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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
^Ambasadorul

Uniunii Sovietice
Vineri, 25 august a.c., tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Vasili Iva- 
novici Drozdenko, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. la București, la cererea 
acestuia.

La primire a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

^Ministrul petrolului și industriei din Abu Dhabi
Vineri, 25 august, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe 
Maneh Said Al Atiba, minis
trul petrolului și industriei din 
Abu Dhabi.

La primire a participat Ion 
M. Nicolae, adjunct al ministru
lui industriei chimice.

Oaspetele a transmis un cor
dial mesaj din partea preșe
dintelui Emiratelor Arabe Uni
te fn care acesta își exprimă 
admirația față de succesele ob
ținute în dezvoltarea României, 
sub conducerea înțeleaptă a pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și speranța că în viitor 
se vor dezvolta legături și o co
laborare fructuoasă între
România și Emiratele Arabe 
Unite.

Mulțumind pentru mesajul ce 
i-a fost transmis, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat la 
rîndul său un salut călduros 
președintelui Emiratelor Arabe 
Unite, exprimînd dorința Româ
niei socialiste de a promova 
larg colaborarea cu acest stat, 
cu țările arabe, pentru a făuri 
relații de tip nou bazate pe 
respect și avantaj reciproc.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc au fost abordate pro
bleme privind legăturile de co

laborare economică dintre c^Ie 
două state. Relevîndu-se cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a ra

porturilor economice reciproc 
avantajoase, s-a apreciat că e- 
xistă largi posibilități pentțu 
extinderea și diversificarea Ipr, 
pentru dezvoltarea cooperării 
pe multiple planuri. S-a subli
niat, totodată, că în condițiile 
lumii contemporane, afirmarea 
independentă a statelor, dezvol
tarea lor de sine stătătoare re
prezintă o condiție fundamen
tală pentru întărirea pficij, în
țelegerii și colaborării Interna
ționale.
Întrevederea 8-a desfășurat 

într-o atmosferă cordială.

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

mai

(Continuare fn pag. a U-a)
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$1 0 ETAPA HOTARITOARE IN
30 DECEMBRIE

Prin amploarea și intensitatea, prin îndrăzneala obiectivelor pro
puse și rezultatele concrete obținute la fiecare loc de muncă, între
cerea socialistă din acest an — al doilea an al actualului cincinal — 
este fără precedent.

O primă etapă a acestei întreceri a constituit-o Conferința 
Națională a partidului, de la tribuna căreia delegați reprezentind 
întregul partid și întreaga tară, au impresionat prin succesele de 
rezonanță pe care le-au raportat în numele tovarășilor lor. Expresie 
a înaltei conștiințe socialiste, a atașamentului poporului la politica 

a partidului, a inepuizabilului potențial uman și material de care dispu
nem, realizările consemnate în cinstea mărețului eveniment din viața 
politică a României socialiste, au constituit platforma de lansare a 
eforturilor noastre spre alte înfăptuiri, certitudinea victoriilor noastre 
în continuare. Ele au fost reconfirmate în următoarea etapă a intre-

cerii, încheiată la 23 August, spre cinstirea celei de-a 28-a aniversări 
a Eliberării patriei.

Dar acum, in această ultimă parte a anului, întrecerea socialistă 
ia cu fiecare zi un avint din ce in ce mai mare. Aniversarea la 
30 Decembrie a celei de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii, 
va fi momentul bilanțului general pe anul in curs, iar perioada pre
mergătoare. cea mai fierbinte etapă de muncă. Angajamentele au fost 
îmbunătățite, graficele reajustate, calendarele „forțate**. Se preconi
zează ca sectoarele principale ale economiei naționale să-ți realizeze 
sarcinile de plan anuale cu o lună și chiar mai mult înainte de ter
men. pentru asigurarea avansului optim in vederea înfăptuirii celei 
mai cutezătoare prevederi pe care ne-am asumat-o : CINCINALUL 
ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE.

Astăzi la 
Miinchen

încep

Zilele acestea 
pe stadioanele 

din Capitală

Cu un bilanț bogat în reali
zări au încheiat etapa întrecerii 
pînă la 23 August și oamenii 
muncii din județul Galați. Ei 
au raportat partidului că în 
cinstea măreței sărbători au li
vrat economiei naționale, peste 
prevederile planului, 30.6 mili
oane kWh, 2 052 tone oțel aliat, 
10 001 tone tablă, 5 244 tone ta
blă și bandă de oțel laminată 
3a rece, 1 360 tone tablă zincată, 
668 tone sîrmă trasă și bare, 61 
mii mp. țesături și diferite alte 
produse.

CINCINALUL PATRU ANI ȘI JUMĂTATE!

Chemarea
care animă

Absolventă din 1966 a școlii 1 
profesionale, tinăra Lixandru 
Paula, de la Uzinele Textile 
Arad, este astăzi una din ti
nerele fruntașe în întrecere. 
Ea își depășește lunar planul 
de producție cu 5—6 la sută. }

UN FESTIVAL 
AL SPORTULUI 

SĂTESC 

(ultima etapă a între
cerilor pentru „Cupa 

U.T.C.")

In obiectiv de importanță majoră

In-Colectivele de muncă din 
dustria județului Hunedoara 
și-au îndeplinit și depășit an
gajamentele asumate în cinstea 
celei de-a 28-a aniversări a eli
berării patriei. In perioada care 
a trecut de la începutul anului 
industria hunedoreană a produs 
și furnizat în plus economiei na
ționale 54 800 000 kWh energie 
electrică, 2120 tone cocs meta
lurgic, 16 300 tone fontă, 11800 
tone laminate finite pline. 6 000 
mc prefabricate din beton, 15 
tone piese și articole de uz cas
nic din mase plastice și alte bu
nuri materiale. Cele mai de 
seamă rezultate au fost obținute 
de unitățile Centralei indus
triale Hunedoara, care au rea
lizat peste prevederi o produc
ție marfă vîndută și încasată 
în valoare de 110 000 000 lei și 
55 000 000 lei beneficii suplimen
tare.

tineretul Capitalei
Tineretul, sensibil la perspecti

vele deosebite ce se deschid dez
voltării economice a Capitalei, 
se integrează activ în puternica 
mișcare de valorificare mai de
plină a resurselor materiale și 
umane de care dispune societa
tea noastră, afirmîndu-se 
muncă, în marea întrecere 
a cuprins întregul nostru 
por.

Chemarea adresată de cite 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
la tribuna Conferinței Naționale 
a partidului, de a înfăptui cin
cinalul înainte de termen, a de
venit pentru fiecare dintre noi 
un riguros program de lucru. Ti
neretul Capitalei vede în pro
gramul prezentat Conferinței i- 
macinea condițiilor deosebite ce 
î se creează, precum și marile 
răspunderi ce-i revin pe linia în
deplinirii și depășirii sarcinilor

DUMITRU 
GHEORGHIȘAN 

prim secretar al 
Comitetului municipal 

București al U.T-C.

prin 
care
PO- producție, valorificăriide ._____

bane a resurselor de materii 
prime și materiale, folosirii in
tensive a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru.

încadrindu-se fn marea între
cere, organizațiile U.T.C. au 
declanșat numeroase inițiative în 
vederea antrenării tineretului la 
realizare* obiectivelor propose, 
a traducerii în viața a sarcinilor 
trasate de secretarul general al 
partidului pentru ridicarea efi
cienței întregii activități econo
mice.

Recentele adunări generale ale

VIAȚA DE FAMILIE
UN OBSTACOL ÎN CALEA
VIEȚII DE ORGANIZAȚIE ?

uneiO dată cu întemeierea 
familii, fiecărei tinere îi revin 
firește o seamă de obligații su
plimentare cărora trebuie să le 
consacre o însemnată cantitate 
de timp și energie. Să însemne 
aceasta, în cazul uteciștilor, un 
motiv de netrecut pentru 
trîngerea activității lor la 
tivitatea organizației, sau, 
cum se pretinde pe alocuri, 
cauză obiectivă a ‘ i 
unor tinere ?

Tată ce răspuns, 
ne oferă realitatea 
mune din județul 
care am desprins o __
pecte legate de problemele spe
cifice în ceea ce privește mun
ca cu tinerele fete. La Roșia 
Sibiului, Șura Mică și Valea Vi
ilor cea mai mare parte a ti
nerelor care fac parte din orga
nizația U.T.C. sînt căsătorite, 
multe dintre ele au copii și cu 
toate acestea știu să îmbine în 
mod armonios activitatea de la 
locul de muncă cu cea obșteas
că și cu cea din propria gospo
dărie. Pe Băcilă Elena, secreta
ra comitetului comunal U.T.C.

Viilor, bibliotecară la 
cultural, am găsit-o.

Să cunoaștem 
Să aplicăm

IDEILE CCNFEHNTB

NAȚIONALE

A PAP TISUL Uf

REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE
0 datorie de onoare a fiecărui tinăr

CUM ACȚIONAȚI?
„O zi pe lună vom lucra cu scule economi

site" — este angajamentul prin care au răs
puns uteciștii de la Fabrica de șuruburi Ba
cău ; „Idee cu idee se string milioane" — 
este concluzia la care ajung alte inițiative ale 
tinerilor.

FINALA 
„CUPEI 
DAVIS" 
SE VA 

DESFĂȘURA 
LA

(în zilele de 13, 14 ți
15 octombrie)

Convingerea 
comunistă

res- 
ac- 

cum 
____ o 

inactivității

argumentat, 
cîtorva co- 

Sibiu, din 
serie de as-

Valea 
căminul --------- . — ___  .
cum era și firesc, la locul său 
de muncă.

— Ce ne puteți spune des
pre felul cum utecistele căsăto
rite din comuna dv. participă 
la activitatea organizației 
U.T.C. ? Am întrebat-o. Și am 
aflat ca ele participă în număr 
mare la activitățile politico-e
ducative, sînt prezente la dife
ritele conferințe, mese rotunde, 
medalioane literare organizate 
la căminul cultural. Mai greu 
este, recunoștea secretara, cînd 
e vorba de munca patriotică ce 
se efectuează pentru înfrumu
sețarea și gospodărirea comu
nei. Aici muncesc mai mult bă
ieții, tinerele, mai ales cele ce 
au familie, sînt mai greu de 
mobilizat. Atunci deodată nu 
mai au timp, sînt ocupate cu 
gospodăria, cu munca la cîmp.

ELENA NESTOR

(Continuare in pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Paradoxul din familia
— De la ce vîrstă munciți, to

varășe Oanță ?
— De la 10 ani.
— Acum cîțî ani aveți ?
— 62.
— înseamnă că munciți de 52 

de ani. N-ați obosit? Sînteți 
nerăbdător, probabil, să vă pen
sionați.

— N-am obosit deloc. Nici nu 
cred că o să stau acasă după 
pensionare. Trebuie să-mi gă
sesc eu ceva de lucru, 
seria? bun. N-am stat 
șl nu-mi închipui cum

sînt me- 
niciodată 
ar fi o zi

TATĂL MUNCEȘTE DE 52 DE ANI,

Ellll TRÎNDĂVEȘTE PRIN LOCALURI
de lucru în care eu să lipsesc.

— Nu vă lăuda ți ?
Lipsa de tact a reporterului 

l-a jignit pe interlocutor. Nu. 
Bătrînul Ion Oanță nu se lăuda. 
La „Tehnica sticlei*4, unde lu
crează și acum, e privit cu res
pectul datorat celor cu o re-

marcabilă biografie profesiona
lă. E un muncitor de nădejde, 
un exemplu de dăruire și co
rectitudine în muncă.

★
— Cum te numești ?
— George.
— George șl mai cum?

Oanță
— George Oanță.
— Este ora 12 și stai aici, la 

barul „Amzei", de peste două 
ore. Ești în concediu ?
- Mțțl
— Lucrezi în schimbul doi sau 

trei ?
— Nici. N-ai ghicit.
— Atunci ?
— II mai ajut pe tata, 

n-am program fix. Îmi pot 
mite să mai beau o cafea, 
șpriț...

Dar 
per- 

un

OV. PĂUN

(Continuare în pag, a V-a)

în structura ei elementară, convingerea întrupează cu
noașterea și afectivitatea, ambele „sancționate'* de expe
riența de viață. M-am gîndit la această formulă simplă, dar 
molipsitoare prin implicațiile ei, văzînd cum se proiectează 
omul zilelor noastre, „cea mai mare bogăție" a societății, 
cum o numea Secretarul general al partidului. Imi reprezint 
un om care, fiind la înălțimea exigențelor epocii pe care o 
dăltuiește durabil în piatra istoriei, adună în sine zestrea 
propriei sale esențe. Metodic și calculat, mobil și cu apti
tudinea maj'orâ a reconsiderării continue a naturii sale crea
toare. Norma etică izvorăște direct din această dăltuire și 
se instituie la cotele diriguirii conduitelor. Este momentul 
în care cunoașterea, actul cognitiv devine un act de 
redobîndire totală de către cm a tot ceea ce el a 
creat și creează în cultură. Astfel cum este construit, 
proiectul normelor nocstre etice configurează comunistul 
cunoscător, care știe și traduce cunoștința sa în acți
une, în facere. Știința nu i se lipește, ci i se integrează. 
Din disciplina gîndirii și din atitudinea organizată * nu-și face 
o obligație exterioară, ci o trăsătură interioară, un mod de 
a fi pentru sine și pentru ceilalți. Se leagă, intr-un lanț in
destructibil, logica știrii cu logica însușirii acesteia și — mai 
departe — cu logica actelor. Omul pe care mi-l reprezint nu 
este un dat, ci o curgere continuă, înzestrată cu atributul 
depășirii permanente a condițiilor sale. Mai mult : depozi- 
tînd și. modelî.nd cunoștințele, el le trăiește, își încarcă ne
contenit bateriile afectivității. Intre logic și afectiv există 
canale aidoma vaselor comunicante. îmi repugnă imaginea 
unui ins sterp, în alcătuirea căruia nu intră - explozivă și 
tenace - trăirea intensă a gîndului, a achiziției rațiunii. 
Văd, în documentele de partid, imboldul la entuziasm și 
bucurie în fața ideii realizate. Proiectarea omului care rea
lizează, materializează ideile comunismului științific ope
rează cu entuziasmul așa cum se operează dincolo, pe șan
tier, cu mistria sau dalta. O operă autentică, așa cum este 
- în cel^ mai larg plan - societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, se înalță deopotrivă cu rigoarea calculului și cu 
fiorul emoției și simțirii umane. Cărămizile pe care le punem 
la temeliile ei, prefigurîndu-i înălțimile și turnurile, adună 
fiecare, într-o armonică mișcare repetitivă, geometrie, su
doare și sentiment. După cum, toate acestea primesc con
tinuu acel „botez al focului", pe care numai timpul îl înte
țește și care se cheamă experiență de viață. Este expe
riența vie, nemijlocită, a celui care, vrînd să învețe a înota

(Continuare în pag. a U-a)
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Susținute de un aparataj mo
dem pentru propaganda audio
vizuală, de posibilități de opti
mă informare bibliografică, cîș- 
tigîndu-și colaboratorii din rîn- 
dul unor specialiști de prestigiu, 
apelînd la serviciile competente 
ale Centrului pentru probleme
le tineretului sau ale filialelor 
acestuia, îndeplinind rolul de 
consultant metodologic și de 
observator critic pentru toate 
punctele de informare și docu
mentare pentru cabinetele de 
știinfe sociale din școli și insti
tuții de învățămînt superior de 
pe teritoriul județului — centre
le de informare și documentare 
politică presupune într-o primă 
etapă concentrarea eforturilor 
factorilor îndrituiți în consolida
rea lor, urmnd ca într-o etapă 
următoare să devină capabile de 
un transfer de influență care să 
se concretizeze într-un sprijin 
substanțial adus punctelor mai 
mici de același profil ca și în 
inițierea altora asemănătoare.

