra regie interesează presa 
noastră.

Numărul mai conține ob
servații asupra stagiunii sem
nate de Natalia Stancu și

oști, este Kutuzov nereușind 
niciodată să scape, oricit 
și-ar bate joc de ea, de a- 
mintirea morților pe care nu 
le-a putut împiedica, sau pe 
care le-a acceptat, sau le-a 
provocat din rațiuni supe
rioare... Trebuie să ni-1 în
chipuim pe Kutuzov tînăr 
— aceasta e condiția regizo
rului tînăr". El vorbește mai 
departe de interesul acordat 
profesionalizării și mai cu 
seamă muncii cu actorii de 
calitate. „Și eu cred că un 
regizor se poate numi regi
zor atunci cînd înainte de 
orice îl interesează actorii... 
Cînd mi se spune „păcat că 
n-ai avut actori" mă simt 
jignit cel mai tare. De fapt 
eu știu că actorii n-au avut

Liliana Moldovan, recenzii 
ale ultimelor apariții atît de 
dramaturgie, cit și de critică. 
Se publică fragmente din 
două piese istorice ale lui 
Mircea Bradu și a Iui A.G. 
Ardeleanu. Ultima pagină e 
dedicată raportului dintre 
teatru și realitate, George 
Banu însoțind cu un scurt 
articol cîteva importante 
manifeste care iși fixează ca 
scop angajarea teatrului în 
societate.

Numărul din „Tribuna" a- 
sigură o frumoasă deschidere 
asupra teatrului nostru, dar 
și asupra posibilităților de e- 
xistență ale unui săptămînal 
de specialitate.

Studiul lui Petru 
Ursacbe — „Șezătoa
rea" in contextul fol
cloristicii, Ed. Miner
va, 1972 — destinat 
stabilirii locului și con
tribuției pe care revis
ta Iui Artur Gorovei a 
avut-o în istoria fol
cloristicii românești, 
constituie un prețios 
aport la cunoașterea u- 
neia dintre cele mai 
apreciate reviste de 
folclor din țara noas
tră, facilitind înțelege
rea cadrului științific 
și cultural in căre re
vista a apărut, circum
scrierea ei în contextul 
general al mișcării fol
cloristice românești șt 
universale. valoarea 
artistică și științifică a 
materialului de folclor 
publicat. Relativ la a- 
cest altim capitol reți
nem aprecierea auto
rului, apreciere ce se 
bizuie pe parcurgerea 
integrală a colecției re
vistei și pe comparația 
valorii materialului pu
blicat aci cu fondul 
arhivistic al folclorului 
românesc: „Șezătoa
rea" publică cca. 2 200 
de cîntece care „...au 
mai totdeauna valoare 
antologică, așa cum 
reprezentative erau și

legendele. Volumul de 
cîntece publicat în re
vista „Șezătoarea" ar 
putea să stea. la baza 
unui corpus ăl liricii 
românești, care ar re
ține imagini, motive, 
grupuri de versuri ^ti
pice". Să adăugăm că 
o valoare similară au 
și basmele, snoavele si 
cînteccle epice tipări
te în coloanele revistei 
din Fălticeni.

Am făcut această re
marcă pentru că, din 
cite ne informează P. 
Urs ache „...revista, cu 
toată circulația ei in
tensă altădată, a în
ceput să devină destul 
de rară. De pildă, la 
Iași, nu există o co
lecție întreagă. Biblio
teca Academiei posedă 
o singură colecție mi
crofilmată, „originalul" 
păstrîndu-se în depo
zit". Așadar, iată un a- 
devărat tezaur folclo
ric, cules și dat la lu
mină cu trudă, greu 
accesibil nu numai u- 
nor pături mai largi 
de cititori interesați în 
cunoașterea culturii 
populare, dar chiar și 
specialiștilor. Că „Șe
zătoarea" nu e un caz 
unic din acest punct 
de vedere o știm cu

toții. Că in reviste cu 
aceeași circulație, că 
în diverse arhive din 
țară zac cunoscute 
doar cîtorva specialiști, 
depozite întregi de ma
teriale folclorice a că
ror valoare este de ne
tăgăduit — de pildă 
răspunsurile la .chestio
narele lui B. P. Haș- 
deu — iarăși o știm cu 
toții. Ceea ce nu știm, 
și am dori să aflăm, 
este vremea cînd edi
turile noastre se vor 
hotărî să încredințeze 
tiparului aceste co
mori, inclusiv cele din 

’ Arhiva Institutului de 
etnografie și folclor, 
pentru a deveni un 
bun public, pentru a 
scurta drumul cercetă
torului la ele, pentru a 
oferi numeroșilor iu
bitori ai culturii noas
tre populare un ade
vărat corpus al folclo
rului românesc, act e- 
ditorial ce se va reper
cuta pozitiv asupra re
punerii în circulație a 
unor creații folclorice a 
căror valoare artistică 
și știlnțific-documenta- 
ră nu poate fi pusă la 
îndoială.

colonii ca celenter ațele, amenirț 
țațe continuu de primitive ș 
grotești metamorfoze, ce pot f 
asociate unor imagini din Bosch 
se înțelege cu zimbetul mail 
țios de rigoare. Viciile „capitale* 
ale lumii evocate de Pucă sîn\ 
abulia, veselia tîmpă, senina in- 
conșiiențâ, plăcerile „terestre" 
in esență „căderea din regn" sati 
mai exact „nenașterea în regn 
(aproape toate personajele nl 
privesc, ca să luăm un exemplu 
cu un singur ochi dar nu cu u 
ochi „pierdut", ci cu unul „ne 
crescut" încă). Toate aceste pei 
sonaje nu fac la urma urmele 
nimic. Colcăiesc, viermuiesc.

Artistul ridică o piatră su 
care organisme rudimentare s~ 
mișca somnambulic, insensibil 
deopotrivă la întuneric și lumi 
nă. Dar toată această imaginar 
călătorie, asemănătoare cu < 
ceea a lui Swift în teritoriul „i 
rudiților" din Laputa, această < 
topie „inversă" îmbracă un a 
benign. Nu ai senzația un 
„lupte cu absurdul", ci a un 
„joc cu absurdul". Florin Pui 
moralizează „în glumă" mimîr 
adeseori scepticismul, retranșîi 
du-se ambiguu cînd pe poziț 
unui pamfletar virulent, cînd ; 
aceea a unui înșiruitor de istoi 
picante de tipul lui Damian St 
noiu. Ne place să credem că 
face din conștiința ineficacităț 
pedantismului ce însoți-.u 
neori demersurile cu caJfter e 
tic. In fața „canaliei simpatice' 
a cărei genealogie pe scară nc 
turală o întreprinde, eficace n 
e, pare să ne spună artistul, dec 
rîsul, de la poanta acidă pînă i 
persiflarea inocentă. Umorul li 
Florin Pucă nu este, în ciud 
aparențelor, un umor vesel, ni 
mai dacă nu ne propunem cu d 
nadinsul să căutăm „împărăți 
proștilor" la Polul Nord, numt 
dacă dintr-o oroare de „nare 
sism" uităm să ne mai privim I 
oglinzile cu care semenii ne în 
bie, mai altruist sau nu, la fi 
care pas. Substanța artei sale i 
va apărea ca „modernă", ca „ 
locul ei" atîta vreme cît coi 
strucția morală a omului nu 
încheiată, construcție, firește, < 
șanse de izbîndă, construcție aȘ 
zată sub o zodie fastă, la ani 
podul metaforei „Turnul lui B< 
bel". Acesta e, credem, Fior 
Pucă și prezența expoziției de 
chisă la Galeriile de artă „G 
lateea" (Calea Victoriei nr. 13 
ne oferă o imagine grăitoare 
posibilităților artei sale. Expoz 
ția mai cuprinde însă o serie c 
desene reunite în cicluri „Amii 
tiri despre mine", autoportrei 
fantastice, „confruntate" cu li 
mea personajelor sale, mai exa 
cu a unor automatisme, căci ai 
se dovedesc mai mult ticuri gr 
fice. „Poezia", haina lirică 
potrivește parcă mai puțin fire. 
structurii sale. Tendința de „ci 
mințire", de ordonare a imagini 
de plasticizate a ei i se poți 
vesc, de asemenea, parcă mai pt 
țin. Ne îndreptățește o afirmați 
de acest gen nota de căutat, îi 
cllnația, mai nouă, de a nu m 
„filosofa" în termeni populari, a 
a schimba, sensibil, chiar obie 
tul și direcția „filosofării" sal 
Tocmai aici unde umorul vut\ 
atinge cea mai verosimilă și < 
menească ipostază, capoteaz 
Tocmai aicț în „Amintiri desp 
mine". Omul, se ignoră deodat 
împingînd în plin plan, deșt 
de insistent și aproape cu orii 
preț, artistul. De ce oare ?

C. R. CONSTANTINESCU
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crările ar trebui să se afle în-
tr-un stadiu avansat. Dar lu-
crurile — se prezintă din pă-
cate, altfel. Din cele 162 de
cămine planificate, doar 48 au 
fost date în folosință. Nici 30 
la sută, prin urmare, și ne a- 
flăm în a opta lună a anului. 
Alte 89 se află în diferite sta
dii de construcție, cele mai 
multe în faze primare. In sfir- 
șit, la 25 dintre ele lucrările 
nici n-au început.