Considerăm că cele spuse mal 
sus, fără să presupună eforturi 
pe care posibilitățile comitetelor 
județene U.T.C. să nu le poată 
echivala, pledează din plin (și 
nu numai judecind teoretic lu
crurile, căci rezultatele obținute 
deja în unele județe extind va
labilitatea considerațiilor pro de 
mai sus și asupra rezultatelor lor 
concrete) pentru astfel de cabi
nete metodice, iar simultan ani
hilează și cele mai „argumenta
te" scuze aduse de acele comi
tete județene U.T.C. la care 
centrul de informare și docu
mentare e conturat ca noțiune, 
și realizare doar în intenții fru
moase.

Ancheta noastră prilejuiește 
cititorilor o fotografie a unor 
astfel de instrumente ale mun
cii politico-educative. Consta
tările ce urmează vizează preo
cupările în acest sens a două 
comitete județene U.T.C.: Iași 
și Cluj.

★

Am vizifat Centrul de infor
mare și documentare de pe lin
gă Comitetul județean Cluj. în
ființat abia în luna mai (deci la 
sfîrșitul anului de învățămînt 
politico-ideologic) centrul clu
jean s-a prezentat la data vizitei 
noastre cu o biografie bogată, 
data fiind scurta perioadă scursă 
de la înființare.

Din discuția cu tovarășul Emil 
Roșea, șeful Comisiei politico- 
ideologice de la Comitetul jude
țean Cluj, am aflat că aici cen
trul a inițiat deja cîteva activi
tăți care-1 reclamă ca apropiin- 
du-se sensibil de însuși statutul 
său în contextul muncii politico- 
ideologice. Enumerăm cîteva 
tematici dezbătute aici: „Moda
lități de realizare a informării 
politice". Dezbaterile la a- 
ceastă temă au evidențiat as
pecte ținînd de metodele spe
cifice activității de informare 
politică în condițiile proprii ju
dețului Cluj. Participanții au 

De la intenții frumoase 
la un centru de informare 

și documentare viabil
fost membrii aparatului județean 
Cluj.

Conferențiarii universitari A- 
chim Mihu și loan Aluas, au pre
zentat activului județean U.T.C. 
și secretarilor organizațiilor de 
întreprinderi problematici ca, 
respectiv, „Rolul cercetării so
ciologice în munca politică" și 
„Filozofia marxistă și problema
tica ei actuală".

Nu au lipsit nici dezbateri pe 
teme de educație ateistă sau 
prezentări de carte social-poli- 
tică.

Mai semnalăm ca o experiență 
bună a acestui centru și folosi
rea pe timpul practicii a apor
tului a 32 de studenți în istorie, 
științe economice și filologie la 
întocmirea de bibliografii de 
carte și periodice pe temele de 
bază ale educației politico-ideo- 
logice a tineretului. In perime
trul acestor acțiuni au intrat 
toate bibliotecile mari ale ora
șului Cluj.

Includerea în planul pe 1972 

al Centrului pentru problemele 
tineretului — Grupul interjude- 
țean Cluj — al unei teme vi- 
zînd atingerea unei optime 
funcționalități a centrului de in
formare și documentare repre
zintă de asemenea o intenție 
bună. Credem totuși că la o 
astfel de temă centrul nu poate 
fi un simplu obiect al observa
ției sociologice, ci prin definiție 
i se cere să inventarieze, cerce
teze și soluționeze și el para
metrii optimei sale funcționali
tăți.

Fondul de carte al centrului 
este încă mic, iar lucrările de

ANCHETA

fișare sînt abia în curs. Se sim
te necesitatea unei persoane cu 
sarcini exprese vizînd funcționa
rea centrului pe baza unui pro
gram bine stabilit al consultații
lor și celorlalte activități, lucru 
care nu se face, din păcate, în 
prezent, dată fiind solicitarea 
multiDlă a șefului comisiei poli- 
tico-ideologice — actualul în
sărcinat cu toate problemele 
centrului.

Despre centrul de informare 
și documentare de pe lingă 
Comitetul județean Iași, al U.T.C. 
putem spune doar atît : el este 
încă o frumoasă colecție de in
tenții, așternute pe două pagini 
bătute la mașină.

Pentru a afla motivele ne
concretizate în fapte, ne-am a- 
dresat tovarășului Gheorghe 
Morărașu, secretar cu propa
ganda la acest comitet județean 
U.T.C. Consemnăm răspunsul 
său :

— Motivul este lipsa de spa
țiu. înființarea unui astfel de 
centru o condiționăm încă de la 
primirea instrucțiunilor privind 
constituirea lui de eliberarea u- 
nei camere ocupate actualmente 
de B.T.T. S-au tăcut mai multe 
demersuri în acest sens. Dar, ne 
asigură tovarășul secretar, lipsa 
acestui centru a fost acoperită 

prin activitatea punctului de in
formare și documentare care 
funcționează la Casa tineretului 
din Iași.

★
Am vizitat acest punct de in

formare. Nu știu în ce măsură 
a putut acoperi lipsa centrului, 
cînd punctul acesta de informa
re nu este decît o mică expozi
ție de grafice, cu 6—7 scaune — 
ce-i drept comode — a cărei mi
nimă funcționalitate (lectură și 
consultație) dacă a existat vreo
dată, atunci aceasta a încetat 
o dată cu cursurile universitare șt 
cu intrarea în concedii a perso
nalului cel mai indicat al casei 
de cultură a tineretului. Cînd 
am vizitat-o — această sală fru
moasă, căci altceva nu este ac
tualmente, cum își visează de 
aproaoe un an Comitetul jude
țean Iași, se afla sub cheie, iar 
pe timp de o lună biblioteca, 
care după indicațiile primite la 
fața locului, degrevează punctul 
de preocupările sale privind te

rn a tiz ar ea și informarea prin car
te și publicații, era și ea sub 
cheie — dat fiind concediul bi
bliotecarei. Totul rămîne deci pe 
seama tratativelor cu B.T.T. Șe
ful comisiei politico-ideologice a 
comitetului județean Iași, Plă
madă Ilie, a mai scos la ivea
lă și o altă posibilitate locativă 
aflată în chiar sediul comitetu
lui județean U.T.C. : actuala sală 
de știință a aparatului salariat. 
(Sîntem informați că altfel s-a 
procedat în alte județe). De ce 
nu sînt folosite oare cel puțin 
într-o primă etapă, una din a- 
ceste două posibilități ?

— Responsabilitatea unei ges
tiuni, ca aceea pe care o va 
avea centrul, explică tovarășul 
Morărașu, nu ne permite să o 
lăsăm în orice sediu (n. r. Casa 
tineretului). Temerile sale pri
vind gestiunea nu se diminuează 
nici în cazul în care centrul de 
informare ar fi fost găzduit de 
actuala sală de ședințe. Aici 
fiind invocat numărul mare al 
salariaților aparatului județean 
care vor continua să-și țină aici 
ședințele. Numărul acestora nu 
face cu nimic concurență ace
lui de participanți curenți în 
condițiile unei optime funcțio
nalități a unui centru de infor
mare și documentare.

Iată, așadar, situația din două 
comitete județene în ipostaze 
concludente, una pentru izbutite 
experiențe, alta pentru inerția, 
formalismul, manifestate pe a- 
locuri chiar în activitatea unor 
factori chemați prin funcție și 
preocupări să facă toate efortu
rile pentru diversificarea mijloa
celor politico-educative — gest 
cu valențe atît de importante 
în dezvoltarea conștiinței socia
liste a tineretului

★
Sperăm ca problematica atinsă 

de noi în această anchetă să 
continue și pe baza unor între
bări venite de la sursă, ținînd 
de organizare și concepție, co
municări de inițiative și expe
riențe valoroase, de multiple as
pecte pe care le ridică activita
tea de perfecționare a centrelor 
de informare și documentare po
litică a tineretului, în condițiile 
specifice ale fiecărui județ.

DORINA TURCU

Craiova.
Foto: PAVEL TINI ALA

S-a deschis
PRIMUL CONGRES

AL ASOCIAȚIEI 
INTERNATIONALE 

„OVIDIANUM"
La Constanța s-au deschis vi

neri dimineață lucrările pri
mului Congres al Asociației in
ternaționale „Ovidianum", for 
științific constitui* cu doi ani 
în urmă, cu prilejul Congre
sului mondial al latiniștilor.

Lucrările congresului au fost 
deschise de prof. dr. docent 
N. I. Barbu, președintele Aso
ciației internaționale „Ovidia- 
num“. Prof. Alexe Popescu, ad
junct al ministrului educației 
și învățămintului, a dat apoi 
citire mesajului de salut adre
sat congresului de președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
fon Gheorghe Maurer. Mesajul 
a fost primit cu îndelungi a- 
plauze de cei prezenti.

Lucrările congresului conti
nuă. pe secții, pînă la 31 au
gust.

(Agerpres)

ȘCOLI PROFESIONALE 
ALE CHIMIEI

— locuri pentru un nou concurs 
de admitere

Ministerul Industriei Chimice aduce la cunoștința absolven
ților școlilor generale cu 8 și 10 clase că, în perioada 1—10 
septembrie a.c., organizează concurs de admitere în școala pro
fesională și ucenicie la locul de muncă, la următoarele centre 
de examen :

Arad (129 locuri la școala profe
sională) ; Codlea (384 locuri la șc. 
prof, și 140 — ucenicie la locul de 
muncă); București (B-dul Ion Șu- 
lea, 130 locuri la șc. prof.); CQpsa 
Mică (119 locuri la șc. prof.); Cra
iova (23 locuri la șc. prof.); Făgă
raș (133 locuri la șc. prof, și 127
— ucenicie la locul de muncă); 
Iași (38 locuri la șc. prof.); Năvo
dari (103 locuri la șc. prof, și 51
— ucenicie la locul de muncă); O- 
rașul Victoria (33 locuri la șc. 
prof.); Pitești (134 locuri la șc. 
prof.); Ploiești (309 locuri la șc. 
prof, și 309 — ucenicie la locul de 
muncă); Timișoara (38 locuri la 
șc. prof, și 10 — ucenicie la locul 
de muncă); Turda (202 locuri la 
șc. prof, și 38 — ucenicie ia locul 
de muneă); Turnu Măgurele (255 
locuri la șc. prof, și 36 — uceni

Grupul școlar profesional și tehnic al Ministerului Educației 
și învățămintului - B-dul Lacul Tei nr. 63, sectorul 2, primește 
înscrieri pentru concursul de admitere, ucenicie la locul de muncâ 
din sesiunea septembrie 1972, pentru specialitățile : strungari, 
și lâcâtuși montatori pentru întreprinderea „Didactica" — băieți 
din Municipiul București și comunele subordonate, pînâ la data 
de 10 septembrie 1972. Se pot înscrie absolvenți ai școlilor ge
nerale cu 8 și 10 clase pînâ la vîrsta de 18 ani. Informații 
suplimentare la biroul personal — telefon 16 47 11.

La Școala profe
sională Moldova No
uă, județul Caraș-Se- 
verin se susține un 
examen de admitere, 
în perioada 1—10 IX 
1972, pentru comple
tarea locurilor la ur
mătoarele meserii :

• MECANIZATORI 
MINIERI

• ELECTRICIENI DE 

cie la locul de muncă); Oradea 
(70 locuri lă șc. prof,); Sighișoara 
(32 locuri la șc. prof.); Orăștie (26 
locuri la șc. prof, și 6 — uceni
cie la locul de muncă); Brăila (145 
locuri ucenicie la locul de muncă); 
București — Danubiana (252 locuri 
ucenicie la locul de muncă); Te
cuci (216 locuri la șc. prof).

înscrierile se fac pînă la 5 sep
tembrie a.c. la centrele de exame
ne sau la serviciul învățămînt al 
întreprinderilor din localitate a- 
parținind Ministerului Industriei 
Chimice.

Examenele vor avea loc In ziua 
de 7 și 8 septembrie 1972.

Informații suplimentare se pot 
lua de la școlile profesionale de 
chimie din localitățile de mai sus 
sau de la întreprinderile Ministe
rului Industriei Chimice.

MINĂ
• LĂCĂTUȘI DE MI

NĂ
• PREPARATORI DE 

MINEREU

Durata de școlari
zare este de 3 ani 
curs de zi. Pe timpul 
școlarizării se alocă 
burse ce constau în 
hrană, cazare și echi
pament școlar.

A

PRACTICA STUDENȚEASCĂ

Argument pentru extin
derea experimentelor 

valoroase inițiate de U. T. C
Vreo 300 de studenți erau vă- 

zuți zilele trecute la Comitetul 
Municipal U.T.C. susținind cu 
emoție, după sesiunea din vară, 
un examen cu totul și cu totul 
inedit. 11 denumeau ei, intr-un 
fel foarte sugestiv „practica edu
cativă", o nouă și inspirată for
mulă de legare mai strînsă a 
învățămintului superior de viața 
socială, de obiectivele ei majore. 
Despre ce este vorba ? Pe baza 
instrucțiunilor comune elaborate 
de C.C. al U.T.C. și Ministerul 
Educației și învățămintului, Co
mitetul municipal al U.T.C. și 
Centrul Universitar București au 
hotărît — experimental — ca în 
organizațiile U.T.C. ale unor 
mari întreprinderi din Capitală, 
în cluburile tineretului și in cî
teva case de cultură, o lună de 
zile pe timpul acestei vacanțe 
acești studenți să fie direct im
plicați în sistemul de organizare 
a procesului cultural-educativ.

S-a pornit de la premisa, rea
list fundamentată, că absolventul 
unui institut de învățămînt supe
rior trebuie să fie odată cu ca
lificarea de bază și un priceput 
organizator al vieții culturale, să 
fie un factor important care in
fluențează și contribuie la edu

cația comunistă a tineretului.
O lună încheiată studenții de 

la Conservator, Arte Plastice. Fa
cultatea de Filozofie, Sociologie, 
Istorie, Facutlatea de limba și 
literatura română, Facultatea de 
limbi străine, de Fizica și ma
tematică etc. au primit învesti
tura de activiști ai Comitetului 
Municipal U.T.C., repartizați să 
lucreze la sectoarele U.T.C., la 
căminele culturale din satele sub
urbane, în colectivele de muncâ 
ale marilor uzine bucureștene.

Și acum, după această fruc
tuoasă perioadă de practică, 
iată-i pe studenți susținind in 
fața profesorilor lor un serios e- 
xamen de experiență socială, 
foarte bogat în date, foarte in
teresant în observații? iată-i vor
bind cu pasiune despre proprii
le lor activități și sarcini pe care 
le-au avut de îndeplinit folosind 
datele și cunoștințele culturale 
și politice din facultăți.

Aflam că în sectorul I stu
denții Facultății de istorie au e- 
laborat o amplă monografie a 
sectorului 1, popularizind tradi
țiile de luptă, evenimentele și 
locurile unde s-au dat luptele 
din timpul insurecției naționale 
și au fixat apoi pe o hartă, ală

turi de timpurile de luptă, noile 
obiective industriale din anii con
strucției socialiste. Cu această 
schiță monografică întocmită de 
studenți grupurile cercului de 
științe sociale și istoria patriei 
au pornit pe un itinerar cunos
cut dar surprinzător de îmbogă
țit de date și evenimente. Stu
denții de la Conservator au creat 
la Uzinele Laromet, 23 August, 
F.M.U.A.B., Tehnic Club și al
tele, ansambluri corale puternice, 
bine instruite; alfii au primit 
sâ-i învețe pe tinerii muncitori 
marșuri revoluționare și cintece 
de masă, alții au instruit fanfare 
ori formați: de muzică populară 
și ușoară Studenții facultăților 
de drept și de filozofie ou expli
cat tinerilor la cabinetul de Ști
ințe sociale, sensul profund u- 
mani rt-socialist al criteriului etic 
al muncii, au organizat colocvii 
interesante asupra obiectivelor și 
dezideratelor Conferinței Națio
nale a partidului. Studenții de 
la politehnică au întreprins inte
resante studii privind orientarea 
și integrarea profesională, califi
carea tehnică, și organizarea ști
ințifică a locurilor de muncă.

Practica educativă a studenți
lor bucureșteni a adus la casele 

de cultură, in cluburile tineretu
lui^ în organizațiile U.T.C. de 
pe platformele industriale un 
plus de fantezie și vigoare, un 
mai calificat mod de organizare 
a activităților educative, iar stu
denții înșiși intrați tn contact 
direct cu viața sodal-politică. ce- 
rindu-li-se să organizeze singuri, 
și pe de-a-ntregul o acțiune cul
turală, s-au pregătit mult mai 
temeinic pentru ~ ziua tind își 
cor ocupa locurile de muncă in 
viața obștească. Practica educati
vă a fost de fapt o practici ob
ștească, interesantă și exigentă 
care s-a bucurat de succes in 
rindul studenților. Remarcind a- 
cest lucru credem ci ar putea fi 
preluată, cu aceiași sorți de iz- 
bîndă, |i de celelalte centre u- 
niversitare din țari. La Craiova, 
lași. Cluj, Suceava, Galați. Ora
dea. Tg. Mureș, And, mai ales 
acolo unde așezâmintele de cul
tură și educație deși sînt remar
cabile ca soluție arhitectonică — 
au rămas in urma trepidantului 
ritm al vieții sociale. Iar In Ca
pitală, toate grupele de practică 
trebuie să beneficieze de același 
statut, de aceeași meticuloasă 
îndrumare, fiindcă din discuții a 
reieșit că unii studenți au fost 
repartizați să presteze doar ore 
de muncă voluntar-patriotică. A- 
cest lucru se face în mod obiș
nuit și în facultăți, nu cerea or
ganizare specială încheiată cu 
o sesiune de examen! In ansam
blu, insă, o inițiativă și o acțiune 
valoroasă care dovedește, dacă 
mai era nevoie, că atunci cînd 
corespund unor nevoi reale și 
cînd sînt concepute cu seriozi
tate și răspundere, acțiunile 
U.T.C. sînt nu doar, cum se 
spune, binevenite, dar chiar ne
cesare, un ajutor substanțial în 
mai buna desfășurare a activi
tății într-un domeniu sau altul.

ION MARCOVICI

ROMANIA FILM prezintă

ÎN

ALĂRT
Producție a studiourilor americane

Regia : JOHN FRANKENHEIMER

Producție a studiourilor bulgare
Regia : PETAR VASILIEV

Cu : KONSTANTIN KOȚEV, GEORGETA 
CEAKÎROVA, VALENTINA BORISOVA
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(Urmare din pag. I) 
prezent chemării — „Cincinalul 
în patru ani și jumătate".

Pentru a susține această afir
mație, voi prezenta cîteva din 
preocupările actuale ale organi
zațiilor U.T.C. din unitățile eco
nomice, unele inițiative care deja 
s-au impus și a căror eficiență 
economică și educativă ne în
deamnă sa le generalizăm în toa
te întreprinderile industriale.

Urmărind dezvoltarea în rindul 
tinerilor a conștiinței muncito
rești, a răspunderii pentru bunul 
mers al activității economice, a 
spiritului de întrecere și de res
pectare! fermă a disciplinei în 
muncă, organizațiile U.T.C. de 
la Uzinele 23 August, Timpuri 
Noi, Danubiana. Ventilatoare și 
altele se străduiesc să obțină 
efecte economice dintre cele 
mai bune ca urmare a generali
zării acțiunii „Tineretul — 
prezență activă în realizarea cin
cinalului în patru ani și jumă
tate*'. în cadrul acestei acțiuni, 
se vor extinde întrecerile între 
tineri, schimburile și liniile teh
nologice deservite de tineri, bri
găzile de producție ale tinere
tului, acțiunile care vizează redu
cerea cheltuielilor materiale, fo
losirea mașinilor și utilajelor la 
randamentul maxim.

CHEMAREA CARE ANIMĂ 
TINERETUL CAPITALEI

Prin eforturi proprii, prin or
ganizarea exemplară a locului de 
muncă, prin supravegherea a- 
tentă a mașinilor, tineni de la 
Filatura Românească de Bumbac. 
Tricodava, F.C.T.B., Tricotajul 
Roșu, Munca Textilă, Uzina Au
tobuzul, depășesc zi de zi sar
cinile de plan. La Iei și tinerii 
de la întreprinderea de construc
ții speciale industriale montaj, 
desfășoară o activitate susținută 
pentru punerea îd funcțiune a 
noilor capacități, ce urmează a 
fi predate în cursul acestui an, 
lucrează intens la hala turnăto
riei neferoase de la Uzinele ..23 
August", la halele de roți dințate 
Și mașini de rectificat de la 
F.M.U.A.B., la hala de sculărie 
de la Uzina de pompe și altele.

Hotărîrea Conferinței extraor
dinare a organizației municipale 
de partid privind realizarea în 
actualul cincinal a 52 miliarde 

lei producție peste plan, impu
ne angajarea in producție și cali
ficarea în perioada 1972—1975 
a unui număr de circa 70—80 
mii de noi muncitori, fapt ce ne 
determină să continuăm într-un 
ritm mai intens acțiunea de de
pistare și încadrare în producție 
a tinerilor fără ocupație prin 
antrenarea mai largă a comanda
mentelor constituite la nivelul 
sectoarelor. Organizațiile U.T.C. 
își vor aduce contribuția la ge
neralizarea schimbului II, intro
ducerea și extinderea schimbului 
III, asigurînd o mai justă re
partizare a activelor U.T.C. în 
toate schimburile, în funcție de 
nevoile producției, acționînd pe 
linia asigurării Ia 8 mari între
prinderi din Capitală a forței de 
muncă necesară înfăptuirii a- 
cestei sarcini încă în cursul a- 
cestui an.

Paralel cu această acțiune vom 

extinde inițiativa „Prietenii nou
lui angajat" apărută la Uzina 
Semănătoarea, și la Uzina Da
nubiana, Tricodava, Electroapa- 
rataj, în scopul creșterii stabi
lității tinerilor în producție și 
reducerii fluctuației care în pre
zent se menține la un nivel des
tul de ridicat. Drumul tineretu
lui spre afirmare nu poate fi 
decît prin muncă, de aceea sîn
tem preocupați pentru a-i deter
mina pe tineri să devină cit mai 
utili societății,' îndeplinindu-și 
cu răspundere obligațiile pe care 
și le asumă.

Organizațiile U.T.C. vor acțio
na cu consecvență pentru redu
cerea cheltuielilor de producție 
și îndeosebi a cheltuielilor ma
teriale. In acest scop, inițiativa 
„Milimetrii în instanță" va an
trena pe fiecare tînăr la reduce
rea costurilor de fabricație și 
creșterea rentabilității produselor 

începînd din faza de concepție, 
proiectare, continuînd cu stabi
lirea celei mai judicioase tehno
logii și terminînd cu execuția. 
Noi estimăm o economie de me
tal în anul 1972 în urma apli
cării acestei inițiative de 1 200 t.

Desfășurînd o largă mișcare 
în rîndul tineretului pentru ști
ință și tehnică, sprijinind efortul 
creator, novator al acestuia, în 
cadrul colectivelor și cercurilor 
tînărului specialist vom atrage 
un număr mai mare de tineri la 
rezolvarea problemelor din pla
nul tehnic al unităților econo
mice, al obiectivelor programului 
de autodotare și autoutilare.

Răspunzînd chemării lansate 
în Conferința Națională a P.C.R. 
de a lega mai mult școala de 
producție, organizațiile U.T.C. 
din unitățile economice vor spri
jini procesul de educație mun

citorească al elevilor din școlile 
de toate gradele, aplicînd iniția
tiva organizației U.T.C. de la 
Uzina Timpuri Noi, care vizează 
lărgirea contactelor școală-între- 
prindere, atît în ceea ce privește 
pregătirea tehnico-productivă în 
atelierele școală sau în întreprin
dere, cit și organizarea unor ac
tivități comune în timpul liber. 
Acestea sînt doar cîteva din ac
țiunile pe care le întreprindem. 
Lor li se adaugă alte numeroase 
preocupări, gînduri și intenții ale 
tinerilor noștri, dornici de a face 
totul ca patria noastră, în vii
torii ani, să se situeze printre 
țările dezvoltate din lume.

Tineretul bucureștean gîndește, 
muncește și trăiește împreună 
cu întregul tineret al patriei, în 
spiritul înaltelor idei ale Confe
rinței Naționale, convins fiind că 
generațiile actuale și cele ce ur
mează se vor pleca cu venerație 
și recunoștință în fața Partidu
lui Comunist Român, — deschi
zătorul drumului spre fericire, 
bunăstare și progres, în faja cti
torului României socialiste și co
muniste, a conducătorului iubit 
și apropiat al tineretului — to
varășul Nicolae Ceaușescu.

CONVINGEREA 5 
| COMUNISTĂ iȘ

* (Urmare din pag. I) <

► știe din capul locului că va înghiți, pe nevrute, multă apă. <
► în normele și criteriile eticii și echității comuniste se ex- <
► primă, concentrat o imensă experiență de viață. Ele ne în- <
► deamnă la efort, la atitudine reproductivă, la curajul de a < 
' te lansa in valurile existenței deplin și fârâ prejudecată. 4
► însușirea lor nu este un simplu act de luare la cunoștință, 1
► ci o zbatere vie, un travaliu, ce-i drept ghidat, dar ascuțit < 
k și solicitant. îmi reprezint comunistul izbucnind robust, din- <
► colo de puful comodității, din viitoarea prefacerii sociale, *
* din zbaterea deplină pentru apropierea idealului căruia i-a <
, închinat viața. în fond, imi imaginez comunistul prin puterea < *
► convingerilor sale, a căror țesătură este inexpugnabilă. 4 >
* Tînărului, mai mult ca oricui, îi este la îndemînă triun-
► ghiul cunoaștere - afectivitate - experiență de viață. Ii este
► la îndemînă, adică, însușirea lui armonioasă, echilibrata și S 
J statornică.Are avantajul formidabil al vîrstei, al conjugării
► acțiunilor la viitor. Cunoaște și trăiește mișcarea pe mâsi/râ
► ce își însușește viața. Comunismul însuși s-a născut ca o ti- S 
k nerețe a lumii și se întărește prin tinerețe. Așa cum comu-
» niștii, servindu-l total, sînt mereu tineri prin convingerile lor S
* și au putința deplină de a se plasa mereu în avanposturi,
k la fruntariile istoriei. < ’
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Să cunoaștem

Să aplicăm

RATIONALE

A PARTSMOI
\

Un obiectiv de importanță majoră:

REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE
O datorie de onoare a fiecărui tînăr

CUM ACȚIONAȚI?
— Situația n-a fost întotdeau

na așa ! ne pune în gardă ingi
nerul Laurențiu Benea, șeful 
comisiei profesionale de pe lîngă 
comitetul U.T.C. al Fabricii de 
șuruburi din Bacău. Existau și 
la noi, lîngă mașini, movile de 
deșeuri rezultate de la prelucra
re, grămezi de scule aruncate la 
fier vechi. Astăzi nu mai pot fi 
văzute ori pentru că li s-a gă
sit o întrebuințare, ori pentru 
că consumurile specifice au fost 
atit de mult reduse încît nu 
mai rămîne nimic de aruncat...

Interlocutorul nostru eviden
țiază cu satisfacție una din 
preocupările esențiale ale aces
tui colectiv în care numărul ti
nerilor predomină : gospodări
rea mai chibzuită a materiilor 
prime și materialelor, și, impli
cit, reducerea cheltuielilor do 
producție. Ceea ce a fost enun
țat ca un principiu general de 
către șeful comisiei profesiona
le a primit suportul argumente
lor concrete în cadrul organiza
țiilor U.T.C.

— Problema care se pune la 
secția de presat piulițe la rece

Situația' a însemnat un semnal 
de alarmă pentru organizația 
U.T.C. deoarece majoritatea 
muncitorilor care depășeau con
sumurile erau uteciști. A fost 
organizată o adunare generală 
în care ne-am propus să ve
dem ce trebuie să întreprindem 
pentru a ieși din impas. Discu
țiile au fost aprinse, au durat 
mai multe ore dar au fost fruc
tuoase. Tinerii au analizat cu

a fi dificile chiar și pentru cei 
mai experimentați. In aceste 
condiții, obiectivul devenit pre
dominant în preocupările orga
nizației l-a constituit ridicarea 
calificării muncitorilor.

Tinerii au fost repartizați pe 
lîngă meseriași capabili să le 
împărtășească din experiența lor 
vastă. Reglorii, maiștrii, șefii de 
echipe au primit și ei indica
ția de a se ocupa mai mult de

tivitate — apreciază ing. Lau- 
rențiu Benea — am depus-o, to
tuși, pentru a schimba mentali
tatea oamenilor. Nu știu de ce 
și cum a apărut o anumită ne
păsare față de avutul obștesc. 
Tinerii stricau o sculă cu seni
nătatea cu care arunci un băț 
de chibrit ars... De ce să nu re
cunoaștem că vina este în pri
mul rînd a noastră, a celor din 
conducerea organizației. Nu

(a III-a), ne-a declarat Dumi- 
j^ktru Enache, locțiitor de secretar 
^al acestei organizații, este cea

a sculelor. Consumul de metal 
pentru producerea șuruburilor 
nu poate fi modificat,’ în schimb 
consumul de scule, care repre
zintă peste 50 la sută din chel
tuielile la 1 000 lei producție 
marfă, poate fi mult diminuat. 
Aceasta constituie sursa princi
pală de reducere a cheltuielilor 
materiale. Este deci firesc să ne 
îndreptăm atenția asupra ei.

— Pentru a se observa mai 
clar despre ce este vorba — a 
intervenit Constantin Topan, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
fabrică, să ne reîntoafCem cu 
un an în urmă. Ajunsesem la 
un consum de scule atît de 
mare încît atelierul specializat 
nu mai făcea față solicitărilor.

SOCUL CARE
IA AMBIȚIONAT

PE SCULERI
dialogul cu beneficiarii lor

competență și responsabilitate 
cauzele risipei propunînd solu
ții eficiente de remediere a lor.

— O primă constatare a adu
nării — a specificat Dumitru E- 
nache — a fost că „foamea4* de 
scule se datorește insuficientei 
pregătiri profesionale a tineri
lor. Mașinile ne sosiseră doar 
cu un an înainte. N-am avut 
muncitori specializați pentru 
ele, așa că am folosit lăcătuși. 
I-am repartizat dar nu i-am mai 
urmărit să vedem cum lucrează. 
Am crezut că, de vreme ce sînt 
meseriași, se descurcă dar n-a 
fost așa ! Mașinile s-au dovedit

muncitorii tineri. La inițiativa 
organizației U.T.C. a fost con
stituită o echipă model care a 
făcut demonstrații practice la u- 
tilaje și a întreprins raiduri în 
schimburile II și III. Li s-a a- 
rătat tinerilor cum să regleze și 
să exploateze mai rațional ma
șinile, cum să le întrețină, pen
tru a asigura sculelor o viață 
cît mai lungă. Concomitent a 
fost organizat concursul pentru 
desemnarea celui mai bun pre- 
sator care i-a mobilizat pe ti
neri să studieze o vastă litera
tură de specialitate.