Situația este cu totul neco
respunzătoare și, orice s-ar 
spune, în afara putinței de a 
accepta orice.............................
și, indiferent 
fi ele. Adică, 
turi pentru a 
materiale și bănești în vederea 
ridicării acestor cămine, cons
truirea lor a fost nu o dată 
vehement solicitată chiar de 
către întreprinderile beneficia- 

. re și în momentul în care con
dițiile esențiale — finanțările 
— sînt asigurate lucrările nu 
demarează sau se execută în- 
tr-un ritm nepermis de lent. 
De ce ?

fel de întîrzieri 
de ce natură ar 
se fac mari afor- 
se aloca mijloace

Cauzele sînt multiple și țin 
de mai mulți factori.

Mai Intîi, de întreprinderile 
beneficiare. După ce acestora 
li s-au constituit fondurile și 
construcția căminelor a fost in
clusă în plan, finalizarea In cel 
mai scurt timp a investiției 
pare a fi ultimul lucru care le 
mai interesează. Desigur, sînt 
și excepții. Dar exemplul Com
binatului de articole tehnice 
din cauciuc — Pitești, pe ca- 
re-1 prezentăm pe larg în a- 
cest număr, este, din acest 
punct de vedere, cît se poate 
de elocvent. Tărăgănarea la 
nesfîrșit a stabil' i amplasa
mentului in conf mitate cu 
normele legale în vigoare, nea- 
sigurarea documentației tehnice, 
iată doar două dintre cauzele 
care au făcut ca nici pînă azi. 
după mai bine de un an. finan
țarea sâ nu poată fi deschisă 
și, evident, lucrările să nu fie 
începute. Iar in această situa
ție, cînd mai sînt doar patru 
îuni și ceva pînă Ia ~ ’ _
nului, se află nu mai puțin de 
25 de cămine.

La rîndul lor, nici 
de proiectare nu acordă__
multă atenție acestor obiective 
cu caracter social. Cazurile de 
predare cu întîrriere, cu multă 
întârziere, a documentației xeh-

finele a-

unitățile
mai

nice sînt de o frecvență demnă 
de o cauză mai bună.

în sfîrșit, sînt numeroase în
treprinderile de construcții 
care manifestă aceeași lipsă de 
Creocupare în îndeplinirea o- 
ligațiilor pe care și le-au asu

mat prin contracte, cînd e vor
ba de căminele pentru tinerii 
muncitori. O slabă organizare 
a muncii, lipsa cadrelor cali
ficate necesare, ritm de lucru 
extrem de lent sînt punctele 
comune întîlnite pe cele mai 
multe dintre aceste șantiere.

Experiența demonstrează că 
acolo unde Comitetele județene 
și orășenești ale U.T.C. pun 
în centrul preocupărilor lor 
problema construirii căminelor 
muncitorești urmăresc perma
nent mersul lucrărilor și inter
na cu mijloacele care le stau la 
îndemînă. contribuția lor în 
impulsionarea lucrărilor, în 
respectarea termenelor planifi
cate, este importantă, uneori 
hotărîtoare. Ir. numărul de azi 
prezentăm experiența pozitivă 
acumulată de Comitetul jude
țean U.T.C. Satu Mare. Nu este 
singurul exemplu. La peste 15 
cămine din județele Car aș-Se
verin, Alba. Bihor. Neamț. Bz- 
eiu. Mehedinți. Hunedoara în
ceperea lucrărilor s-a făcut In

urma intervenției ferme a or
ganizațiilor U.T.C., care au or
ganizat brigăzi și echipe de ti
neri și au executat o mare 
parte din lucrările ce solicitau 
forță de muncă necalificată și 
chiar calificată. Totul este să 
te preocupe această chestiune 
și să iei toate măsurile pentru 
a-ți îndeplini mandatul încre
dințat de tineri. Or, din acest 
punct de vedere, nu se poate 
spune câ situația este genera
lă. In multe județe comitetele 
U.T.C. n-au intervenit cu fer
mitate pe lingă conducerile u- 
nităților de construcții și bene
ficiare pentru accelerarea rit
mului, lucru în vederea respec
tării termenelor de dare în 
funcțiune. Colaborarea cu fac
torii răspunzători de construc
ție a acestor obiective, se limi
tează adesea în județe ca Ar
geș, Cluj. Dîmbovița, Arad, Si
biu, Galați. Timiș. Constanța, 
Suceava și Botoșani, la discuții 
generale, fără a se acționa cu 
hotărire pentru lichidarea unor 
neajunsuri.

Dată fiind situația prezentată 
mai înainte se impun măsuri 
hotărî te pentru intensificarea 
nunului de execuție și începe
rea imediată a lucrărilor la 
cele 34 de cămine. Pentru spo-

rirea contribuției organizațiilor 
noastre U.T.C. în realizarea a- 
cestor obiective este imperios 
necesar să se ia măsuri pentru 
ca toate Comitetele județene și 
orășenești ale U.T.C. să ajute 
direct acțiunea de construire 
la termenele planificate a aces- 
tdr obiective sociale. In acest 
sens, ele trebuie să asigure o 
urmărire sistematică a mersului 
lucrărilor, să coordoneze ne
mijlocit participarea organiza
țiilor U.T.C. la organizarea și 
conducerea lucrărilor de con
strucții. împreună cu conduce
rile tehnico-administrative să 
studieze posibilitatea adaptării 
sistemului construirii în regie 
proprie, utilizarea cu precădere 
a proiectelor tip pe care 
C.S.E.A.L. le pune la dispozi
ție, folosirea resurselor mate
riale existente pe plan local și 
a meseriașilor din cadrul între
prinderilor pentru lucrările ca
lificate, iar pentru cele neca
lificate să organizeze acțiuni de 
muncă patriotică cu tinerii din 
întreprinderi pe baza unei 
programări minuțioase.

Să facem tot ce depinde de 
noi pentru a asigura realizarea 
în bune condițiuni a programu
lui de construcții în acest do
meniu !

I

I

PE ARGE$ ÎN SUS
PE UNDE NE-AM DUS PROBLEMELE

ZIDURI PĂRĂSITE
Șl NEISPRĂ VITE.

• ••

Pentru anul acesta, în 
Argeș, era prevăzut -să se

județul 
. _____ dea in

folosință 4 cămine : unul pentru 
tinerii de la Combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc cu o 
capacitate de 225 locuri, unul 
pentru 115 tineri de la întreprin
derea „Electro“-Curtea de Ar
geș și două pentru Grupul șco
lar al U.M.M. Cîmpulung. Po
trivit planului căminele elevilor 
trebuie să fie gata în august, cel 
pentru „Electro" în septembrie, 
iar celălalt în trimestrul IV.

Sîntem în luna august. Care 
este stadiul acestor lucrări ? 
Total necorespunzător. La nici 
unul dintre aceste cămine ter
menele nu vor fi respectate.

In zona de nord a Piteștiului 
lucrările nici n-au început. A- 
ceasta este cu atît mai grav dacă 
ne gîndim că în căminul respec
tiv trebuie să fie și punctul ter
mic care va alimenta și Liceul 
de limbă germană aflat în con
strucție. Dar de ce nu s-a făcut 
nimic ? Nu au nevoie tinerii de 
aigi de cămin ? Dimpotrivă, 
mg. Nicolae Budura, șeful ser
viciului investiții al C.A.T.C., 
întreprindere beneficiară, înțe
lege perfect necesitatea lui. 
Ne prezintă un vraf de a- 
drese, datate 1971, cu in
tenția de a ne convinge că 
a existat preocupare dar „ne-a 
jucat Trustul cum a vrut- (?’.?) 
La ora actuală insă lipsește do
cumentul principal pentru dema
rarea lucrărilor — actul de ex
propriere. Cu toate că se știa de 
anul trecut abia în 14 iulie 1972 
a fost înaintată Centralei indus
triale cererea prin care se soli
cită terenul, urmind ca aceasta 
la rîndul ei să facă demersurile 
cuvenite forurilor în drept. La 
întrebarea noastră, de ce atît de 
tîrziu ? n-am primit răspuns. Cu 
aceeași încetineală s-a acționat 
și în ceea ce privește comanda
rea documentației tehnice. Tova
rășul inginer ne spune că s-ar fi 
comandat Institutului județean de 
proiectări să execute documenta
ția și că reprezentanții acestuia 
s-ar fi angajat să execute proiectul 
astfel încît în trimestrul IV 1971 
să se poată deschide finanțarea 
și să înceapă lucrările. Ajunși 
aici apare firească întrebarea : 
de cînd relațiile dintre unității0 
socialiste se întemeiază pe vorbe 
și nu pe contracte ferme cu ter
mene precise ? Dar conducerea 
întreprinderii merge mai departe. 
Pe această bază șubredă a înche
iat la 5 august 1971 un protocol 
cu Trustul de construcții Pi
tești față de care se angaja să-i 
predea do ir entația în septem
brie (???) iar amplasamentul în 
decembrie ’971. Rostul acestei e- 
chilibiistici a beneficiarului nu 
e greu de sesizat. Vroia „să a- 
gațe“ într-un fel fondurile pen
tru a nu le rierde. Nu vrem să 
mai insistăm asupra acestui pro
cedeu complet neavenit, și nici 
pe faptul că fondurile au fost 
blocate atîta timp fără întrebu
ințare și să vedem cu ce s-a ales 
beneficiarul. Tn posesia proiectu
lui a intrat abia în martie 1972. 
Actul de expropriere nu-1 are 
nici acum. Finanțarea n-a fost

• Tinerii așteptau un bloc
și li se oferă un vraf

de adrese

• Suveica angajamentelor
verbale: de la întreprin-

dere la trust și viceversa I
• De ce organizația LTC stă

cu brațele încrucișate?

deschisă, iar lucrările, bineînțe
les, n-au început Și sintem ia 
august 1972.

cerii articole
tehnice din cauciuc pentru con
strucția căminelor muncitorești 
este așa cura se vede din situația 
prezentată, nu înțelegem de ce 
comitetele municipal și județean 
ale U.T.C. nu și-au făcut dato
ria- Parcă n-ar fi \orba de 
cămin pentru tineri. parcă 
nu și-ar cunoaște îndatoririle 
ce le revin în această di
recție, îndatoriri nu o dată sub
liniate. Sigur, pornind de Ia con
vingerea că „problema ne depă
șește- nu se va realiza nimic. 
Atitudinea brațelor încrucișate 
n-a dus și nu va duce vreodată

la vreun reruhaL Ce trebuiau să 
facă cele doua organe U.T.G 
ne arată, chiar în acest număr, 
comitetul județean Satu Mare al 
L’.TjCL E imposibil să se pro
cedeze la fel și la Argeș ?