— Cea mai impresionantă ac

Experiența uteciștilor 
de la Fabrica de șu
ruburi — Bacău o 
poate prelua și orga
nizația dv. I Propu- 
nîndu-și să lucreze 
„o zi pe lună cu scu
le economisite" ei au 
obținut doar în au
gust peste 100 000 

lei economii

le-am explicat tinerilor cît va
lorează sculele cu care lucrează, 
cîți bani se duc pe apa sîmbe- 
tei din neglijența lor. Mulți au 
crezut, chiar, că este firesc să 
se întîmple așa. Numai după ce 
le-am demonstrat cu cifre pagu
bele care se aduc întreprinderii, 
și-au dat seama cît de mult au 
greșit. Situația s-a schimbat 
însă radical. Aprecierea aceas
ta a făcut-o tovarășul Constan
tin Nichita, secretarul comite
tului de partid pe fabrică. Ea 
este reală și poate fi probată cu 
fapte. Dacă cu un an în urmă 
erau depășite consumurile pla-

nificate, astăzi se consumă mai 
puține scule decît prevăd nor
mele. Numai în această lună 
s-au obținut economii de scule 
în valoare de peste 100 000 lei. 
ceea ce asigură ca în ultima zi 
a lui august să se lucreze cu 
scule economisite. Acesta a fost, 
de altfel, și angajamentul orga
nizației U.T.C. luat la adunarea 
generală de anul trecut, angaja
ment realizat integral. Uteciștii 
secției a treia recunosc însă că 
eforturile lor n-ar fi fost atît 
de repede încununate de succes 
dacă n-ar fi primit un sprijin 
substanțial din partea tinerilor 
care fabrică sculele respective. 
Bătălia s-a purtat pe două fron
turi. Despre acțiunile desfășu
rate pe cel de-al doilea front 
ne-a vorbit strungarul Vasile 
Maltei, secretarul organizației 
U.T.C. la atelierul de sculărie.

— Totul a pornit — precizea
ză el — de la o vizită pe care 
am făcut-o Ia secția a III-a cu 
un an în urmă. Secretarul or
ganizației U.T.C. ne-a invitat, 
pe mine și pe alți membri ai 
biroului, să vedem cum arată 
sculele pe care le-am produs. 
Am rămas uimiți. Nu ne venea 
pur și simplu să credem că au 
ieșit din mîinile noastre ! Pînă 
în acel moment trăisem cu con
vingerea că produsele executa
te de^ noi sînt de calitate irepro
șabilă dar secretarul organiza
ției U.T.C. de la secția a III-a 
ne-a readus la realitate. Am 
constatat că la unele scule n-a 
fost respectată documentația 
sau alteori că aceasta a fost în
tocmită greșit.Mi-au fost așezate 
în mînă — țin minte și acum — 
mai multe pansoane de spate 
care aveau o rază de racordare 
mai mare decît cea necesară. 
„Ce să facem cu ele ? am fost 
întrebat. Sfătuiește-ne ! Noi am 
încercat în fel și chip dar la 
perforare semifabricatul se 
rupe“. Ce era să zic.?, Am pus

ochii rușinat în pămînt.
Acesta a fost, susțin uteciștii 

de la sculărie, unul din șocurile 
care i-a trezit la realitate. Care 
i-a făcut să-și dea seama că de 
calitatea sculelor depind, în 
bună măsură, cheltuielile de 
producție ale celorlalte secții. 
Și aici s-a insistat pe ridicarea 
pregătirii profesionale a uteciș
tilor care reprezintă peste 50 
la sută din efectivul secției. Or
ganizația U.T.C. a recomandat 
selecționarea tinerilor pentru o- 
perațiile mai complexe și difi
cile. Să încredințezi o lucrare 
complicată pe mina oricui, nu 
este bine. S-a preconizat trece
rea Ia specializarea muncitori
lor, ceea ce a determinat o îm
bunătățire vizibilă a calităților 
sculelor. Un singur exemplu 
este concludent. Dacă anul tre
cut un muncitor utiliza într-un 
schimb 4—5 pansoane, astăzi lui 
îi este suficient numai unul...

în paralel cu îmbunătățirea 
calității sculelor tinerii și-au 
pus problema reducerii consu
murilor de material la executa
rea lor. Nu le-a fost .greu să ob
serve că adaosurile de prelu
crare erau excesiv de mari la 
majoritatea reperelor. Dintr-o 
bară de oțel cu diametrul de 45 
mm. se obținea o piesă cu gro
simea de două ori mai mică. „Se 
aruncă prea mult metal!“ și-au 
spus ei propunînd utilizarea u- 
nor bare mai subțiri, adoptarea 
unor tehnologii de fabricație noi 
în scopul valorificării maxime a 
materiei prime, recondiționarea 
reperelor uzate și altele. Păcat 
că nu se ține o evidență a eco
nomiilor de metal realizate pe 
aceste căi. Ar putea să-i stimu
leze pe tineri, să permită orga
nizarea unei întreceri intitula’tăj 
„Cine economisește mai mult 
metal*4 pe care au sugerat-o u- 
teciștii înșiși.

ALEXANDRU BALGRADEAN

h

I
i

CM producătorii nu uită că sînt și proprietari

IDEE CU IDEE
SE STRÎNG MILIOANE

■„SE AȘEAZĂ ACEASTĂ 
"ȚEAVA INTRE ROLE 
pentru a nu se încăleca 
materialul apoi se intro
duc profilele cap la cap. 
Se învață ușor, totul e să ai 
răbdare..vrea să spună, par
că, utecistul Ștefan Iștoc de 
la secția 1 a Fabricii de șu
ruburi din Bacău. O aseme
nea explicație n-ar fi putut-o 
da în urmă cu un an. Pen
tru simplul motiv că tehno
logia nu fusese încă descope
rită. Colacul de sîrmă era 
consumat pînă la un anumit 
punct de unde mașina nu 
mai putea să-l tragă. Capătul 
rămas de circa 2 m, era tri
mis la fier vechi. Astăzi co
lacii se intrQduc cap la cap. 
Cine a avut ideea ? Greu de 
spus! Se susține că ea a a- 
părut pe nesimțite, că toate 
cadrele tehnice ale secției au 
colaborat la materializarea 
ei. Risipa nu i-a lăsat nep'.- 
sători. Ștefan Iștoc s-a numă
rat printre cei chemați să a- 
plice noua tehnologie. Și-a 
însușit-o atît de repede, încît 
astăzi nici prin gînd nu i-ar 
mai trece să lucreze altfel. 
Ea aduce importante econo
mii: numai într-un schimb se 
cîștigă 12 m de sîrmă. Dacă 
adăugăm că dintr-un metru 
de material se confecționea
ză, în medie, 30 de șuruburi 
nu este greu să vedem cît 
produce suplimentar Ștefan 
Iștoc valorificînd aceste ca
pete. Dar într-o săptămînă ? 
Dar într-un an ?

— La colaci, adaugă el, se 
obțin, totuși, economiile cele 
mai mici. De foarte multe 

ori utilizez bare. înainte pe 
acestea le valorificam doar 
în proporție de 50 la sută. 
Introducîndu-le și pe ele cap 
la cap în mașină nu mai a- 
runc nici un gram de metal. 
Zilnic recuperez circa 800 m 
liniari de bară, din care se 
pot confecționa — cifra o să 
va uimească! — 25.000 de 
șuruburi.

■ PLĂCILE FIBRO-LEM- 
"NOASE PRODUSE LA 
COMĂNEȘTI, lîngă Bacău, 
erau transportate la Blaj 
pentru presare, apoi re
aduse la Bacău pentru prelu
crare. Ani de-a rîndul plăcile 
s-au plimbat pe această rută, 
lungă de cîteva sute de kilo
metri și poate că s-ar mai fi 
plimbat și astăzi dacă într-o 
zi tînărului Constantin Pașcu, 
maistru principal la Fabrica 
de mobilă, nu i-ar fi sărit în 
ochi anomalia. Cheltuielile de 
transport se ridicau, la 600 lei 
pe m.c. „Darnici oameni mai 
sîntem noi", și-a spus cu 
tristețe maistrul, gîndindu-se 
cum ar putea fi lichidată a- 
ceastă situație. S-a frămîntat 
zile și nopți, s-a consultat cu 
alți ingineri, maiștri și mun
citori, a ascultat diverse pro
puneri pînă cînd a descope
rit că pentru presarea P.F.L.- 
ului poate fi utilizată o mași
nă... existentă în incinta fa
bricii în sectorul de pregăti
re I. Cu condiția să i se a- 
ducă unele perfecționări, de
sigur. Dispozitivul pe care l-a 
conceput împreună cu.alte 
cadre tehnice tinere de la 
C.P.L. Bacău, precum și mo

dificările constructive aduse 
presei au dat rezultate re
marcabile, plimbarea P.F.L.- 
ului fiind definitiv sistată. Din 
Comănești materialul ajunge 
astăzi direct la Bacău. Din
tr-un condei au fost elimi
nate cheltuieli de transport 
în valoare de 1,5 milioane Iei 
anual. Cei care văd acum cît 
de bine au fost rezolvate lu
crurile se întreabă : oare ce 
a fost mai simplu ? Să se 
conceapă dispozitivul sau să 
fie descoperită sursa de eco
nomii ? „Parca, recunosc ei, 
a fost mai greu să aflăm sur
sa decît să adaptam presa"...

■ SE SPUNE CĂ ORI DE 
"CÎTE ORI I SE REPAR- 
TIZA MATERIALUL spre 
a executa domuri de presa
re și perforare, strungarul Ion 
Ciobotaru de la atelierul de 
sculărie al Fabricii de șuru
buri din Bacău ofta nemulțu
mit. Xu pentru că ar fi avut 
prea mult de lucru, ci pentru 
că trebuia să transforme în 
șpan o bună parte din oțel.

— Nu s-ar putea executa 
domul acesta dintr-un profil

mai subțire ? — l-a întrebat 
el, într-o zi, pe maistru.

Acesta nu i-a răspuns ime
diat, dar tînărul n-a renun
țat la întrebare. Lua dornul 
și explica tuturor cum se pro
duce risipa : dintr-un profil 
cu diametrul de 45 mm se 

realizează o piesă de 23 mm 
grosime. Este, orice s-ar spu
ne, prea mult! Gîndindu-se 
și el, chibzuind și alții, au 
ajuns cu toții la părerea că 
domurile pot fi executate și 
din profile de 30 mm, cu 
condiția să fie forjate. Cel 
<;are a realizat, practic, lu
crarea care a confirmat că „se 
poate“ a fost utecistul Ion 
Ciobotaru...

— Acest „se poate", ne-a 
declarat maistrul Mihai Ena- 
che, echivalează cu 5 tone de 
oțel special economisit anual.

■
 „ARBORELE GENEALO
GIC AL DORNURILOR*4 
așa ar putea fi intitu
lată fotografia alăturată.

Dumitru Nanu, strungar la 

același atelier, ne demon
strează convingător cum 
poate fi transformată o piesă 
într-alta fără a i se schimba... 
forma! Nu face acest lucru 
dintr-o simplă joacă ci sub 
impulsul unei stringente ne
cesități : consumul tot mai 
ridicat de scule. Dîndu-și sea
ma că producția de scule noi 
nu va putea rezolva singură 
problema, el a propus con
ducerii secției să se încerce 
recondiționarea celor uzate. 
S-a oferit chiar el să facă o 
asemenea operație. Dintr-un 
dorn uzat a executat altul de 
dimensiuni mai mici. L-a ex
pediat beneficiarului cu rugă
mintea să-1 urmărească în ex- 
pF^atare și, după ce-și va li 
făcut datoria, să i-1 înapoieze.

— De ce o fi vrînd să i-I 
dăm înapoi ? s-au mirat mun
citorii secției, după ce n-au 
mai avut ce face cu el. O fi 
vrînd să-l mai studieze ?

— N-am, acum, vreme de 
studii! le-a răspuns curioși
lor. L-am cerut să fac altul 
din el...

Așa a apărut dornul „ne
pot" de dimensiuni aproape 
liliputane.

— Din acesta ce veți mai 
face ? l-am întrebat pe tînă
rul strungar.

— Un alt dorn nu mai iese, 
mărturisește el, dar în nici un 
caz nu-1 arunc : îl voi folosi 
pentru matrița de ștanțat.

în mîinile lui Dumitru 
Nanu nimic nu se pierde. 
Lunar, în atelierul din care 
face parte, se recondiționea
ză circa 1.000 de domuri. Dar 
nu numai domuri, ci și 
bacuri de rulat filet (de cîte 
4—5 ori), matrițe de presat, 
role de rulat filet ș.a. în a- 
cest fel se asigură aprovizio- t 
narea ritmică a secțiilor cu 
scule și se economisește o 
mare cantitate de metal atît 
de necesar economiei națio
nale.

■
 CINE DĂDEA IMPOR
TANȚĂ UNOR MĂRUN

TE FÎȘII DE FURNIRE? 
Ceea ce rămînea de la croi
tul reperelor era aruncat Ia 
gunoi. Tînărul inginer tehno
log Nicolae Odea, sosit de 
puțină vreme în Fabrica de 
mobilă a C.P.L. Bacău, a a- 
juns întîmplător lîngă o ast
fel de grămadă ce-și aștepta 
resemnată obștescul sfîrșit. A 
observat că unele fîșii aveau 
lățimi de peste 20 mm. „N-ar 
putea fi folosite ?", a fost 
prima întrebare care i-a venit 
în minte. Ca să răspundă, a 
cercetat cu deamănuntul gar
niturile de mobilă pentru a 
vedea dacă poate valorifica 
într-un fel acest material. A 
căutat și, spre satisfacția lui, 
a constatat că furnirul de pe 
canturile comodelor are apro
ximativ aceleași dimensiuni. 
A discutat cu conducerea sec
ției și cu toții au ajuns la con
cluzia că fîșiile de furnir cu 
lățimea de peste 20 mm pot 
fi utilizate. S-a trecut prompt 
la aplicarea măsurii. Efectul? 
Din stocul existent se consu

mă în fiecare lună cu 500 
mp de furnir mai puțin decît 
înainte Sau, altfel spus, din 
cantitatea economisită se pot 
confecționa lunar 400 de co
mode. Iată ce valori uriașe 
pot căpăta uneori niște sim
pli milimetri...

Și o întrebare pentru oameni cu mină largă :

DIN PUNGA CUI, BĂIEȚI ?
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■ după CE A STRÂBĂ- 
"TUT UN DRUM LUNG, 
trecînd prin diverse mîini 
care i-au trasat contururi
le cu o deosebită grijă, 
matrița de ștanțat șuru
buri a făcut ultimul popas 
Ia rectificatorul Ferdinand 
Cărare. De-ar fi știut pe mina 
cui ajunge, ar fi preferat 
poate să rămînă așa cum era, 
neșlefuită! în loc să-i îm
bogățească calitățile, rectifi
catorul nostru a subdimen- 
sionat-o, faeînd-o inutilă. 
Ferdinand Cărare nu s-a a- 
rătat prea îngrijorat de soar
ta micuței matrițe aruneîn- 
d-o la o parte și luînd, fără 
nici o strîngere de inimă, 
alta. Dar, ca un făcut, și 
cea de a doua a avut aceeași 
soartă, apoi încă una și încă 
una pînă cînd numărul ma
trițelor rebutate a ajuns la 20. 
Asta se întîmpla într-o sin
gură zi (15 august). Noroc 
că lotul n-a fost mai mare. 
Acum rectificatorul se caută 
prin buzunare. Cine nu des
chide ochii deschide punga ! 
Paguba de peste 200 lei tre
buie acoperită. Cam mare 
tributul plătit neatenției, in
dolenței. Se pare însă că Fer-

■ LA PRIMA VE
DERE s-ar pă

rea că este ceva fi- 
resc. Deșeurile rezul
tate în urma procesu
lui de producție sînt 
încărcate în remorci 
și transportate în de
pozite sau livrate ca 
lemn de foc. Spațiile 
de producț'ie devin 
astfel mai curate, 
căile de acces sînt 
descongestionate. Ești 
înclinat să spui ca s-a 
făcut o treabă gospo
dărească. Numai că 
văzînd cum păduri 
întregi pleacă pe 
poarta întreprinderii 
în acest fel, te doare 
inima! Prea multe de
șeuri există! Un bătrîn 
meșter al prelucrării 
lemnului din Blaj îmi

spunea cîndva că o- 
biectivul lor esențial, 
al celor chemați să 
valorifice aurul verde, 
este să nu mai arunce 
la foc nici un gram de 
material. Adică în
treaga cantitate de 
masă lemnoasă intrată

dinand Cărare este obișnuit cu 
asemenea taxe. Cu o săptă
mînă înainte rebutase un 
dom de găurit piulițe care a 
costat 24 de lei. Exemplele ar 
putea continua. Rebuturile nu 
apar numai datorită sla
bei sale calificări profesio
nale ci, îndeosebi, indiscipli
nei, fapt care trebuie să dea 
de gîndit organizației U.T.C. 
din care face parte. Uneori 
piesa compromisă este valori
ficată în alte scopuri dar de 
cele mai multe ori ea este a- 
runcata la fier vechi așa cum 
s-a întîmplat și cu matrițele 
amintite.