Dar să mergem mai departe.
La Curtea de Argeș situația 

se prezintă cu totul altfel. Aid 
a existat la timp documentația, 
s-a stabilit amplasamentul. Deci 
s-au asigurat condițiile începerii 
lucrărilor. în toamna anului tre
cut s-a turnat fundația. Dar lu
crarea s-a executat prost. A tre
buit să fie refăcută. Și-au mai 
trecut șapte luni. Șantierul pre
zintă imaginea unui loc peste 
care a trecut furtuna. Din cără
mizile stivuite în februarie de că
tre tineri, mai mult de jumătate

rint sparte, fărâmițate Nu se știe 
încă ane va plăti pagubele. Cu 
toate că Trustul a încasat stimele 
pentru organizarea de șantier 
aici nu s-a făcut nimic. Sculele 
se țin la un dulgher de pe alt 
șantier, planurile stau sub i 
leatâ, apa pentru mortar se
ce cu gălețile dintr-o baltă (cînd 
plouă* sau de h alte surse. în 
ziua cînd am fost pe șantier cinci 
zidari lucrau iar doi. între care și 
Dumitru Iordan șeful de echipă, 
executau munci necalificate. Cî- 
teva fete transportau cu targa 
cărămida de la distanța de 100 
m. Mai e de mirare că-n astfel 
de condiții s-au executat abia 
30 mc zidărie din cei 800 cît 
prevede lucrarea ? Dacă în pri
mul caz, cel al C-A.T.C, șina 
principală o are beneficiarul, aid 
constructorul nu și-a făcut da
toria.

La Grupul școlar al U.M.M. 
Cîmpulung cele două cămine tre
buiau date în folosință de către 
Trustul de construcții industriale 
in august 1972. Unul se 
află într-o fază ceva mai avan
sată. La celălalt s-a executat zi
dăria la roșu parter și etajele 1, 
2. 3 și s-a acoperit 50 la sută 
din planșeu. In doi ani s-au rea
lizat pe ansamblul lucrărilor 12 
milioane Iei investiții ; au mai 
rămas 6 milioane. Tovarășul 
Ion Otogu, directorul grupu
lui școlar ne spune că va 
fi ce! mai greu an de învățămîr.t. 
Vor fi circa 1 000 de cereri de 
locuri în cămin, locuri însă tot 
cele de anul trecut. Ba mai pu
ține pentru ci s-echiul cămin își 
sa restriage capacitatea, unele 
dormitoare urmind să fie ame
najate săli de clasă. Iată doar 
cîtesa din consecințele nerespec- 
tării de către constructor a ter
menelor de realizare a cămine
lor. Aid elesii, maiștrii au lucrat 
din plin. Chiar acum ei execută 
montarea gardului, n-au fost deci 
probleme cu mina de lucru ne
calificată. S-a întîmplat însă alt
ceva. Au fost schimbați în mai 
multe rinduri echipele de con
structori. Tn unele cazuri s-au 
prezentat la muncă tîrziu așa că 
au fost perioade mari cînd nu 
s-a făcut nimic. Rezultatul e cel 
prezentat mai sus. De ce ?

între benefidar și constructor 
a fost încheiat un contract, s-au 
stabilit termene. Respectarea loi 
nu este benevolă ci obligatorie. 
Și asta ar trebui s-o știe bine 
conducerea Trustului de con
strucții industriale. Și nu numai 
s-o știe ci s-o și respecte.

LIDIA POPESCU
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APA VIE : ruieazâ la Victoria 
(orele •; U.15; 1X30; li; l«.3O;
20.45) .

BINECUVINTAȚI ANIMALELE 
Șl COPIII : ruieazâ la Patria
(orele 9: 12: 15: li. 2D.

TINTIN S! TEMPLUL SOARE
LUI : ruieazâ la Capitol (orele
9.30; 11.45: 14.15: 16.15: 1B.30: 20.45): 
Grădina Capitol (ora 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
ruieazâ la Festiva’. (orele 8,45; 
11.15: 13.30: 16; 18 30 ; 21). Melodia 
(orele 8.45: 11: 13.30; 16: 18,30;
20.45) , Modern (orele 8,30; 11; 13,30; 
16- 18.30: 21). Grădina Modern 
(ora 20).

DACA E MARTI. E BELGIA : 
rulează la “ ....................... .
9 ; 11,15 ; 1
20.45) . Favorit 
13.45: 16. 16.15;
Doina (ora 20).

CREIERUL : 
(orele 8,30; 11; 
București (orele 8,30; 
13,30; 21), Grădina Select (ora 20).

NEVĂZUT. NFCUNOSCUT : ru
lează la Central (orele 9: 11.15; 
13.30: 16: 18.30; 21). Grădina Festi
val (ora 20).

NAUFRAGIAT! IN SPAȚIU : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,45: 
14,30: 17.30; 20.30), Flamura (orele 
9: 12.30: 16: 19.30).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 12,30; 16;

Luceafărul (orele •
13.30 ; 16 ; 18,30 ;

t (orele 9.15: 11.30: 
20.30). Grădina

rulează la Scala 
13.30; 16: 18,30; 21). 

- ““V; 11; 13,30; 16;

16:
16)

19.30) . Gloria (orele 9; 12.30
19.30) . Tomls (orele 9: 12,30: 
Grâdina Tomls (ora 19.30).

DIRECTORUL : ----- - '~
zesti (ora 16). 

AVENTURI LA 
GRA : rulează la 
16: 19).

ASTA-SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează ia Gringași (orele 
15.30: 17.43: 20)

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Moșilor (ora 16), Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Gluiești (orele 15,30; 18; 20.30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Doina (orele 12.30; 15.30: 18: 20.30). 
la orele 9.45: 11 - Program de 
desene animate pentru copii.

LUPUL NEGRU : rulează la U- 
nirea (orele 15.30: 18). Grădina 
Unirea (ora 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (orele 
9.15—18.30 în continuare) la ora 
20.15 — Program de documentare.

20 000 DE LEGHE SUB MARI '■ 
rulează la Lumina (orele 9,30; 12; 
14.45; 17.30; 20).

TREI DTN VIRGINIA : rulează 
la Gri vita (orele 9: 11.15: 13,30: 

............................. — ------- 9;

'ulează la BU-

MAREA NEA- 
Viitorul (orele

16; 18,15: 20,30), Volga (orele 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

CASA DE SUB ARBORI î 
lează la Lira (orele 15.30: 18). 
tan (orele 15.30: 18). Grădina Lira 
(ora 20.15), Grădina Vitan (ora 
20,15).

di
vi

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Bucegi (orele 15.45; 18). Grădi
na Bucegi (ora 20.15).

WATERLOO : rulează la Dacia 
(orele 9; 12.30; 16: 19,30).

O AFACERE ; rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30: 17.45: 20). Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20.15).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20).

FLOAREA-SOARELUI : rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30: 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DIN 
hill ‘
9: 11,15; 13.30: 16: 18.15: 
Grădina Aurora (ora 19,45).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17.30; 20)

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Munca (orele 16; 18: 20).

ANCHETATORUL : rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18: 20.15).

CORTUL ROȘU : rulează la Fla
căra (orele 15.30: 19).

JOCUL DE-A MOARTEA î ru
lează la Arta (orele 15,30; 18). Gră
dina Arta (ora 20.15).

ROBIN HOOD : rulează 
Popular (orele 15: 18; 20.30).

ADIO. DOMNULE CHIPS ! : 
lează la Cosmos (orele 15.30;

OSCEOLA : rulează la Progre- 
»Ul (orele 15,30; 18; 20,15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20).

GUN 
rulează la Aurora (orele 

‘ ------ 20.30).

ru-
19).