în fabrică să fie me
tamorfozată în produ
se de înaltă calitate. 
Iată o temă de cerce
tare care merită să 
fie preluată și de că
tre numeroși ingineri 
și tehnicieni tineri de 
la C.P.L. Bacău...

■
 UN ALT CAMPION AL
RISIPEI : este vorba de 

Gheorghe Lazăr, timplar 
la Fabrica de mobilă a 
C.P.L. Bacău. într-o zi a 
găurit greșit piesele unei 
garnituri de mobilă încît a 
fost nevoie să lucreze alții mai 
multe zile pentru a le reme
dia. Altădată a frezat greșit 
50 de picioare pentru mesele 
extensibile, transformîndu-le 
în lemn de foc. Slab pregătit 
din punct de vedere profesio
nal ?

titudinea maistrul Constantin 
Pașcu. în cei 8 ani de cînd 
lucrează în secția noastră a 
dovedit că știe meserie. Este 
însă neatent.

L-am urmărit pe Gheorghe 
Lazăr lucrînd. în loc să su
pravegheze mașina, privea 
pierdut cine știe unde. Doar 
din cînd în cînd își amintea 
că se află în fabrică, că are 
de îndeplinit o normă. Rare 
sînt lunile în care să nu plă
tească piese rebutate. Chiar 
dacă suportă valoarea mate
rialului și a manoperei pier
derea rămîne pierdere. Se știe, 
doar, că prin prelucrare va
loarea masei lemnoase crește 
de cîteva ori. Se pare că pe 
Gheorghe Lazăr nu-1 deran
jează risipa. Nu-și face repro
șuri. Ce strică plătește cu se
ninătate. Dacă el, din consi
derente pe care nu i le putem 
desluși, se împacă cu această 
situație, nu înțelegem de ce 
procedează la fel și organiza
ția U.T.C.

/
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OAMENI, EXPERIENȚĂ, PASIUNI

Cum stăpîniți

„mașina timpului"?

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

GEORGES SIMENON

Renumitul scriitor 
s-a născut la 13 fe
bruarie 1903, la 
Liege. in Belgia, 
încă de la o vîrstă 
tînără debutează in 
jurnalistică, conside- 
rînd că are o voca
ție de umorist.

Intre anii 1923— 
1933 publică peste o 
mie de povestiri, in 
cele mai importante 
ziare ale vremii.

Romanele sale de 
aventuri sînt cunos
cute în întreaga 
lume. Vorbind des

pre genul literar pe 
care-1 practică, Si
menon este autorul 
in viață care cunoaș
te recordul mondial 
al traducerilor in 
momentul actual t în 
peste 30 de țări, in 
aproape tot atitea 
limbi. Impresionează 
numărul mare al 
transpunerilor pe e- 
cran după romanele 
sale, ca și lista adap
tărilor pentru radio 
și televiziune.

Este tată a patru 
copii.

REGULI CARE-MI

DIRIJEAZĂ VIATA
■ ■■

de GEORGES SIMENON
Trimit răspunsul meu tinerilor din România 

în rîndul cărora sînt sigur că am numeroși citi
tori.

Tn ciuda unei vieți deosebit de agitate pe care 
am trăit-o (cîțiva ani la Colegiul Saint* Louis, 
apoi la Colegiul Saint Servais, după care am 
lucrat șase săptămîni ca funcționar la o libră
rie, debutul în jurnalistică la „Gazette de Liege" 
susținînd rubrica „Clini striviți1*, serviciul mili
tar, apoi o ziarjstică furibundă la cîteva ziare 
en vogue — „Frou-Frou", „Sans ggne“, „Ric et 
Rac“, ajung în sfîrșit la primul Maigret, apoi 
turul lumii, filme în colaborare cu Louis Da- 
quin, cu Julien Duvivier, colaborare cu artiști 
ca Fernandel, Frangoise Arnoul, Michel Simon, 
Jean Gabin, Annie Girardot etc., etc.) acest stil 
de muncă mi-a încifrat timpului meu o seamă 
de reguli care-mi dirijează viața, timpul, une
ori cu precizia unui ceasornic Nu eu sînt cel 
ce le-am descoperit ori le-am introdus spre a-mi 
crea un anume regim de viață, ci ele s-au stre
curat treptat în viața mea, dîndu-mi conținut 
și sens orelor mele.

Mai întîi amintesc necesitatea structurală pe 
care o resimt de a-mi pune în ordine tot ceea 
ce mă înconjoară atunci cind m-apuc să redac
tez una din cele patru povestiri pe care le creez 
anual.

Eu nu cred că aș fi putut realiza atitea scrieri 
ori să-mi fi găsit tipologia eroilor ce-mi popu
lează literatura dacă n-ăș fi ajuns Ia concluzia 
că doar ordinea, în toate — în modul cum păs
trez cărțile, în felul în care stabilesc programul 
unei zile, în chipul pe care-1 dau relațiilor cu 
cei patru copii ai mei, chiar șl în modul intim 
în care-mi plămădesc, bucățică cu bucățică, ro
manele — constituie un bun de preț al oricărui 
om care vrea ceva.

Este vorba de o necesitate interioară, menită 
să dea maximă valoare orelor și de care de
pinde în ultima instanță împlinirea personali
tății omenești.

Pentru a fi șî mai explicit, voi relua răspun
sul pe care l-am dat în urmă cu cîțiva ani unuf 
remarcabil publicist francez și care a fost trans
mis pe calea undelor. îmi amintesc că la între
barea sa „cum îmi plămăd.esc personajele ?“ 
i-am răspuns : cînd simt că se apropie momen
tul cînd voi putea scrie un roman, încep prin 
a-mi pune camera de lucru și biroul, în ordine, 
încerc să înlătur orice alte preocupări adiacen
te care m-ar putea conturba și distrage. Atunci 
dispar pentru toți, atît pentru producătorii de 
filme cit și pentru editorii străini. încep să mă 
„încarc"...

In acele zile îmi place să mâ plimb cel mai 
adesea în locuri izolate. Totul din jur mă im
presionează. Iau aminte pînă și la cele mai mici 
amănunte ori detalii ale reliefului, starea timpu
lui, mișcarea ori fizionomia unor persoane vă
zute întîmplător... încep să lucrez.

Cît privește „laboratorul intim" — în cazurile 
cele mai frecvente orice personaj al meu este 
compus din zece, douăsprezece persoane pe care 
le-am cunoscut si cărora le adaug unele trăsă
turi. Știu că doar cunoscînd realitățile, apro- 
fundîndu-le esența voi putea să redau în po
vestirile mele autenticul vieții, atît de îndrăgit 
de orice om tînăr. în acel moment intervine 
acel spirit de ordine despre care aminteam mai 
la început.

Este, dacă vreți, și o chestiune de metodă. O- 
bișnuiesc să-mi notez pe plicuri galbene nu
mele personajelor. Tn interior redactez un soi 
de fișă socială, anatomică, comportamentală. 
Vreau să știu totul despre personajul meu — 
vîrsta tatălui său, dacă mai este în viață sau 
nu, cum îi arată soția, ce fel de copii are, cu 
cine este prieten. Ti găsesc și pmfesiunea, după 
care eu însumi simt că devin acel personaj, iar 
în acele minute îi retrăiesc viața sa posibilă.

Pe măsură ce povestirea avansează, trăiesc zi 
de zi viața eroului meu, notînd pînă și numele 
oamenilor pe care îi întîlnește în presupusul 
lui drum.

L'n al doilea element pe care mă bizui și de 
care bănuiesc că depinde adesea succesul lucră
rilor mele, este o stare de veșnică nemulțumire 
față de ceea ce realizez.

De fiecare dată cînd scriu o povestire, odată 
cu creșterea tensiunii mele creatoare, se insta
lează tot mai mult în mine un anume fel de pa
nică. Ajung acolo îneît încep să mă întreb dacă

„miracolul" care s-a produs de atitea ori se va 
mai produce și de data aceasta.

La fiecare povestire trăiesc același trac. Abia 
după ce am redactat primul capitol încep să 
capăt încredere. Cînd ajung cam pe la mijlocul 
lucrării, atit -eu cit și personajele mele ne a- 
flam la o răscruce. De ce? Pentru câ atît eu 
cît și personajele mele nu știm ce se va întîm- 
pla mai departe. Cum le va împlini timpul?! Ce 
drame ver trăi în viitoarele ore sau zile?’ Ce 
elemente noi vor interveni în calea bunișlui meu 
amic Maigret, și nu numai a lui ? Ordinea fi
reasca a lucrurilor va așeza în cele din urmă 
toate la locul lor.

Am senzația, așezat în fața mașinii mele de 
scris, câ pictez sau sculptez. Creez.

După ce am încheiat și ultima propozițiune 
trăiesc o euforie, o bună dispoziție de o zi sau 
două, după care apare din nou îndoiala și ne
mulțumirea. „Ce valoare are lucrarea înche
iată? Este bună?- — mă întreb.

După ce mă odihnesc o sâptămînă încep „re
tușul", o muncă deosebit de epuizantă și sîcîi- 
toare: tai expresii inutile, suprim adverbe, în- 
tr-un cuvint, fac „toaleta*4 manuscrisului. în a- 
ceastă perioadă de activitate laborioasă, care 
durează în medie o săptămîn?. acționează cel 
mai puternic nemulțumirea creatoare. Am tot 
timpul impresia că povestirea este ratată. Abia 
după ce o văd tipărită și o recitesc încă o dată, 
încep să cred că n-a fost chiar atît de rea.

Aș mai ține să semnalez un alt aspect în crea
ția mea, pe care, de asemeneii, îl socotesc a a- 
vea o certă valoare. Tin mult la familia mea 
căreia mă străduiesc să-i dedic, în limitele po
sibilului, multe din orele mele. Să fie clar : nu 
doar ca ore în afara programului meu de lu
cru ci, făcînd parte intrinsecă din acest pro
gram.

Bunăoară, primul și unicul meu lector pe 
care-1 accept în timpul în care îmi elaborez o 
povestire este soția mea. Aceasta. înțelegindu-mă 
perfect, atit ca om cît și ca scriitor cu capriciile 
și felul meu de a fi, izbutește prin comporta
mentul ei calm, echilibrat, să mă țină pe linia 
de plutire, chiar și în orele cîr.d mă tem cel 
mai mult pentru soarta lucrării mele.

După ce am redactat un capitol pe care soția 
mea îl citește de cu seară, ne plimbăm amîn- 
doi timp de cîteva ore. Nu discutăm cîtuși de 
puțin despre acest capitol, deși soția mea II cu
noaște aproape pe de rost Pe măsură ce îna
intez ea citește fragment după fragment, fără 
a face vreun comentariu. Știe să aleagă întot
deauna — în timpul plimbărilor — subiecte a- 
diacente cu ceea ce mâ fră mintă. izbutind, ast
fel, ca deseori să-mi sugereze veritabile soluții. 
Continuăm să comentăm lucruri diurne, după 
care simt câ a sosit momentul să mă apuc de 
scris ; fără sâ spună nimic soția mâ părăsește, 
cu delicatețe, întotdeauna motivat

Mediul familial îmi creează acea ambianță 
unică care mă provoacă și mă îndeamnă să scriu 
într-o atmosferă constructivă de lucru.

Atunci cînd lucrez la un Maigret sau la o 
povestire care simt câ o scriu mai ușor, mă joc 
cu copiii mei pe care-i iubesc mult, citim îm
preună din citc o carte, dupâ care privim pro
gramul de la televizor. Cred că vă puteți în
chipui cît de reconfortat mă simt a doua zi 
dimineață, cînd, cu începere de la orele 6 revin 
la obligațiile mele de scriitor.

Acestea ar fi, în sumar, cîteva notații despre 
timpul petrecut în familie, despre marele spri
jin moral pe care-1 primesc de la ea.

Cum imi mai petrec timpul ?
Mi-a plăcut mult să călătoresc. încă din a- 

nul 1935 am făcut un tur al lumii, străbătînd 
New York, Panama, Ecuador, Insulele Galapa
gos, Tahiti, Noua Zeelandă, Australia, India, 
Marea Roșie. în tot aceșt timp mi-am menținut 
trează pana redactînd reportaje și scriind cî
teva romane. Și de atunci am mai călătorit 
mult. îmi place să cunosc oameni, țări, obiceiuri.

în ultima vreme, de cînd mi am fixat reșe
dința în Elveția, la Echaudens, nu departe de 
Lausanne, îmi place să mă plimb mai cu seamă 
în mediul rural.

Cu tcate acestea nu mă consider un om foarte 
ocupat. . Am impresia că In înfruntarea cu 
timpul eu biruiesc deseori.

ECOURI • ECOUPI • rcOUPI • ECOliRl
Azi, ne răspunde

„ROMÂNIA FILM"
— Direcția rețelei 

și difuzării filmelor
în legătură cu articolul „CA

LEA DE MIJLOC — o soluție 
convenabilă în politica reperto
riului cinematografic" semnat 
de Tudor Stănescu și apărut în 
„ȘCÎNTEIA TINERETULUI4* 
din 18 iunie 1972. vă aducem 
la cunoștință următoarele :

Articolul menționat critică re
pertoriul cinematografic pen
tru faptul că cuprinde un nu
măr mare de filme insignifian
te „...rezultat al comodității, al 
unei minime rezistențe" și pen
tru lipsa de pe ecrane a unor 
realizări excepționale ale cine
matografiei mondiale.

Precizăm de la început că u- 
nele din observațiile critice ale 
tov. Tudor Stănescu sînt juste 
dar — după părerea noastră — 
cauzele reale ale deficiențelor 
semnalate sînt mai complexe și 
nu se reduc la ..comoditate și 
minimă rezistență" — cum scrie 
d-sa.

în articol există însă unele 
aprecieri care stîrnesc cel puțin 
nedumerire.

Evident, achiziționarea și di
fuzarea filmelor constituie ac
tivități care pot suferi în per
manență îmbunătățiri și în a- 
ceastă privință conducerea RO
MÂNIEI FILM a fost întotdea
una receptivă la propuneri și 
sugestii și în mod special la cele 
formulate de criticii de film.

De cele mai multe ori. în ca
drul schimbului de opinii pe 
marginea repertoriului cinema
tografic criticii de film au ex
primat puncte de vedere care 
au contribuit la îmbunătățirea 
acestuia, dar, uneori, au fost 
făcute și aprecieri superficiale, 
discutabile, care din păcate 
nu lipsesc nici din articolul 
tov. T. S.