POT FI
SOLUȚIONATE9

(Urmare din pag. I)
Astfel, în anul 1971—1972 au 

fost construite în municipiul 
Satu Mare trei cămine pentru 
nefamiliști din care două la U- 
zina „Unio" și unul la C.E.I.L. 
Iar între 3 mai 1971 — 15 mar
tie 1972 s-a construit un bloc cu 
56 de apartamente pentru tinerii 
familiști. Cum am procedat ? 
Primul lucru pe care l-am fă
cut a fost trecerea pe listă a tu
turor tinerilor care au solicitat 
cămin sau locuințe. In al doilea 
rînd, în colaborare cu unitățile 
socialiste și organizațiile de sin
dicat am decis cine vor primi 
locuințe, ținînd cont de criteriile 
existente în această direcție.

Comitetul județean a venit 
în sprijinul constructorului asi- 
gurind diferența de cadre ca
lificate necesare. Pentru blocul 
familiștilor, de exemplu, am a- 
les de la fiecare unitate (circa 
10 întreprinderi) cei mai buni 
tineri specialiști și am constituit 
o echipă complexa care să poată 
realiza integral toată construcția 
blocului. Tinerii au fost grupați, 
în raport de schimburi și con
cedii, pe brigăzi pentru a piștea 
efectua muncile calificate și ne
calificate. Fiecare tînăr și mai 
ales cei de la blocul de fami
liști și-au adus prietenii și rudele 
la lucru. La lucrările de con
strucții am mobilizat și elevii 
din taberele de muncă patrio
tică. Ca șefi de șantiere au fost 
numiți activiști U.T.C. sau se
cretari U.T.C. din unitățile pe 
lingă care s-au construit cămi
nele. Precizez că ele au fost re
partizate încă înainte de înce
perea construcției și fiecare că
min a fost declarat șantier al 
tineretului.

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19.30).

CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Grădina Buzești (ora 20).

FRENCH CAN-CAN (orele 12; 
14; 16: 18.15). LACRIMI DE ȚI
GANCA (ora 20.30) : rulează la 
Cinemateca „Union*.

MIERCURI 9 august

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU DRAG 
— ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" 
(la Arenele Romane) : CINE ARE 
DOR PE LUME — ora 20 : An
samblul „Rapsodia română" : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 18,30.

la
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 O viață pentru o idee

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis următoarea 
telegramă președintelui Republicii Singapore BENJAMIN 
HENRY SHEARES

C- prilejul zilei naționale a Republicii Singapore, îmi este 
plăcut să adresez Excelenței Voastre, din partea Consiliului de 
Stat, a poporului român și a mea personal, cordiale felicitări, 
Împreună cu cele mai bune urări de progres și pace poporului 
singaporez prieten.

Îmi exprim speranța că bunele relații statornicite între 
țările noastre se' vor dezvolta continuu, în folosul popoarelor 
român și singaporez, al păcii și colaborării internaționale.

Festivitatea ’înălțării la gradul 
de locotenent a promoției de ofițeri

1972 a Ministerului de Interne
Marți a avut loc festivitatea 

înălțării la gradul de locotenent 
a promoției de ofițeri 1972 a 
Ministerului de Interne.

La solemnitate au participat 
activiști de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori, ca
dre universitare.

Luînd cuvfntul cu i 
lej, tovarășul Ion 
membru supleant al ( 
lui Execvtiv al C.C. 1 
ministru’ de interne, 
sat tinerilor ofițeri 
felicitări și urări de succese 
!n activitatea ce o vor des
fășura -în vederea traduce
rii în viață a sarcinilor pe 
care partidul și statul le-au în
credințat organelor Ministeru
lui de Interne. îndeplinirii ho- 
târirilor Conferinței Naționala 
a partidului, privind întărire* 
legalității socialiste, apărarea
securității statului. ‘ * '
obștesc și personal al cetățeni
lor, a ordinii și liniștei publice.

în numele tinerilor ofițeri au 
luat cuvintul șefii promoției, 
locotenent Dumitru Ciobanu și 
locotenent Marin-Constantin 
Iacob.

Intr-o atmosferă de entuziasm 
promoția de ofițeri a adresat 
Comitetului Central al ~ •
dului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă în care se spune, printre 
altele :

Sîntem profund recunoscători 
partidului și poporului pentru 
zilele minunate pe care le trăim 
și luminoasele perspective ce 
ni se deschid prin făurirea so
cietății socialiste multilateral

acest pri- 
Stănescu, 
Comitetu- 
al P.C.R., 

a adre- 
calde

avutului

Parti-

dezvoltate pe pămîntul Româ
niei. Sîntem conștienți de înda
torirea patriotică sacră pe care 
o avem de a trăi și munci în 
chip comunist, fiind demni de 
gloria și eroismul înaintașilor, 
de încrederea și prețuirea

1 care ni le acordă partidul 
guvernul.

Pentru noi toți constituie
exemplu strălucit și un imbold,

pe
Și

un

• MARȚI A PĂRĂSIT CAPI
TALA delegația comună a par
tidelor din Republica Unită 
Tanzania : Uniunea Națională 
Africană din Tanganica — 
(T.A.N.U.) șl Afro-Shirazi din 
Zanzibar, condusă de A. P. Bi- 
seko, membru al Comitetului 
Național Executiv al T.A.N.U., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită prietenească în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Vela, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
alte persoane oficiale.

modul în care dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu vă 
consacrați întreaga putere de 
muncă și energie cauzei parti
dului și poporului român, înal
ta capacitate și spiritul de dă
ruire cu care’slujiți interesele 
națiunii noastre socialiste, în
țelepciunea și spiritul cuteză
tor cu care conduceți lupta re
voluționară a partidului și a 
întregului popor.

Vom depune întreaga capaci
tate de muncă, toate cunoștin
țele și pasiunea noastră revolu
ționară, pentru îndeplinirea în 
mod exemplar a Directivelor 
Congresului al X-lea, a sarci
nilor ce ne-au fost încredințate 
de Conferința Națională, vom 
servi cu abnegație și devota
ment cauza nobilă a partidului, 
progresul material și spiritual 
al patriei și poporului.

COMUNICATUL COMISIEI ELECTORALE
CENTRALE PENTRU REVOCAREA

UNOR DEPUTATI IN MAREA
ADUNARE NAȚIONALA

de 6 august 1972, a 
votarea propunerilor 
Unității Socialiste cu

In ziua 
avut loc 
Frontului 
privire Ia revocarea unor de- 
putați în Marea Adunare Na
țională.

Au fost revocați : Vasile Rus, 
circumscripția electorală nr. 2 
Tîrgu Mureș-Nord, județul Mu
reș. cu 98.98 la sută din votu
rile exprimate : Ilie Făsui, cir
cumscripția electorală nr. 4 
Caransebeș, județul Caraș-Se- 
verin, cu 99,74 la sută ; Virgil 
Pîrvu, circumscripția electorală 
nr. 11 Nehoiu, județul Buzău, 
cu 99,42 la sută : Nicolae Mur- 
guleț, circumscripția electorală

nr. 22 Giulești, municipiul 
București, sectorul 7, cu 99,60 
la sută.

Comisia Electorală Centrală 
a verificat lucrările comisiilor 
electorale de circumscripție și 
ale comisiilor secțiilor de vo
tare și a constatat că votarea 
propunerilor de revocare s-a 
desfășurat în conformitate cu 
dispozițiile Legii nr. 28/1966 cu 
privire la alegerea deputaților 
în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare.

Lucrările referitoare la aces
te revocări au fost transmise 
Comisiei de Validare a Marii 
Adunări Naționale.

SPORT • SPORT PENTRU PRIMA DATA
IN ISTORIA JOCURILOR

„FLACĂRA OLIMPICĂ'1
PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Timp de cinci zile, între 13 și 
17 august, „Flacăra olimpică44 în 
drum spre Munchen va străbate 
teritoriul României pe un traseu 
ce va include orașele Giurgiu, 
București, Titu, Piteștii Rm. V»î- 
cea, Sibiu, Sebeș, Alba-Iulia, O- 
răștie, Simeria, Călan, Hunedoa
ra, Deva, Lipova, Arad, Timișoa
ra, Deta, Stamora Moravița. 
De-a lungul celor 842 km. ai tra
seului torța va fi purtată de me- 
daliați olimpici, campioni mon
diali, europeni și naționali, spor
tivi fruntași, constituiți în 593 
schimburi. Schimburile sînt astfel 
organizate incit torța să fie pre
dată de alergători și călăreți din 
kilometru în kilometru, de cicliști 
la 3 km., de motocicliști și auto- 
mobiliști la 5 km. Pe Podul prie
teniei de la Giurgiu, în comuna 
30 Decembrie — Ilfov, Bucu
rești, Pitești, Rm. Vilcea, Sibiu, 
Alba Iulia, Hunedoara, Deva, 
Arad, Timișoara si Stamora Mn- 
ravița predarea torței se va face 
în cadrul unor ceremonii menite 
să marcheze importanța momen
tului, să sublinieze spiritul jocu
rilor olimpice. La București, de 
pildă, organizatorii au inițiat un 
vast program ce se va desfășura 
pe stadionul .,23 August" în zile
le de 12 si 13 august, program in 
care sînt incluse jocurile de fot
bal din Cupa Bucureștiului (afla
ta la a Vl-a ediție, cu participa
rea în acest an a echipelor clu
burilor Steaua, Dinamo, Sportul 
studențesc și... Steagul roșu Bra
șov), concursuri de tragere a 
frînghiei, motociclism, sărituri, a-

lergări, judo etc. „Flacăra olim
pică44 va sosi pe stadionul „23 
August44 duminică 13 august, la 
orele 19,45, purtată de Valeria 
Bufanu. După festivitatea aprin
derii torței pe stadion, „Flacăra 
olimpică44, purtată de multiplul 
campion Cefanu va parcurge tra
seul pînă la Casa centrală a ar
matei unde, intr-o amenajare spe
cială, va arde toată noaptea, pen
tru ca a doua zi să pornească mai 
departe pe traseul amintit. încă 
citeva amănunte. „Flacăra olim-

pică" va „înnopta44 în orașele 
București, Sibiu, Deva și Timi
șoara. Purtătorii torței vor putea 
opri spre păstrare torța, maieul 
și certificatul de purtător. O a- 
mintire prețioasă după cum se 
vede. In toate localitățile de pe 
traseu se fac pregătiri intense 
pentru ca purtătorii torței să fio 
primiți sărbătorește ca o nouă do
vadă a adeziunii mișcării sportive 
din țara noastră la nobilele idea
luri ce animă jocurile olimpice.

D. SANDU

„Nichitin" (III). 9,33 Luminile 
rampei. 10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Cărți Și idei. Octavian Paler : 
„Drumuri prin memorie*'. 11,10 
Telecinemateca pehtru copii : 
„Tom Degețelul". 12,40 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba ger
mană. 18,00 Cintare patriei. Trage
rea la sorți pentni stabilirea ordi
nii de prezentare a formațiilor în 
etapa a IlI-a a concursului. In 
program, lucrări distinse la con
cursul „Cintare României Socia
liste". 18,40 Tragerea Pronoexpres. 
18,50 Timp și anotimp in agricul
tură. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. In cinstea zilei de 23 Au
gust — marea întrecere la zi. 20,10 
Teleobiectiv. 20,30 Telecinemateca 
„Aventurile unui 
de ore".

PROGRAMUL II

tînăr". 22,50 „24

lume. 20,40 lu- 
Concursul na-

20,10 România în 
crări premiate la 
țional de muzică ușoară. Constan
ța 1972. 21,25 Viața economică a
Capitalei. 21,45 Arta plastică : Mu
zeul de artă din lași. 22,00 Roman 
foileton „Moș Goriot". Reluarea e- 
pisodului I.

LA TÎRGUL
DE MOSTRE

(Urmare din pag. I) 
festările similare organizate la 
noi în țară, ca și în raport cu 
a V-a ediție, ea constă în aceea 
că au fost expuse numai acele 
produse care au asigurată baza 
tehnico-materială necesară reali
zării lor în producția de serie. 
Toate aceste produse se vor pu
tea contracta (operațiile de con
tractare au început deja) pe pia
ța internă ele fiind, în același 
timp, subiect pentru export și 
pentru schimburile externe de 
mărfuri.

— Care a fost modalitatea la 
care ați apelat pentru ca acest 
criteriu să acționeze cit mai se
lectiv în masa produselor ce can
didau la pavilioanele tîrgului ?

— Realizarea acestei măsuri 
a fost asigurată de o comisie 
mixtă alcătuită din reprezentanți 
ai industriei și comerțului, care a 
avizat expunerea numai a acelor 
produse pentru care sînt asigu
rate condițiile producției de 
masă.

— Și nu e singura. Pentru în- 
tîia dată publicului vizitator i se 
vor desface spre cumpărare une
le din mărfurile expuse printr-o 
rețea comercială aflată direct 
sub auspiciile producătorilor.

— Ce va găzdui în acest an 
pavilionul central (A), care anul 
trecut nu a fost folosit ?

— Aici se înlesnește vizitato
rilor contactul cu mărfuri pro
duse la nivel național și expuse 
tematic (pe teme ca : „Copilul 
și lumea sa", „Vestimentația de 
stradă și ocazii" etc.).

— Ce ați mai putea adăuga la 
cele spuse de dv. pînă acum ?

— O informație, credem de 
mare interes, pentru cumpărăto
rii de automobile „Dacia" 1 300: 
în incinta expoziției se va orga
niza o tragere la sorți la care 
pot participa atît cei înscriși la 
C.E.C. pentru cumpărarea de 
autoturisme, cît și depunătorii 
contravalorii la serviciul special 
aflat în incinta expoziției.



„Să stabilim o încredere

reciprocă crescindă“

Interviul acordat Televiziunii române
in Finlanda r

de Alec Douglas—Home
„Cred că primul lucru care trebuie realizat il constituie 

stabilirea unei baze pe care să se clădească increderea intra 
toate țările europene’-, a declarat, intr-un interviu acordat 
Televiziunii române, ministrul de externe al Marii Britanii. 
Sir Alec Douglas-Home, referindu-se la principiile edificării 
— in concepția guvernului britanic — a unui sistem de 
securitate pe continent și în context, la rolul viitoarei con
ferințe general-europene.

Cînd există încredere se oot 
face multe lucruri; încrederea 
este absolut esențială, a spus el. 
Sper, a relevat Douglas-Home, 
că atunci cînd se va întruni o 
conferință pentru securitatea eu
ropeană și unde, pentru prima 
dată, vor fi prezente pe aceeași 
platformă țările din Vest și diu 
Est și, de asemenea, țările neu
tre din Etiropa, vom putea să 
stabilim o încredere reciprocă 
crescîndă.

Cred, a spus în continuare mi
nistrul britanic, că după o ase
menea conferință se va înființa 
un organism care să identifice a- 
numite teme. Ar putea fi’ vorba 
de probleme economice, ar putea 
fi probleme politice, ar putea fi 
probleme care să se refere la a- 
sistența socială sau cultură. Tre
buie sa stabilim aceste teme și 
să vedem tot ceea ce se poate 
face mai bine. îmi pun speranțe 
în această conferință. După oe 
vom identifica aceste domenii, Ie 
vom studia, iar apoi ne vom în
truni din nou în viitor.

Răspunzînd la o întrebare pri
vind influența îmbunătățirii rela
țiilor economice asupra climatu- 
tului politic din Europa, minis
trul britanic a declarat: „Est©

bine să folosim posibilitățile pe 
care ni le oferă cooperarea eco
nomică pentru a încerca să a- 
propiem popoarele europene. De
sigur, există deja un mare grad 
de cooperare economică și se duc 
tratative pentru sporirea acestei 
cooperări. Numeroase întreprin
deri britanice îș sporesc volumul 
comerțului cu Europa de est .Am 
avut discuții în ce privește coo
perarea în domeniile petrolifer, 
transporturi, în ce privește un nu
măr de lucrări foarte importante, 
astfel îneît să putem ajunge la 
dezvoltarea cooperării. Sigur, a 
menționat ministrul britanic că 
dezvoltarea economică are efecte 
asupra climatului politic : cu cît 
mai mulți oameni învață să lu
creze împreună în domeniul coo
perării economice, cu atît mai 
mare va fi încrederea reciprocă. 
Aceasta se răsfrînge, prin ea în
săși, asupra climatului politic. îl 
face mai favorabil. Ne pronunțăm 
ferm pentru cooperarea economi
că, și unul dintre scopurile prin
cipale ale conferinței europene a- 
supra securității 
încercarea de a 
tățile crescînde 
niu“.

cred ca va fi 
explora posibili- 
în acest dome-

(Agerpres)

„CETATEA
LEULUI"

Republica Sin
gapore — mica 
insulă de numai 
580 km.p., si
tuată la extre
mitatea sudică a 
peninsulei Ma
lacca și despăr
țită de ea prin- 
tr-o strâmtoare 
de trei kilome
tri și jumătate 
— e Binecunos
cută în lume 

datorită marelui ei port și a 
intensului ei comerț interna
țional. Considerat al 
lea port ca mărime 
lume, Singapore 
pura“ — „cetatea 
este o veritabilă poartă 
două oceane — Indian și 
cific. Anual, ancorează 
aproximativ 40 000 de 
cu o capacitate totală 
circa 130 milioane de tone. 
Traficul naval extrem de 
activ, la care participă peste 
200 de linii internaționale 
maritime, este completat de 
operațiile de sortare, prelu
crare și reexportare a cau
ciucului și cositorului mala- 
yezian, a bumbacului, 
nului și fructelor din 
mania, Indonezia, Tailanda, 
etc. In această lumină se în
țelege de ce, în circuitul 
schimburilor mondiale, Sin
gapore a fost supranumit 
„antrepozitul Asiei".

Proclamarea independenței 
Singaporeluî, la 9 august 
1S65 a impus insulei un efort 
de diversificare a economiei, 
dependentă pînă atunci, a- 
proape în exclusivitate, de 
comerț și navigație. Nume
roase transformări pe tărîni 
economic și social care au 
avut loc în cei șapte ani de 
dezvoltare independentă iși 
găsesc o trăsătură funda
mentală în înfăptuirea unui 
program de industrializare 
menit să asigure progresul 
economic și ridicarea nivelu
lui de trai al celor două, mi
lioane de locuitori ai tinerei 
republici. Marele complex de 
la Jurong, situat la circa 
zece kilometri de port și în 
cadrul căruia s-au dat In 
funcțiune peste 200 de între
prinderi (dintr-un ansamblu 
de 500 prevăzute a se con
strui pînă în 1980) reprezintă 
cea mai importantă platfor
mă industrială pe drumul 
spre o mai intensă șî mai di
versificată viața economică, 
spre consolidarea indepen
denței republicii. în strînsă 
legătură cu acest proces, e* 
desfășoară o susținută cam
panie’ pentru pregătirea spe
cialiștilor. a cadrelor nece
sare dezvoltării. De altfel, 
preocuparea pentru dezvol
tarea învățămîntuluî în re
publica insulară — unde ju
mătate din populație are sub 
20 de ani — se reflectă în 
faptul că actualmente func
ționează aproape 700 de școli 
de toate gradele.