Referitor la repertoriul pe 11 
luni (1 iulie 1971—1 iulie 1972),

d-sa consideră că aceasta a cu
prins numai 7 (șapte) filme re
prezentative pentru cea de-a 
7-a artă ! Dacă se face abstrac
ție de faptul că orice clasificare 
prea riguroasă în domeniul ar
tei este de multe ori riscantă — 
atunci, fără îndoială, nimeni nu 
poate interzice tov. T. S. să 
aibă opinii categorice în apre
cierea filmelor. In același timp 
însă nici în acest domeniu nk 
meni nu se poate considera de
ținătorul adevărurilor infaili
bile și al sentințelor definitive.

în acest context, s-ar putea 
cita și alte filme valoroase în 
afara celor șapte amintite de 
tov. T. S., apreciate la festiva
lurile internaționale și de criti
cii de film din țara noastră si 
din străinătate, care au fost 
prezentate pe ecrane în ulti
mul an : „Saltul", „Unchiul Va
nia", „Viața de familie", „Mary 
Poppins". „Oliver". „Marea dra
goste". „Eliberarea", „Gara bie
lorusă". „Waterloo". Cea mai 
frumoasă soție", „Trenul". ,,A- 
dio d-le Chips". „Aeroportul", 
„Marele premiu", „N-am cîntat 
niciodată pentru tata". „Tick, 
Tick". „Cromwell" (apărute în
tre 1.VII.71—1.VI.72).

Este posibil ca aceste filme 
să-i fi „scăpat" tov. T. S. sau... 
să nu-i fi plăcut. (Evident, ni
meni nu poate împiedica acce
sul tov. T. S. la dictonul ..De 
gustibus...", deși; cînd mînuiești 
condeiul și ești urmărit de sute 
de mii de cititori, promovarea 
sau condamnarea unor filme 
nu trebuie lăsată numai pe sea
ma jocului spontan, și uneori 
capricios, al gusturilor perso
nale).

în legătură cu filmul „Love 
Story", tov. T. S. are o aprej 
ciere netă : „slab" și o etichetă 
tranșantă : „evazionist". Nu do

rim să insistăm, filmul a avut 
și alți „opozanți" dar și nu
meroși — și prestigioși — apă
rători fervenți în țara noastră 
și în străinătate. (De altfel, re
clama „formidabilă" despre care 
tov. T. S. afirmă că a lansat a- 
cest film în țara noastră se da
torează tocmai acelor articole 
scrise de critici de film, scrii
tori și ziariști care l-au apre
ciat. în ce privește reclama 
propriu-zisă, care se face de că
tre ROMÂNIA FILM premiere
lor cinematografice, ea a fost 
mai puțin „formidabilă" la 
„Love Story" decît cea a fie
cărui film românesc ieșit în 
premieră în anul 1972 !). Evi
dent, în numele unui sociolo
gism vulgar, filmul poate primi 
un calificativ și mai drastic de- 
cit cel acordat de tov. T. S. 
Pînă ce criticii se vor pune de 
acord, spectatorii de la noi și de 
pretutindeni au primit cu căl
dură acest film (unul din ma
rile succese de public din isto
ria cinematografiei) care — 
fără a-și propune să dezbată 
problemele majore și stringente 
ale omenirii (cum ar fi de pildă 
războiul atomic, poluarea sau 
creșterea consumului de stupe
fiante) — înfățișează — o po
veste de dragoste simplă și e- 
moționantă (care. îndrăznim 
să credem, nu-1 distrag pe 
spectator după ieșirea din sala 
de cinematograf de la proble
mele majore ale lumii contem
porane. așa cum ar putea reieși 
din „eticheta" tov. T. S.).

După ce ..desființează" filmul 
„Love Story", tov. T. S. își ex
primă regretul pentru absența 
din repertoriu a unor filme 
„datorate unor prestigioase per
sonalități artistice" citind în a- 
cest sens „Blestemății" „ulti
mul" film realizat de Visconti.

Trecind peste faptul că „Bles
temății" nu reprezintă „ultimul" 
film al regizorului italian cum 
probabil din lipsă de informare 
afirmă tov. T. S., trebuie să 
constatăm cu regret că d-sa re
petă o greșeală care s-a mani
festat și în trecut la unii critici 
de film și care a produs con
fuzii în rîndul spectatorilor. Ne 
referim la practica de a reco
manda unele filme pe care cri
ticii respectivi nu le-au văzut 
și despre care „au auzit" sau 
au citit unele aprecieri în di
ferite publicații din străinătate. 
Credem că numai astfel a pu
tut recomanda tov. T. S. filmul 
„Blestemății" de Visconti pen
tru că e greu de imaginat că 
d-sa ar putea propune în de
plină cunoștință de cauză intro
ducerea în repertoriu a acestui 
film care abundă în scene de 
perversitate, motiv pentru care 
a fost respins de Comisia de 
vizionare.

Referitor la alte observații 
critice făcute de tov. T. S., pre
cizăm pe scurt următoarele: 
,.Fellini va fi prezent pe ecrane 
cu „Clownii" la sfîrșitul acestui 
an sau la începutul anului vii
tor; cinematografia japoneză 
va fi reprezentată în lunile ur
mătoare de un nume presti
gios — Kurosawa — cu filmul 
..Zgomotul roților de tramvai" ; 
Pietro Germi a fost prezent cu 
filmul „Castanele sînt bune" 
(noiembrie 1971). iar Vittorio 
de Sica figurează pe genericul 
filmului „O afacere" care a ie
șit recent în premieră și care 
demască unele din moravurile 
așa-zisei „societăți de consum" : 
filmul „Cazul Mattei" premiat 
la Cannes, a fost achiziționat.

Așa cum am menționat la în
ceputul scrisorii, tov. T. S. for-

...Și citeva precizări
Articolul în urma căruia pri

mim răspunsul tovarășului 
Gheorghe Ravaș, și-a propus, 
în lumina indicațiilor clare, cu
prinse în expunerile secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
„Consfătuirea de lucru a acti

vului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politi
ce și cultural-educative" și la 
„Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971", să discute des
pre repertoriul cinematografic 
oferit de fosta D.R.C.D.F. (ac
tualmente o direcție a centra-

CRONICA LITERARĂ
Ceea ce mulți reproșează lite

raturii și scriitorilor, Virgil 
Duda reproșează într-un rechi
zitoriu aspru, desfășurat în
tr-un roman întreg, vieții unui 
anumit tip de personaj: cultul 
fragmentului și al parțialului, 
tirania aparențelor și a scheme
lor. Personajul său incarnează 
neliniștea multora și, fără a da 
un răspuns „salvator", prozato
rul are meritul de a spulbera 
iluzia că o simplă definiție ar 
putea elucida natura completă a 
fenomenului social pe care îl 
reprezintă dar și îl cercetează 
„apaticul anchetator". Incapabil 
de a realiza întregul dincolo de 
nuanțe și detalii, de a sesiza 
„principiul secret" al fiecărei e- 
xistențe, care i se impune doar 
ca un șir de acte fără legătu
ră între ele si excesiv analiza
te, personajul, deși contempo
ran, are o minte preistorică in
sensibilă la o reală dialectică a 
raporturilor dintre particular și 
general, dintre aparență și esen
ță. Asemănarea cu victimele — 
un grup de infractori acuzați de 
crimă economică — poate fi an
ticipată după primele pagini ale 
anchetei. Eroul petrece o după- 
amiază de inspecție a spațiului 
intim, punînd sub raza suspici
unii apatice, a neîncrederii și a 
lipsei de simpatie tot ce-i cade 
sub simțuri : un roman polițist, 
scenele din familia vecinilor, in
cursiunile în propriile amintiri, 
aventura erotică și nu iubirea. 
Toate domeniile vieții particu
lare. .intime, suportă un fel de 
invazie a „profesionalizării", Iar 
modul analizei interioare este 
un polițism al conștiinței, o 
transpunere înăuntru a anche
tei din afară pe care o în
treprinde din îndatorire profe
sională. Schemele profesionale 
par să fi acaparat viața interi
oară a personajului și acest fel 
de penibilă înstrăinare se pe
trece sub iluzia conștiinței da
toriei. însă nici o analiză izvo- 
rită dintr-o asemenea minte 
deformată nu poate conduce spre 
o decizie reală și cu atît mai 
puțin morală. Cu cît demersu
rile analizei proprii și a cazu
rilor din anchetă sînt mai acute, 
șl produc o iritare internă mai 
ascuțită cu atît par să aibă un 
efect mai paralizant, demobili
zator asupra individului. Cu 
cît ipotezele descoperite de mer
sul cercetării se înmulțesc cu 
atît mai mult scade capacitatea 
de decizie șl de acțiune. „Se 
gîndea la toate, dar nu făcea ni
mic. simțindu-și trupul amorțit 
de lipsa oricărei inițiative, de 
incapacitatea de a alege o ati
tudine convenabilă". Apatia este 
și ea o formă de „activitate" ma
nevrată în contra oricărei posi
bilități de a acționa, o tehnică 
a amînăril, iar puterea de ana
liză devine un instrument al ra
tării conștiente a diverselor for
me de acțiune, un mecanism de 
protecție și de conservare în 
stare „pură" a egoismului (aș
teptarea situației sociale superi
oare, a iubirii ideale etc.). Tn 
fond această „apatie" este și o 
formă violentă a instinctului de 
conservare, dar îmbrăcată în a- 
narente intelectuale. însă inte
lectualitatea autentică a spiri
tului ar trebui să ducă la slă
birea instinctului de conserva
re, la generozitate și dăruire de 
sine, ceea ce nu se întîmplă cu 
„apaticul anchetator". Puterea 
de analiză ineficace în exterior, 
adică în interesul elucidării ca
zurilor, este înăuntru foarte 
eficace. Personajul o transfor
mă, nu numai sub propria lui 
determinare. într-o remarcabi
lă forță de a inventa un număr 
nelimitat de ipoteze în jurul 
unui caz, unui fapt, unei reac
ții. dar nu din dorința de a a- 
lege cel mai bine din cît mai 
multe ci pentru a face însăși a- 
legerea imposibilă, amîriînd de
cizia în interesul propriei con
servări de imprevizibilul orică

rei hotărîri ireversibile. Para
doxul implicării este de a fi, în 
această situație, total dezanga- 
jată: cu cît implicarea lui în ca
zurile anchetate, între care și al 
său propriu, este mai volumi
noasă în ipoteze cu atît dezan
gajarea. fuga de riscul deciziei 
și al răspunderii este mai „acu
tă" Acest fel de implicare „a- 
patică" în obiect este una din
tre cele mai rafinate și greu de 
dovedit — nu imposibil — for
me de evaziune morală și so
cială. Formele vieții intelectua
le (analiza, introspecția, spiri
tul inventiv, cercetarea detașa
tă a ipotezelor etc.) sînt utiliza
te contra adevăratului sens al 
intelectualității: dezinteresare
în sensul generozității, infinită 
curiozitate umană, transferarea 
energiei cu care se manifestă de

colul înstrăinării, al acaparării 
lente, nesimțite de către „bo
găția" de forme inventate de in
genioșii anchetați. Din altă par
te, „dosarul" acuzațiilor ce se 
pot aduce apaticului anchetator 
mai pierde o foaie dacă luăm 
în considerare posibilitatea ca 
ezitările lui sâ exprime și o a- 
numită nemulțumire față de ig
norarea unor detalii și nuanțe 
revelatoare, față de lipsa mij
loacelor de a împiedica reduce
rea unui om la un „caz" deși 
toate acestea pot să traducă, de
sigur, și lașitatea liniștitoare în 
fata unor decizii ireversibile.

In țesătura deasă, cam prea 
deasă, adică greoaie, a romanu
lui tema simțului moral și a for
melor moralității sau amoralită
ții personajelor este situată dea
supra simplei discuții etice, în

VIRGIL DUDA

ANCHETA TORUL 
APATIC

regulă instinctul de conservare 
în atitudini compatibile cu ros
tul superior al omului. Dar pen
tru ca o asemenea inversare să 
se fi putut produce, individul 
care o practică trebuie să dispu
nă de o investiturâ ce-i permi
te, prin registrul funcțiunii și 
importanței sociale, să-și creeze 
„alibiurile" necesare nu diva- 
gînd sau evadînd din sfera lui 
de activitate ci, dimpotrivă, im- 
plicîndu-se, cum spuneam, cu 
atît mai mult în ea. Apaticul 
anchetator transferă asupra fie
cărui „caz" tot atîtea ipoteze cite 
sînt necesare Periculosului său 
instinct de conservare Acest 
mecanism de evaziune în plină 
exercitare a funcțiunii, pe baza 
ei, este cu adevărat nociv. Așa
dar, cultul fragmentului și al 
detaliului, al Ipotezelor parțiale 
în dauna cuprinderii întregului, 
al unei aparențe de moment ce 
întunecă esența nu-i fără „filo
zofie": el nu exprimă atît neli
niște ori „neputință a secolu
lui" (!) sau o pecete ce apasă 
fatal asupra modernului ci este 
un mod de evaziune ce se bucu
ră de o precisă organizare 
mentală. Tema cărții lui Virgil 
Duda este foarte actuală și chiar 
dacă personajul său nu poate fi 
regăsit, părînd deci . schematic, 
el conține o sumă de latențe de
loc nereale și de nerecunoscut.

Tnstrumentînd o afacere în 
care dovezile, probele cele 
mai sigure sînt cuprinse într-un 
voluminos registru, simbol al 
unui adevărat imperiu al biro
crației, unde sînt consemnate cu 
scrupulozitate multe „realități" 
inexistente, depozite fictive cu 
acte în regulă, baloturi fantoma
tice cu un conținut viu dispu
tat, trebuie să admiterii că re
chizitoriul la care personajul 
nostru poate fi lesne supus nu 
elucidează totuși suficient „par
tea sa de vină". „Trăind" exis
tența limitată a fiecărui incul
pat sau martor al încurcatei a- 
faceri, anchetatorul începe să 
gîndească prin reflexe împru
mutate. Față de un asemenea 
„risc" al meseriei apatia ar pu
tea fi. desigur, explicată și ca o 
tehnică de împotrivire la peri-

VIRG3LDUDA

zona capacității sau incapacită
ții rațiunii, a nunții umane de 
3 înțelege și admite prin propria 
putere de judecată necesitatea 
moralei. De obicei meditația mo
rală rămîne închisă în propriul 
său domeniu, rar făcîndu-se le
gătura nu cu un simț natural al 
datoriei de a face binele si de a 
evita răul, dar cu stadiul de „ci
vilizație" ilustrat de înălțimea 
gîndirii umane.

Pe o anumită treaptă, evolua
tă de civilizație, individul, chiar 
cel căzut sub sancțiunea legii, 
păstrează urmele civilizației lu
mii din care face parte. Unul 
din semnele acesteia este, desi
gur, coeficientul puterii de re
prezentare, capacitatea de a ve
dea mereu, în spatele abstrac
țiunilor, al hîrt.iilor falsificate 
sau nu, al realității inventate 
ori mistificate», oamenii și rea
litățile înșelate. Un infractor 
„civilizat" nu se mistifică pe 
sine însuși, nu ia în serios chiar 
instrumentele înșelătoriei și nu 
pierde legătura, în propria sa 
minte, cu realitatea, oricît de 
savante și de f,abstracte" ar fi 
schemele acțiunii lui. Numai un 
primitiv este orb la realitate si
la oamenii care o compun tin- 
z.înd să-i înglobeze în scheme 
abstracte la care apoi se închi

nă, inversînd ordinea operației 
mentale. La infractorul primitiv, 
care provine dintr-un individ 
primitiv, simțul moral este le
gat de prezența nemijlocită a 
lucrurilor ori a oamenilor, el 
*»ste „moral" numai în vecină
tatea legii sau a celor care o a- 
pără. Orice distanță duce la dis
pariția simțului moral, dispari
ție direct legată de fapt de in
capacitatea de reprezentare, de 
absența deci a unei „civilizații", 
a minții în primul rînd. Pentru 
că „simțul" moral nu este in
stinctiv, o secreție naturală și 
nici nu se asigură prin simplă 
moștenire, ci este un complicat 
produs al civilizației de care in
dividul devine cu adevărat con
știent printr-o operațiune men
tala, rațională și nu prin teama 
de ochiul vecinului sau al unei 
instanțe divine, nevăzute dar 
atoiputernice. Infractorii din ro
manul lui V. Duda trădează mai 
toți o uimitoare scădere sau ab
sentă a puterii de reprezentare, 
adică, dincolo de hîrtiile, de „re
gistrul adevărurilor" plin de po
sibilități de evaziune, ei nu-și 
mai pot închipui nimic, gîndul 
lor nu este în stare să- reconsti
tuie mental imaginea realității 
și a oamenilor în spatele hao
sului aparent. în ciuda rafina
mentului sau simplei „abilități" 
— venite din experiență și din 
repetare — ei sînt primitivi, niș
te inși fără obișnuința exerci
țiului operațiilor mentale, care 
si-au pierdut de fapt, cum se 
spune, „uzul rațiunii". Aceasta, 
rațiunea, nu mai este sau n-a 
ajuns încă să fie capabilă de a 
imagina relații vii și durabile 
între lucruri îndepărtate sau 
invizibile. Di.n această cauză ei 
nici nu pot fi conștienți de imo
ralitatea actelor. Resortul care 
îi acționează este viclenia. însă 
nici „apaticul anchetator" nu e 
departe de cei pe care-i cerce
tează, nici el nu vede dincolo 
de infractori, oamenii. Relația 
de perfectă asemănare dintre 
anchetator șl anchetați indică 
drept aspect esențial al acestei 
totale suprapuneri schematis
mul mental, o funciară incapa
citate de a depăși prin rațiune 
simplele aparențe, care pentru 
unii sînt hîrtiile de care se fo
losesc să se apere ori să se acu
ze, iar pentru celălalt noțiunea 
juridică de „infractor". Perso
najele, toate, sînt victimele unui 
schematism funciar și ne evocă 
incapacitatea la o anume vîrs
tă de a face trecerea de la masa 
neagră, verde ori galbenă la 
„mașă". Funcția de abstractiza
re a mintii lor a încremenit un
deva unde asemenea legături 
nu se mai pot stabili. Este un 
soi de înstrăinare de tio preisto
ric în care, de exemnlu, noțiu
nea de crimă economică nefiind 
cunoscută si înțeleasă trebuie 
săvîrșit, din necesități de pro
cedură, un asasinat pentru ca 
infracțiunea cealaltă să noatăfi 
sesizată și pedepsită. O mon
struozitate ce nu decurge și nu 
are o explicație suficientă din 
domeniul moral, fiind un as
pect al treptei de civilizație și 
al exercițiului de gîndire și cu
noaștere adecvată. Lipsa de ima
ginație nu este un defect cu 
care se poate trăi ci o primej
dioasă sursă de monștri sacri. 
Este un defect mortal al puterii 
de gîndire și de reprezentare. 
Ca și cum cineva, suferind de 
o gravă amnezie istorică n-ar 
mai putea să vadă în spatele 
piramidelor șirurile de sclavi 
care le-au ridicat. Amnezia, ig
noranța, gîndirea primitivă, ba
zată pe atîtea aparențe palpa
bile si neesențiale, acestea sînt 
tot atîtea surse ale anihilării 
„simțului" moral. Eroul roma
nului lui V- Duda nu este „ne
gativ" fiindcă e apatic, ci pen
tru că apatia ascunde o gîndire 
primitivă, schematică.

C. STĂNESCU

mulează și unele crițici îndrep
tățite în articolul d-sale.

în acest sens considerăm uti
lă propunerea de a se pros
pecta mai atent producția mon
dială a ultimilor 10—15 ani 
pentru a completa repertoriul 
cinematografic cu filme care 
au lipsit la vremea respectivă.

Sectorul nostru de specialitate 
se ocupă de această problemă 
de mai multă vreme și s-au fă
cut unele demersuri, în prezent 
această activitate a fost inten
sificată și sperăm că vom pu
tea achiziționa printre altele și 
unul din filmele lui Tatti la 
care se referă tov. T. S.

împărtășim într-o anumită 
măsură și punctul de vedere al 
d-sale cu privire la unele filme 
indiene care au rulat pe ecra
nele noastre și vom urmări ca 
pe viitor prospectarea filmelor 
care reprezintă această cinema- 1 
tografie să fie tăcută cu mai 
multă exigență.

Filmul turc „Cîmpia morții" a 
fost considerat slab realizat din 
punct de vedere artistic și ca 
atare a fost respins de Comi
sia de vizionare.

Ținem să reamintim și cu a- 
cest prilej faptul că realizarea i 
unui repertoriu cinematografic 
echilibrat din punct de vedere 
ideologic și artistic și care să 
cuprindă valorile autentice ale 
cinematografiei mondiale con
stituie o activitate dificilă, care 
poate fi îmbunătățită pe par
curs în urma sugestiilor și pro
punerilor făcute de persoane 
competente.

De aceea așteptăm în conti
nuare contribuția cronicarului 
dv. de specialitate la îmbunătă
țirea repertoriului și ne expri
măm speranța că propunerile 
precum și observațiile critice 
ale d-sale nu vor mai fi parțial 
alterate de unele excese de 
subiectivism, cum a fost cazul 
din păcate cu articolul mențio- j 
nat.

GHEORGHE RAVAȘ
director

necesare
lei „România-film") spectator]^ 
lor noștri în perioada iulMh 
1971 — iulie 1972. Concluzia 
prinsă a fost exprimată în chiar 
titlul articolului : „Calea de 
mijloc — o soluție convenabilă 
în politica repertoriului cinema
tografic ?“

Fiind convinși și noi ca și to
varășul Gh. Ravaș că „achizițio
narea și difuzarea filmelor 
constituie activități care pot 
suferi în permanentă îmbunătă
țiri", trebuie să regretăm că, 
din acest punct de vedere, în j 
scrisoarea de răspuns adresată ■ 
ziarului nostru (pe care o pu
blicăm mai sus), deși este ex
primat un fapt de maximă im
portanță : „cauzele reale ale 
deficiențelor semnalate sînt mai 
complexe si nu se reduc la co
moditate și minimă rezistență", 
dincolo de această enunțare nu 
ni se spune nimic.

Desigur, ni se amintește că 
gusturile nu se discută, uitîn- 
du-se că aceleași gusturi se for
mează, ele nefiind, după cum 
se știe, un miracol, ci produsul 
unei îndelungi cultivări. Cum 
se poate atunci forma gustul 
spectatorului de film, al celor 
tineri în special, pe baza unui 
repertoriu cinematografic dezor
donat și mediocru din care lip
sește o orientare fermă și, mai 
ales, consecventă ?

Se amintesc, de asemenea, cu 
o insistență demnă de o cauză 
mai bună, rezervele exprimate 
în cronica ziarului nostru față 
de filmul „Love story". Răs- 
punzînd — cam fără inspirație 
și, sigur, fără responsabilitate 
politică — pe un ton pe care 
autorul scrisorii il vrea ironic, 
se spune că „în numele unui so
ciologism vulgar, filmul poate 
primi un calificativ și mai dras
tic decît cel acordat de tova
rășul T. S.“ (n.n. „evazionist"). 
De fapt, noi am citat o părere 
exprimată de o parte a criticii 
americane (o parte, pentru că 
și în America au existat rezer
ve din partea multor cronicari). 
Anume, că această „poveste de 
dragoste simplă și emoționantă" 
— cum ne precizează răspunsul 
tovarășului Gheorghe Ravaș — 
este aplaudat în Occident pentru 
că el este „fără sentimente anti
războinice, fără revoluție, o po
veste despre care se crede că 
ar schimba tendința viitoarelor 
filme, accentul punîndu-se pe 
sentimente personale în loc de 
conștiință socială".

Constatăm că, fără să izbu
tească să schimbe tendința 
clară, angajată, a producției ci
nematografice mondiale. „Love 
story" a schimbat doar mentali
tatea celor care achiziționează 
și distribuie la noi filmele, emo- 
ționîndu-i^ atît de mult incit 
uită să răspundă la întrebarea 
principală pe care o adresasem : 
cîte filme de ținută politică șt 
artistică ar fi putut fi cumpă
rate cu suma ridicată Ia care a 
fost IMEDIAT procurată aceas
tă „poveste de dragoste"? Des
pre aceste filme ni se spune că 
,,vor fi" achiziționate. Tocmai 
așteptînd prezentarea lor pe e- 
crane am crezut că sîntem da
tori să discutăm despre ceea ce 
am văzut în stagiunea ultimelor 
unsprezece luni.

în ceea ce privește filmul 
„Blestemății". îl propuneam în 
vederea achiziționării, întrucît 
el este un vehement rechizito
riu politic făcut de Visconti 
monopolurilor germane care au 
ajutat venirea la putere a hit- 
lerismului în 1933. Primirea fa
vorabilă făcută de critica mon
dială. de acea parte a ei care 
vede, în cinematograf o tribună 
politică, ne-a sugerat această 
propunere. Tovarășul Gheorghe 
Ravaș care a văzut filmul, după 
cum reiese din scrisoarea dom
niei sale, n-a reținut, se pare, 
decit ..imaginile" care prezentau 
cercurile sus-puse ale batalioa
nelor de asalt naziste care s-au 
răfuit între ele în celebra 
„Noapte a cuțitelor lungi". In 
rest, nimic.

Cum ni se amintește despre 
existența unei „Comisii de vi
zionare", am vrea să știm din 
cine este ea formată, pentru a 
putea discuta cu membrii ei 
asupra criteriilor achiziționării 
filmelor, lucru pe care tovarășul 
Gh. Ravaș l-a ne 'Fjat complet 
în scrisoareș pe care ne-o tri
mite.

TUDOR STĂNESCU
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TOVARĂȘUL ION 
GHEORGHE MAURER 

VA FACE O VIZITA 
PRIETENEASCA ÎN 
R.S.F. IUGOSLAVIA
în prima jumătate a lunii sep

tembrie, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu tovarășa 
Elena Maurer, va face o vizită 
prietenească în Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, la in
vitația președintelui Consiliului 
Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Gemal Biedici.

O delegație din Emiratele A- 
rabe Unite, condusă de Maneh 
Said Al Atiba, , ministrul pe
trolului și industriei din Abu 
Dhabi, a avut vineri o întreve
dere cu Nicolae Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior.

Convorbirile purtate au scos 
în evidență dorința reciprocă 
de dezvoltare a relațiilor co
merciale și a cooperării tehni
ce și economice dintre Republi
ca Socialistă România și Emi
ratele Arabe Unite.

La invitația Băncii Naționale 
a Republicii Socialiste România 
și a Băncii române de comerț 
exterior, vineri a sosit in Ca
pitală o delegație a Băncii Cen
trale și a Băncii de comerț ex
terior ale R.P.D. Coreene, con
dusă de Zi Zang Hiăk, vicepre
ședinte al Băncii Centrale. De
legația coreeană urmează să 
aibă un schimb de păreri în 
probleme privind organizarea și 
funcționarea sistemului bancar 
din țara noastră și cu privire 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
băncile din cele două țări.

Vineri Ia amiază, sub auspi
ciile Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea. a fost deschisă în Capitală 
expoziția de fotografii „Viet
nam — 1972“, consacrată apro
piatei sărbători a Zilei procla
mării independenței R. D. Viet
nam.

Expoziția reprezintă un mesaj 
al luptei poporului vietnamez 
împotriva agresiunii Americane, 
o expresie a hărniciei acestui 
popor, a rezultatelor obținute 
in construcția socialistă a țării.

A DOUA EDIȚIE A 
TÎRGUIUI INTERNATIONAL

DE LA BUCUREȘTI
— Interviul nostru cu tov. ing. CICERONE GORU- 
NESCU, secretar general al Camerei de Comerț

Ieri a avut loc o conferință 
de presă organizată de Camera 
de Comerț a R.S.R. dedicată 
prezentării celei mai importan
te manifestări economice și co
merciale cu caracter interna
tional găzduită în toamna a- 
ceasta de Capitala noastră : a 
doua ediție a Tirgului Interna
țional București. Cu acest pri
lej, ing. Cicerone Gorunescu, 
secretar general al Camerei de 
Comerț a R.S.R., ne-a vorbit 
despre unele amănunte orga
nizatorice ale ediției din acest 
an a tirgului.

— Potrivit orientării sale o- 
bișnuite — prezentarea de pro
duse din subramurile de vlrf. 
purtătoare de progres tehnic, 
ale industriei constructoare de 
mașini — a doua ediție a Tir
gului Internațional București se 
axează în special pe următoa
rele categorii de produse : 
strunguri specializate și uni
versale, diverse alte tipuri de 
mașini-unelte și agregate de 
prelucrare a metalelor; produ
se de mecanică fină și optică ; 
aparate și accesorii pentru su
dură : produse e'ectrotehnice și 
electronice, incluzînd subdivi
ziuni sortimentale multiple, in- 
cepînd cu echipamentele de 
uz industrial și*ale tehnicii de 
calcul pînă la numeroasele ar
ticole electronice și electroteh
nice de uz casnic : mașini de 
forță și echipament energetic. 
Inclusiv echipament pentru e- 
nergetica nucleară : agregate 
pentru metalurgie etc.

Ca și la debutul său din toam
na anului 1970, Tîrgul Interna
țional București se bucură și la 
a doua sa ediție de o selectă 
participare. Pînă în prezent pe 
listele de participare sînt în
scrise circa 700 de firme din 27 
de țări, pentru care a fost re
zervată p suprafață de expu
nere de aproximativ 35 000 m.p. 
Organizate în expoziții colecti
ve, sub pavilioanele țărilor res
pective, sau în cadrul unor 
standuri individuale, firme din 
Anglia, Austria, Belgia, Berli
nul de Vest. Bulgaria, Ceho
slovacia, Chile. R.P.D. Coreea
nă, Cuba. Danemarca. Elveția, 
Franța, R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, Irlanda. Israel. Ita
lia, Iugoslavia. Lichtenstein, 
Luxemburg, Olanda. Polonia, 
S.U.A.. Suedia, Ungaria și 
U.R.S.S. și-au anunțat partici
parea cu un bogat și variat no. 
menclator de produse.

Ca țară gazdă, România va 
deține circa 34 000 m.p.. ceea ce 
reprezintă aproximativ jumă
tate din suprafața de expune

re. Peste 1 500 de categorii pro
duse, precum și machete ale 
unor instalații complexe ener
getice sau metalurgice — cum 
sir.t, bunăoară, cele de la Por
țile de Fier și Combinatul Si
derurgic de la Galați — vor o- 
feri o imagine a potențialului 
tehnic, de concepție și execu
ție, al industriei românești.

Principalii expozanți sint, de
sigur, centralele industriale 
care realizează produsele din 
profilul tirgului și întreprinde
rile de comerț exterior ca Ma- 
și mm port, Mașinexport, Indus
trialimport, Industrialexport, 
Tehnoimport, Mecanoexport 
etc. Sint prezente, de aseme
nea, întreprinderi specializate 
in lucrări de proiectare și con
strucții energetice, metalurgice 
etc.