Singapore este, astfel, te
meinic angajat In eforturile 
transformării dintr-o insulă 
a comerțului într-o țară in
dustrializată. capabilă să-si 
valorifice independent bogă
țiile naturale ale solului și 
subsolului.

Pe plan extern, Singapore 
promovează o politică de ne- 
angajare, de neutralitate și 
neaderare la pacte militare, 
dezvoltlnd relații de colabo
rare. reciproc avantajoase, 
cu toate statele, indiferent 
de sistemul lor social-politic. 
In acest context se situează 
si relațiile statornicite între 
România și Singapore. Nă
zuința celor două țări spre 
dezvoltarea continuă a legă
turilor dintre ele pe multi
ple planuri și-a găsit o semni
ficativă expresie și în vizi
ta întreprinsă la sfirșitul a- 
nului trecut în tara noastră 
de primul ministru al Repu
blicii Singapore Lee Kuan 
Yew.

cinci- 
din 

(„singa 
leului") 

la 
Pa- 
aici 

vase, 
de

P. N.

• EGON BAHR. secretar 
de stat la Cancelaria federa
lă, a informat Comisia Bun* 
destagului vest-german peij- 
tru problemele relațiilor 
dintre cele două state ger
mane astupra stadiului con
vorbirilor sale cu Michael 
Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al 
R.D.G. — a anunțat Conrad 
Ahlers, purtătorul de cuvînt 
al guvernului de la Bonn.

După cum este cunoscut, 
Egon Bahr l-a informat, de 
asemenea, pe cancelarul 
Willy Brandt asupra situa
ției actuale. Cancelarul a fă
cut cunoscut, în cadrul unei 
conferințe de presă, că va 
înainta o propunere cabine
tului, în cursul ședinței de 
miercuri, în vederea conti
nuării schimburilor de pă
reri cu privire la stabilirea 
de relații normale de bună- 
vecinătate între R. F. a 
Germaniei și R. D. Germană.

HELSINKI 8 (Agerpres). — 
Continulndu-și vizita in Fin
landa, la invitația Confede
rației Sindicatelor din a- 
ceastă țară (S.A.K.), delega
ția Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, con
dusă de tovarășul Virgil Tro- 
fin, președintele U.G.S.R., a 
purtat, marți, convorbiri cu 
conducerea S.A.K.. la care 
au participat președintele 
Niilo Hămâlăinen, vicepre
ședintele Pekka Oivio, . se
cretarul generai Simo Elo- 
ma, precum și alți membri 
ai conducerii S.A_K. Cu a- 
cest prilej a a\-ut loc un 
schimb de informații cu pri- 
vire la activități mișcării 
sindicale din cele două țâri 
și s-a sublinia: evoluția po
zitivă a relațiilor dintre 
U.GJSJL și S.A.K.

In aceeași zi, 
Virgil -Trofin, membru 
Comitetului Executiv. 
Prezidiului Permanent

ovarășui 
al 
ai 

_________ -s—__________ a* 
C.C. a*l P.C.R.. s-a întîlnit cu 
președintele P.C. Finlandez, 
Aarne Saarinen, și Oiawi 
Hanninen, vicepreședinte al 
partidului. în cadrul con
vorbirii a avut loc o infor
mare reciprocă privind acti
vitatea internă și internațio
nală a celor două partide. 
Totodată, s-a subliniat cu 
satisfacție dezvoltarea conti
nuă a relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.F., contribuția 
lor la întărirea mișcării co
muniste și muncitorești in
ternaționale.

De asemenea, tovarășul 
Virgil Trofin a avut o între
vedere cu Rafael Paasio, 
președintele Partidului so- 
cial-aemocrat, Kalevi Sorsa. 
secretar general 'și Margit 
Eskman, membru al Comi
tetului executiv al partidu
lui. In timpul convorbirii, 
s-au evidențiat bunele rela
ții exisțente între P.C.R. și 
P.S.D., dorința de a le dez
volta și în viitor.

întrevedere Waldheim 
Jarring

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, l-a 
primit pe ambasadorul Gunnar 
Jarring, reprezentantul său spe
cial în Orientul Apropiat, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al 
secretarului genera! al Națiuni
lor Unite. El nu a comunicat 
nimic în legătură cu conținutul 
convorbirilor între Waldheim și 
Gunnar Jarring.
Națiunilor Unite _ _ _____
că schimbul de vederi' a fost 
consacrat situației actuale din 
Orientul Apropiat. în perspecti
va reluării misiunii Jarring, 
menită să ducă Ia realizarea u- 
nei soluționări politice a crizei 
din zona.

în cercurile 
se apreciază

Bombardamente americane
asupra R. D. Vietnam

HANOI 8 Agerpres . — La 
6 august, aviația americană a 
atacat cu bombe și rachete nu
meroase zone situate în distric
tele Tu Liem și Thanh Tri. de 
la periferia capitalei R. D. Viet
nam. Hanoi, precum și distric
tele An Hai și Thuy Nguyen, 
din imediata vecinătate a portu
lui Haitong. De asemenea, for
țele aeriene ale S.ILA. au efec
tuat raiduri de bombardament a- 
supra zcnelcr populate din pro
vinciile Lang Son, Ha Tay, Ninh 
Bina, Thanh Hoa. Nghe An. Ha 
Tinh și Quang Binh, în timp ce 
artileria -avelor militare ale 
S.U.A. a bombardat numeroase 
localități rurale situate pe lito
ralul provinciilor Nam Ha și Ha 
Tinh — transmite agenția VNA. 
Ca urmare a acestor acte de a- 
gresiune. au fost înregistrate nu
meroase victime omenești in rin- 
dul populației civile, în majori
tate bătrâni, femei și copii și au 
fost produse distrugeri unui

nwe număr de obiective econo
mice și culturale.

într-o declarație de protest 
dată publicității de Ministerul A- 
faoerilor Externe al R. D. Viet
nam sînt condamnate cu vigoare 
noile acte de escaladare a răz
boiului și se cere guvernului a- 
merican să înceteze imediat 
bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam, minarea și blocarea 
porturilor nord-vietnameze. pre
cum și orice alte acțiuni de în
călcare a suveranității și secu
rității R. D. Vietnam.

• FORȚELE DE ELIBERARE 
DIN CAMBODGIA au reușit, 
după citeva zile de lupte crân
cene, să alunge trupele lonno- 
liste și saigoneze din localitatea 
Kompong Trabek, siluetă pe șo
seaua nr. 1 Pnom Penh-Saigon.

Kompong Trabek reprezintă o 
poziție strategică foarte impor
tantă, astfel că eliberarea lui de 
către forțele patriotice consti
tuie o amenințare puternică a 
flancului de vest al trupelor 
saigoneze.

In Comitetul pentru dezarmare
In ședința de marți a 

Comitetului O.N.U. pentru 
dezarmare de la Geneva 
au luat cuvintul 
zentanții Poloniei, Mexi
cului și Marii Britanii.

repre-

In intervenția sa. reprezen
tantul Poloniei, ambasadorul 
Wlodimierz Natorf. a sublinia:. 
Intre altele, importanța con
vocării unei conferințe mondia
le pentru dezarmare. El a opi
nat că această conferință ar pu
tea fi convocată în 1974, Ia Ge
neva, urmînd ca ea să se în
trunească cu regularitate la in
tervale de 3—4 ani. Una din 
condițiile reușitei conferinței, a 
spus reprezentantul Proniei, o 
constituie universalitatea ei. 
Referindu-se ia ordinea de d 
a conferinței, el a sugera: ca 
puncte prioritare interzicerea 
tuturor experiențelor nucleare, 
in toate mediile; interzicerea

GENERAȚIA TÎNĂRĂ ȘI PROBLEMELE

ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE

DIALOG LA
TRIVANDRUM

cunoaște „țara de Ia capătul 
pămîntului", obstacolele pe care 
forțele populare chiliene trebu
ie să le învingă pentru a rea
liza propășirea patriei lor, în 
condiții de deplină libertate. O 
idee a revenit mereu în zecile 
de intervenții : aceea a inter- 
condiționării reciproce dintre 
independență și dezvoltare. Fie
care țară are dreptul suveran 
de a dispune liber de resursele 
sale naturale în interesul pro
priei dezvoltări, al bunăstării 
poporului său.

..Dacă nu există independență 
politică și economică nu va fi 
niciodată independență națio
nală reală iar în această lume 
nu este nimic mai prețios de- 
cît independența națională și 
libertatea". Cuvintele lui Ngu
yen Thanh Cong, reprezentan
tul Uniunii Studenților pentru 
eliberarea Vietnamului de sud, 
au fost subliniate prin aplauze 
puternice. Ele exprimau profun
da solidaritate cu eroicul po
por vietnamez, cu celelalte po
poare ale Indochinei angajate 
într-o crîncenă bătălie pentru 
păstrarea ființei lor naționale, 
împotriva intervenției america- k
ne. De altfel, un miting speci- ■
al — desfășurat în aula prin- 
cipală a Universității din Tri
vandrum — a oferit prilejul u- 
nei emoționante manifestări de 
solidaritate militantă cu tinerii 
patrioți ai Indochinei — tineri 
curajoși, demni, de neînfrânt.

Reprezentantul Uniunii Tine-

Iui în guvernul central, salu- 
tînd seminarul releva năzuința 
Indiei de a se dezvolta prin 
propriile ei eforturi, punînd în 
valoare imensul potențial de 
care dispune. De altfel, un bi
lanț sumar schițat demonstra 
realizările obținute în industrie 
și agricultură. Ministrul evi
denția necesitatea respectării 
independenței naționale ca un

C
u musonul am fă
cut cunoștință la 
Trivandrum, in Ke
rala. La Delhi a- 
vusesem senzația 
că am nimerit în
tr-un cuptor. La Madras, ter

mometrele arătau, totuși, cite
va grade in plus. La Trivan
drum. abia coboriți din avion, 
ni s-a oferit agreabila surpri
ză a unei primiri festive cu 
tradiționalele ghirlande de flori 
prinse pe git. Dupâ primele 
fraze din cuvintul de bun sosit 
s-a declanșat din senin o ploa
ie vijelioasă, in fața căreia um
brela sau impermeabilul sînt 
inutilități decorative. Stropi 
mari, intr-o dezlănțuire frene
tică. loveau autobuzul in care 
ne refugiasem. autobuz care â- 
vea ferestre dar nu poseda... 
geamuri. Ploaia s-a prelungit. 
Insă, spre uimirea noastră, lo
calnicii păreau insensibili la 
revărsarea nepotolită din rezer
voarele de apă ale cerului. 
Spectacolul musonului nu-i im
presiona. Ei înfruntă natura cu 
o resemnare cultivată in suc
cesiunea generațiilor.

Trivandrum nu ne-a rezervat 
doar râie cu ploaie. Musonul 
se dovedea capricios. Ploaia al
terna cu o căldură toridă, înă
bușitoare. lipicioasă. Uneori, 
jinduuarr. după un strop de 
ploaie și priveam fără speranță 
cerul limpede. Părea că muso
nul iși făcuse bagajele. Pe ne
așteptate. iși semnala prezența 
dorind să respecte calendarul.

Desigur. Kerala poate suscita 
interes prin pitorescul ei. Plan
tațiile de cocotieri ce te însoțesc 
pină la ocean plasează pe vizi
tator intr-un decor care între
ce oricare din închipuirile noas
tre exotice. Cocotierii sînt, de
sigur. prima imagine ce captea
ză pe vizitatorul venit de la 
mii de kilometri. Farmecul Ke- 
ralei nu se reduce, însă, nici pe 
departe Ia copacii ce, Incovo- 
iați. iși poartă evantaiele largi. 
Așezările sale, fără tentația 
verticalei, au semnalmentele u- 
nui mod de viață aparte, deru
tante poate pentru cel v 'it 
din metropolele europene. Lar 
Trivandrum iși etalează cu dem
nitate relicvele unei istorii care 
descinde din secole îndepărta
te, mărturisind puterea creatoa
re a oamenilor acestui pămînt 
care au suportat prea des, zbu
ciumul și suferința. Kerala 
purtat numele în lume nu 
mai prin peisajele sale, ci 
prin evenimentele politice 
care le-a cunoscut. Forțele 
stingă au reușit aici să se __
pună și să determine o evolu
ție progresistă, să determine un 
ritm mai alert al prefacerilor.

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU IN INDIA

EUGENIU OBREA

element fundamental al coope
rării cu alte state. Ideea aveam 
să o regăsesc și în intervențiile 
unor personalitâji ale vieții e- 
conomice, universitare și politi
ce din Kerala care la un sim
pozion desfășurat in aula Insti
tutului de ingineri au accentu
at dorința de a afirma inde
pendența naționala ca un fac
tor esențial al progresului pe 
toate planurile și de a plasa 
legăturile cu străinătatea pe o 
bază reciproc avantajoasă. Bă
trânul profesor universitar care 
vorbea eu un accent oxfordian, 

de intre- 
frun tasul 

la tri- 
nuanțe

folosirii și producerii unor ast
fel de arme : distrugerea lor. 
In încheiere, Wlodimierz Natorf 
a arătat că această conferință 
ar putea 
zar mării 
și unor 
să ducă 
primului 
sens reducerea forțelor armate 
și a armamentelor, lichidarea 
bazelor militare.

O reorganizare a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva 
a fost cerută, in intervenția sa 
de reprezentantul Mexicului. 
Alfonso Garcia Robles. El a 
propus Comitetului să ia I> 
considerare posibilitatea elabo
rării. înainte de închiderea ac
tualei sesiuni, a unui document 
care să fie supus spre dezba
tere Adunării Generale a ON.U. 
Potrivit reprezentantului me
xican, documentul ar trebui să 
propună unele modificări, de
venite necesare : stabilirea unui 
calendar de lucru suscepuhil 
sâ ofere Ceraitevului de dezar
mare o ordine de râ precisă râ 
posibilitatea de a function» 
mai eficace : reorganizarea ac
tualei structuri a Comitetului 
prin includerea a noi membri; 
instituirea uniri sistem de con
ducere a lucrărilor prin numi
rea, pentru o perioadă de un 
an, a unui președinte, sau exer
citarea funcției prin rotație, p» 
timp de o lună, de către mem
brii Comitetului.

Reprezentantul Marii Britani:. 
Joseph Godber. a evocat pro
blemele ridicate de interzicerea 
armelor cMmice. suferind Co- 
naitetuhrf să studieze posibilita
tea unui demers, pe etape. Ln- 

accrd limitat.

acorda atenție atit de
generate și totale, cil 
măsuri parțiale care 
treptat ia infăptuiree 
scop, citind în acest
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tinărul conducător 
prindere de stat și 
comunist, care au urcat 
bună, au subliniat, cu

Fostul palat al rajahului în care s-au desfășurat lucrările 
seminarului

și-a 
nu

li 
Pe 
de 

im-

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR A S.U.A. a aprobat, cu 
380 voturi pentru și două con
tra, un proiect de lege prin 
care orice act de violență îm
potriva diplomaților sau’ altor 
reprezentanți oficiali străini a- 
flați pe teritoriul Statelor Uni
te este asimilat infracțiunii de 
crimă federală, fiind judecat în 
conformitate cu legislația fede
rală americană. Pir.ă în pre
zent, astfel de infracțiuni erau 
judecate în conformitate cu le
gislația locala a statului pe te
ritoriul căruia erau comise. Po
trivit proiectului de lege, auto
rii unor asemenea acte sînt pa
sibili de pedepse mergir.d pînă 
la Închisoare pe termen de cinci 
ani și amendă de 10 000 dolari.

Pakistanul va repatria 
civilii indieni

• PAKISTANUL a informat 
guvernul indian că a hotârit sâ 
repatrieze toți civilii indieni de
ținuți de partea pakistaneză de 
la sfirșitul anului trecut — re
latează agenția Reuter.

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Pakistanului, care a făcut pu
blică această decizie, a declarat 
că hotărî rea a fost adoptată ca 
răspuns Ia un apel înaintat de 
Comitetul internațional al Cru
cii Roșii și va afecta aproape 
7 000 de oameni.

Moscova: incendii în 
exploatările de turbă
• ÎN CONDIȚIILE UNUI 

TIMP SECETOS și deosebit de 
călduros, în exploatările de 
turbă, cu o suprafață de apro
ximativ 3 6C0 ha, situate în re-

■augiunea Moscova, 
mari incendii, reiat 
TASS. La apariția lor au 
tribuit în afară de auxoapr 
rea turbei și fun 
mașini și utilaje 
combustie intere 
cendiiîor se face 
Moscova.

nredus 
agenția 

con- 
nde—

ționarea unor 
■u motoare cu 
L Fumul in-

• CIU EN-LAI. premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a primit delegația Parti
dului Socialist din Japonia, con
dusă de Hisao Kuroda, repre
zentant din partea Partidului 
Socialist in Camera inferioară 
a Dietei japoneze, președintele 
Asociației de Prietenie Japonia- 
China. A avut loc o convorbire 
prietenească, la care a luat 
"parte și Liao Cen-ți, președin
tele Asociației de prietenie 
China—Japonia. — menționează 
agenția China Nouă.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL REPUBLICII 
BANGLADESCH, Abdul Samad 
Azad, a cerut secretarului ge
neral al O.N.LȚ, Kurt Wald
heim. primirea în Organizația 
Națiunilor Unite a țării sale, a 
anunțat, marți, un purtător de 
cuvînt al O.N.U.

GEORGETOWN 8 (Agerpres). 
In capitala Guvanei au început, 
marți, lucrările celei de-a patra 
conferințe a miniștrilor de ex
terne a țărilor nealiniate. Parti
cipă d ți și observatori din 
peste f țări din Africa, Asia, 
.America Latină și Europa.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, unul din princi
palele puncte înscrise pe ordi
nea de zi a lucrărilor este exa
minarea rolului țărilor nealinia
te în relațiile internaționale. Vor 
fi dezbătute, de asemenea, pro
bleme privind dezarmarea, pa
cea mondială, lupta împotriva 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui și apartheidului. O atenție 
deosebită va fi acordata posibi
lităților de dezvoltare a coope
rării între țările în curs de dez
voltare și modalităților de lichi
dare a disparităților existente în
tre aceste țări și cele industria
lizate.

Lucrările conferinței vor dura 
cinci zile.

Erupție solară cu efecte pe Terra

n acest cadru s-a 
desfășurat semina
rul organizat de

F.M.T.D. și UJ.S. 
in colaborare cu
Federația tineretu

lui pe întreaga Indie și Fede
rația studenților din India. 
Dezbaterea care a reunit repre
zentanți ai organizațiilor 
tineret din 42 de țări s-a 
pe problema implicațiilor 
tice, sociale și economice 
penetrației imperialiste în 
le în curs de- dezvoltare. _ 
abordat, cu maturitatea ce ca- 

miiitante 
vasta te-

de 
axat 
poli- 

ale 
țări- 
S-a

racterizează forțele 
ale noilor generații, 
matică a acelei zone a planetei 
pe care publiciștii o denumesc 
deobicei „lumea a treia". Premi
sele dezbaterii au fost oferite 
de realități dramatice eviden
țiate atît de numeroasele 
referate introductive, cît și 
de intervențiile ' ’ — — - 
Ce poate fi mai 
decit gîndul că 
secundă, undeva 
se stinge viața 
care nu a izbutit să-și asigure 
minimum necesar pentru a pu
tea trăi ? 35 000 000 oameni cad 
anual victimă foametei și ei 
provin din țările care poartă 
povara înapoierii lăsate de tre
cutul colonial. Această cifră 
trebuie pusă în legătură direc
tă cu cea a șomerilor totali și 
parțiali din „lumea treia": 
peste 250 000 000 oameni. Lingă 
aceste două cutremurătoare ci
fre aș plasa cele ce sintetizea
ză profiturile marilor societăți 
implantate în Asia, Africa și 
America Latină. Numai astfel 
se poate pune un diagnostic 
exact maladiilor de care suferă 
țările angajate pe drumul di
ficil al depășirii subdezvoltării.

Mohan Dharia, ministru de 
stat pentru problemele planu-

cît 
delegaților. 
tulburător 

în fiecare 
pe glob, 
unui om

diferite, imperativul indepen
denței. al dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta de sine 
stătător. Ia adăpost de orice 
imixtiuni.

Secretarul general al Federa
ției tineretului pe întreaga In
die, C. K. Chandrappan. într-un 
amplu referat, dezvăluia prac
ticile „ajutorului" imperialist, 
consecințele politicii discrimi
natorii. de flagrantă inechitate. 
S-a amintit de „foarfecă prețu
rilor", de deteriorarea continuă 
a prețului de vînzare a mate
riilor prime, de urmările ne
faste pe care le au perturba- 
țiile de pe piața monetară ca
pitalistă pentru țările în curs 
de dezvoltare. Roberto Viezzi, 
președintele Federației Mondi
ale a Tineretului Democrat, a 
analizat aceeași problematică 
prin prizma răspunderilor ce 
revin generației tinere și orga
nizațiilor sale.

Dezbaterea, care a durat pa
tru zile, a îmbogățit exempli
ficarea introductivă, a 
dimensiunile ei tematice, 
blemcle diferitelor țări 
înfruntă dificultăți în esență a- 
semănătoare, generate de feno
mene similare, și-au găsit ecou 
în intervenții. A fost o discu
ție concretă, în care datele sta
tistice și faptele de viață fur
nizau cele mai convingătoare 
argumente. Filiberto Morales a 
vorbit pe larg despre realita
tea din Panama, despre situația 
anacronică din zona 
peste care flutură 
străin. Agamemnon ______
delegatul E.D.O.N., a stigmati
zat presiunile împotriva Cipru
lui, tentativele de a submina 
independența acestui stat insu
lar. Reprezentantul irakian a 
prezentat pe larg bătălia încu
nunată de succes pe care po
porul său a purtat-o împotriva 
monopolurilor petroliere străi
ne, bătălie al cărei final l-a 
constituit naționalizarea „Î.P.C.“ 
Cu un viu interes a fost ascul
tat Maximo Guerrero, repre
zentantul tineretului comunist 
din Chile, care a înfățișat pro
cesele revoluționare pe care le

lărgit
Pro-
care

canalului 
un steag 

Stavrou,

• CONVENȚIA PARTI-1 
DULUI AMERICAN INDE
PENDENT. creat în 1968 de 
guv ernatorul George Wal
lace. și-a încheiat lucrările 
desfășurate la Louisville 
(Kentucky), transmite agen
ția Associated Press. Con
venția a ratificat propune
rea candidatului desemnat, 
în numele acestui partid, la 
alegerile prezidențiale din 
noiembrie a.c., John Schmitz, 
de a prezenta drept candi
dat la funcția de vicepreșe
dinte pe Thomas Jefferson 
Anderson, editorul săptâmî- 
nalului „Tennesse Weekley*4. 
Anderson și John Schmitz 
sînt membri ai organizației 
de extremă dreaptă „John 
Birch Society".

A noua și rea mai puternică erupție solară înregistrata în 
cursul ultiniei săptămîni de activitate deosebit de intensă a 
Soarelui a fost detectată luni, la ora 17 G.M.T. Biroul Națio
nal american de cercetări oceanice și atmosferice de la Boul- 
den (Colorado) a anunțat că această erupție a acoperit a-proxi- 

.mativ 505 milioane km patrați de pe suprafața Soarelui, pro- 
iectînd în spațiu unde puternice de plasmă solară (protoni și 
neutroni). Unda magnetică propagată de erupție a atins Pă- 
mîntul marți dimineața, la ora 4,00 G.M.T., prorocind pertur
bări în emisiunile de radiocomunicații, în special în regiunile 
polare. In emisfera noastră, aurora boreală a putut fi obser
vată în regiunile septentrionale pînă marți la prinz.

Erupția de luni este cea mai puternică înregistrată din anul 
1S64. Savanții consideră surprinzătoare și extrem de rară pro
ducerea unui asemenea fenomen în perioada cînd ciclul acti
vității solare de 11 ani se apropie de punctul minim — ce 
urmează să fie atins în anul 1975. Această activitate a Soare
lui, inexplicabil de intensă de peste o săptămină. se pare că 
va mai dura încă aproximativ trei-patru zile. întrucît, după 
părerea astronomilor americani de la Boulden, Soarele este 
la fel de activ ca și la începutul ciclului jn curs de desfășu
rare. x

O imagine simbolica pentru Kerala prezentului : copiii care învață 
(Fotografiile autorului)

retului Comunist din România 
a subliniat faptul că poporul 
român sprijină eforturile tine
relor state din Asia, Africa și 
America Latină pentru o dez
voltare multilaterală pentru e- 
liminarea consecințelor domi
nației colonialiste, pentru întă
rirea suveranității lor. Progre
sul economic și social al tuturor 
popoarelor cere promovarea u- 
nor relații noi în viața inter
națională bazate pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, ale nea
mestecului în treburile interne 
și ale avantajului reciproc — 
singura bază pe care se pot sta
bili raporturi normale și trai
nice între state, garanția unei 
colaborări largi și fructuoase. 
Relațiile României cu țările în 
curs de dezvoltare au un carac
ter reciproc avantajos și se îty- 
scriu în contextul luptei comu-^ 
ne împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialism 
mulul, împotriva tuturor for
melor de oprimare și exploata
re a popoarelor. în intervenția 
U.T.C. s-a evidențiat convinge
rea că organizațiile de tineret, 
prin acțiunile lor comune, pot 
contribui nu numai la denun
țarea efectelor negative ale 
practicilor imperialiste, ci și — 
concret — Ia afirmarea intere
selor naționale, Ia consolida- 
rea. independenței și suverani
tății țărilor în curs ’ 
tare, la accelerarea 
lor economic.

A fost emoționant 
cinătatea Oceanului__ _ „„
ascult pe delegatul tunisian a- 
mințindu-și cu plăcere de Bucu
rești, ca și pe cel Uruguayan, e- 
logiind prezența constructivă, 
prestigioasă a României socia
liste in viața internațională.

ilele petrecute în 
Kerala ne-au îngă
duit să cunoaștem 
problemele acestui 
stat indian, progre- 

... . sele sale și proiec
tele de viitor. I-am întîlnit pe 
membri ai guvernului de la 
Trivandrum care ne-au prezen
tat realitățile complexe ale Ke
talei, stat cu 22 000 000 de Io- 
CUiton și cu o densitate do 
•>48 persoane pe kilometru pă
trat. Imaginile sintetice dobîn- 
dite in acest mod le-am între
git în cursul vizitelor efectua
te, în contactul direct cu foi 
țele politice locale, cu 
nenții generației tinere, 
cultățile sînt numeroase 
nota dominantă o 
optimismul, hotărârea de a păși 
ferm pe drumul dezvoltării. 
Imaginea copiilor măslinii cu 
cărți de școală in mîini — co
pii care ne însoțeau veseli, 
zgomotoși, purtînd caietele și 
manualele ca un stindard vic
torios — o socotesc simbolică 
pentru Kerala prezentului.

de dezvol- 
progresului
ca, în ve- 
Indian, să 

«vuit pe ueiegatui tunisian a- 
mintindu-și cu plăcere de Bucu-

>r- 
expo- 
Difi- 

dar 
furnizează
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