A doua ediție a Tirgului In
ternațional București va prile
jui, de asemenea, lansarea a 
numeroase noutăți tehnice, in
clusiv a celor ,,de ultimă ora“, 
precum și a unor mașini și a- 
gregate în curs de asimilare în 
fabricație. Aș cita, ca exem
plu. unele piese de performan
ță din componenta turbinei de 
33» MW. introdusă în fabrica
ție la Uzina de mașini grele 
din București; motoare electri
ce și cele cu combustie inter
nă fabricate la Reșița; noile ti
puri de generatoare de abur, 
mobile și stabile, fabricate de 
Uzinele Vulcan din Capitală ; 
strungurile automate cu cap- 
revolver și ax orizontal SARO- 
42. strungurile paralele și tip 
carusel cu comandă secvențio- 
nală. agregate multiax, realiza
te în ultimul timp la uzinele 
specializate in producția de ma- 
sini-unelte și agregate pentru 
prelucrarea metalelor. Se poa
te afirma fără exagerare că 
noutățile afectează întreaga 
arie de produse din profilul 
tirgului, de la piesele micro
scopice ale electronicii pînă Ia 
piesele de performanță pentru 
cele mai mari agregate indus
triale.

Fără Îndoială, cea de a doua 
ediție a Tirgului Internațional 
București va contribui la întă
rirea prestigiului ne care 1-a 
căoâtat catJitala României ca 
loc de întflnire a comerțului și 
♦ehnicii din numeroase țări, la 
lărgirea schimbului internatio
nal de valori materiale, de idei 
si experiență, la consolidarea 
climatului favorabil cunoașterii, 
înțelegerii și cooperării intre 
state.

PETKE JUNIE

VIATA DE FAMILIE - 
UN OBSTACOL ÎN CALEA 
VIEȚII DE ORGANIZAȚIE ?
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(Urmare din pag. I)

— Ați organizat activități care 
să se adreseze în mod special 
acestei categorii ?

— Da, avem cercul tinerelor 
căsătorite, care se bucură de o 
largă participare. Organizăm în- 
tîlniri fie cu o asistentă de la 
dispensar, fie cu un medic ori 
un profesor din comună, iar în 
cadrul lor are loc un dialog viu 
și instructiv pe teme legate de 
munca în gospodărie, îngrijirea 
copiilor, dezbateri pe probleme 
de educație politică și moral-ce- 
iățenească sau probleme de e- 
ducație sanitară.

Mai mult decit at.it : la cămi
nul cultural al comunei Valea 
Viilor are loc în fiecare săptă- 
mînă joia tineretului. în aseme
nea seri bibliotecara sau un ca
dru didactic prezintă o recenzie 
după care urmează discuții pe 
marginea cărții respective; Tot 
la căminul cultural există o 
brigadă artistică și o echipă de 
teatru la activitatea cărora tine
re căsătorite ca Floca Aurelia, 
contabilă la C.A.P. sau Goia 
Maria, telefonistă, participă cu 
interes și pasiune. O realitate 
cu care avem să dăm ochi, ceva 
mai tîrziu, și la Șura Mică, unde 
de asemenea, echipa de teatru, 
sau brigada artistică, sau echi
pa de dansuri prezintă aproape 
săptămînal spectacole, iar apre
cierea de care se bucură acestea 
este dovedită de participarea 
masivă atît pe scenă, în forma
țiile respective, cît și în sală. 
„Toate tinerele care fac parte 
din brigada artistică sînt căsă
torite, aveam să aflu aici. Iar în 
unele din ele activează chiar 
împreună, soțul și soția, și sînt 
printre cei mai apreciați artiști 
amatori".

„Vedeți. îmi spunea în în
cheiere Băcilă Elena, sint ac
țiuni și activități în care cali
tatea muncii activului U.T.C. 
are un rol hotărîtor, dar exis
tă și situații cînd eficiența 
muncii noastre depinde de fe
lul cum știm să le trezim inte
resul tinerilor, să răspundem u- 
nor preocupări intime ale lor“.

în rîndurile de mai sus am 
inclus tocmai asemenea exem
ple, în reușita cărora factorul e- 
sențial, determinant, este, ală
turi de calitate, gradul în care 
ele corespund înclinațiilor și 
sferei de interese a tinerilor. 
Dacă acestea oferă un cadru 
fertil, de încurajare a aptitudi
nilor lor, antrenîndu-i și totoda
tă stimulîndu-le dorința fireas
că de afirmare, atunci se consti
tuie în tot atîtea răspunsuri și 
soluții concrete pentru această 
categorie.

Atit la Șura Mică însă, cît și 
la Valea Viilor, același fenomen 
vine să semnaleze totuși exis
tența unei dificultăți aparent de 
■netrecut în atragerea tinerelor 
căsătorite la viața de organiza
ție. Lucrurile merg bine pînă 
la un punct, identic în ambele 
comune, acela că la acțiunile 
de muncă patriotică participan

ts sînt de regulă recrutați din 
rindul băieților pentru că fete
le „sint mai greu de mobilizat", 
după cum ni s-a spus încă o 
dată. Ne punem, firește. între
barea : oare munca patriotică 
face parte din categoria activi
tăților specific masculine ? Si
tuația existentă în cele două 
comune mai sus-amintite ne-ar 
îndreptăți să răspundem da. 
Afirmația ar fi însă pripită.

Iată un alt exemplu semnifi
cativ, din același județ, ce vine 
să contrazică această stare de 
fapt. La Roșia Sibiului am stat 
de vorbă cu cîteva tinere pe ace
eași temă. De la ele am aflat că 
uteciștii din comună, în primul 
semestru al anului în curs, au 
efectuat prin muncă patriotică 
lucrări în valoare de 37 000 lei, 
acțiuni la care tinerele căsăto
rite și-au adus un deosebit a- 
port. S-au colectat astfel 1 850 
kg, deșeuri metalice, ambalaje 
de sticlă, hîrtie, s-au curățat 
350 ha de pășuni de finețe, s-a 
lucrat la curățirea de șanțuri, 
plantat puieți, îngrijirea parcu
lui, la construirea unui complex 
comercial și a unei îngrășătorii 
de porci.

— Trebuie subliniat, de ase
menea — îmi spunea Galea Li- 
via, secretara comitetului comu
nal — faptul că utecistele din 
comuna noastră își îndeplinesc 
cu conștiinciozitate și simț de 
răspundere obligațiile ce revin 
fiecăreia în parte la locul de 
muncă. Prezența lor la munca 
patriotică nu face decît să se 
bazeze pe aceleași trăsături în 
alte condiții.

Obiectiv judecind, din cele re
latate concluzia ce se desprin
de lesne este aceea că reușita 
oricărei acțiuni depinde în mod 
categoric de felul cum a fost 
organizată, gîndită, de gradul în 
care ține seama de un anumit 
specific de vîrstă și de forma
ție profesională. Fiind vorba, 
bunăoară de munca patriotică, 
am văzut că la Roșia tinerele 
lucrează cu hărnicie — și a- 
ceasta pentru că ele au senti
mentul participării la munca de 
ridicare a comunei lor, au con
știința propriei lor utilități, con
știința ce le-a fost atent edu
cată prin antrenarea în acțiuni 
care reclamau în primul rînd 
prezența fetelor.

într-adevăr, din exemplele o- 
ferite de comuna Roșia Sibiului 
am reținut că și acțiunile de 
muncă patriotică, ca și orice alt 
gen de acțiuni, au mai multe 
șanse de reușită dacă fetele sînt 
solicitate pentru lucrări care cer 
o anumită delicatețe, o nuanță 
de gingășie feminină: îngrijirea 
parcurilor, plantarea puieților, 
sădirea florilor sînt cîteva din 
acestea. Ele conțin sugestii dem
ne de reținut și pentru alte or
ganizații.

Trebuie prin urmare ca fie
care activitate să fie concepută 
cu discernămînt, să se știe de la
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bun început cui anume se adre
sează pentru a se putea adapta 
împrejurărilor specifice, astfel 
îr.cît, la sfîrșitul ei, fiecare par
ticipant să aibă sentimentul că 
prezența sa a fost cu adevărat 
necesară, să fie conștient că ceea 
ce a făcut a fost cu adevărat 
util. Aceasta este ideea princi
pală pe care am reținut-o și 
din cuvintele Auricăi Vegheș, 
secretara consiliului tinerelor 
fete de la Comitetul județean 
Sibiu al U.T.C., de care ne-am 
despărțit după ce, cu ajutorul 
argumentelor întîlnite în județ, 
am ajuns împreună la următoa
rea concluzie: „viața de familie 
nu poate constitui o piedică în 
calea participării utecistelor la 
viața de organizație și, în orice 
caz, nu este o barieră care să 
le îndepărteze definitiv. Totul 
depinde de știința corelării pro
gramului de activități al organi
zației cu specificul și proble
matica pe care le ridică o com
poziție preponderent feminină, 
de modul în care intervenția 
permanentă, consecventă, știe 
să-și adauge atributul discernă- 
mîntului, necesar unei activități 
diferențiate".

Para
fa m i

(Urmare din pag. 1)
— Dar ești angajat undeva ?
— Sînt, cum să nu.
— Unde ?
— Adică, de fapt, angajat nu 

sînt ; asa, cu acte, nicăieri.
— Atunci, de unde ai bani »ă 

bei aici, la bar ?
— Da-ce te privește pe dum

neata. dom-le ? Ia nu te mai 
băga in sufletul meu ! Ce. mi-ai 
dat dumneata de pomană ?

Și ditamai vlăjganul se ridi
că în picioare și începu să cla
meze pentru drepturile lui de 
cetățean. Cum adică, e vreo 
lege care să-i interzică să bea 
cît vrea, cînd vrea și cu cine 
vrea ? E vreo lege care să-1 
oblige să muncească ? Nu 1 A- 
tunci? Cu ce drept îl jignesc 
eu cu asemenea întrebări ? Și 
băiatul ăla cu aparatul să plece, 
să nu-1 fotografieze, că el e 
om blind, da-dacâ-1 enervăm...

Da, George Oanță, la cei 30 
de ani ai lui încălzește zilnic 
scaunele din baruri, vegetează 
prin cîrciumi sau își tîrîie pașii 
pe bulevarde. I se pare normal 
să lâncezească, să dormiteze în

FINALA „CUPEI DAVIS 
VA El DISPUTATA 

LA BUCUREȘTI
• Întîlnirea tenismenilor români și americani 

va avea loc în zilele de 13, 14 și 15 octombrie.
A fost perfectată data finalei „Cupei Davis** ediția 1972. care • 

va opune reprezentativele de tenis ale S.U.A., deținătoarea 
trofeului, si României. ÎNTÎLNIREA VA AVEA LOC LA BUCU
REȘTI, ÎN ZILELE DE 13, 14 ȘI 15 OCTOMBRIE. Stabilirea 
datelor finalei a fost făcută în cadrul unei reuniuni, care a 
avut loc în cursul zilei de joi, la sediul Federației de tenis a 
S.U.A., de la New York. Au luat parte Robert S. Malaga, 
director-exccutiv al forului american de specialitate, și prof. 
Alexandru Lăzărescu, secretar general al Federației române 
de tenis.

Comentînd acordul intervenit, agențiile internaționale de 
presă subliniază faptul că este pentru a treia oară cînd echi
pele S.U.A. și României se întilnesc în finala acestei mari 
competiții. De două ori, tenismenii români s-au deplasat în 
S.U.A. pentru finalele din 1969 și 1971, iar de data aceasta 
echipa S.U.A. va trebui să joace în deplasare. Totodată, se 
remarcă faptul că este pentru prima oară după un interval de 
35 de ani cînd finala „Cupei Davis'* se dispută din nou pe 
continentul european.

începind de astăzi

UN FRUMOS FESTIVAL 
AL SPORTULUI SĂTESC

Acum, cei mai valoroși spor
tivi din mediul rural se pregă
tesc pentru o confruntare de am
ploare, programată in Capitală 
în ultima decadă a lunii august. 
Este vorba de finalele pe (ară 
ale „Cupei U.T.C.“, competiție 
care reunește fruntașii sportului 
sătesc din toate județele. Pe cî
teva stadioane bucureștene vor 
evolua 80 de echipe de handbal 
(40 feminine și 40 masculine) și 
40 de formații de oină, campioa
ne de județe. Acestea au trecut 
prin „sita" unor faze prelimi
nare, etapele pe centre de co
mune și județene din cadrul 
„Cupei tineretului de la sate", 
la care și-au disputat întiietatea 
un număr mare de echipe.

Așadar, la finalele de la Bucu
rești vor concura cele mai bune 
competitoare. Vom urmări la 
lucru formații fruntașe de hand
bal din comunele și satele jude
țelor Brașov, Timiș, Arad, Mu
reș, Satu Mare, Maramureș, unde 
acest joc cunoaște o largă popu
laritate. Alături de acestea se 
prezintă cu o frumoasă carte de 
vizită echipele din Moldova, din 
inima Bărăganului, din Teleor
man, sau județele Dolj, Argeș și 
Prahova. De asemenea, jocurile 
de oină reunesc mai multe for
mații fruntașe, cum sînt, de pil
dă : Viață nouă-Olteni (Teleor
man), cîștigătoarea ediției de 
anul trecut a „Cupei U.T.C.', 
Avintul Curcani (Ilfov), fostă 
campioană republicană, Biruința 
Gherăiești (Neamț), Avintul Fra
sin (Suceava), Șiretul Suraia 
(Vrancea), Radu Negru (Ialo
mița), Drum nou-Boureni (Dolț) 
și altele, în care evoluează nu
meroși maeștri ai sportului; Ion 
Munteanu-Frasin. Eugen Cocuț- 
Gherăiești, Marin Gruianu- 
Curcani, Ion Albu, N. Matei- 
Olteni etc.

Jocurile de oină și handbal se 
dispută pe stadioanele Tineretu
lui, Agronomia, C.P.B., Parcul 
Copilului și Dinamo, în zilele de 
26—29 august. Mai întii vor a- 
vea loc întreceri preliminare pe 
cite zece serii, iar învingătoarele 
se califică pentru turneele finale, 
ce se desfășoară pe „Tineretu
lui", în decurs de trei zile. Fără 
îndoială, vom asista la un reușit 
festival al sportului de masă să
tesc. In program sînt prevăzute 
cîteva sute de jocuri de handbal 
și oină. Festivitatea de inaugu
rare a întrecerilor va acea loc 
duminică 27 august, în deschi
dere la cuplajul de fotbal din 
etapa a 2-a a campionatului di

viziei A, cînd peste 1200 de 
sportivi și sportive vor defila pe 
marele stadion „23 August".

M. LERESCU

PROGRAM 
COMPETITIONAL
FOTBAL. Etapa a Il-a a cam

pionatului diviziei A programează 
următoarele întilniri. în Capitală: 
Dinamo întîlnește duminică, de !a 
ora 17, pe teren propriu pe Uni
versitatea Craiova, iar Rapid pe 
stadionul 23 August, de la ora 
19,30, pe fosta campioană U.T.A. 
In țară: F.C. Argeș—Universitatea 
Cluj; Steagul Roșu—Farul; C.F.R. 
Cluj—Steaua; S.C. Bacău—C.S.M. 
Reșița; A.S.A. Tg. Mureș—Sportul 
Studențesc și Jiul—Petrolul.
•Meciuri interesante, atractive, 

care trebuie să constituie și un 
criteriu de selecție și verificare a 
jucătorilor care vor îmbrăca tricoul 
național pentru meciul amical cu 
Austria, programat în 3 septem
brie, la Craiova.

RUGBI. Etapa a III-a progra
mează duminică următoarele jne- 
ciuri ; în Capitală, pe terenul 
Ghencea, de la ora 9,30 — Steaua— 
Știinta Petroșeni, iar în continuare 
Dinamo—Gloria. Pe teren propriu 
de la ora 10, Vulcan—C.S.M. Si
biu. în țară: Precizia Săcele— 
Sportul Studențesc: Constructorul 
Suceava—Farul; Politehnica Iași— 
Universitatea Timișoara și Rul
mentul Bîrlad—Grivita Roșie.

OINĂ. în Capitală, începind de 
azi are loc pe mai multe stadioa
ne (Tineretului, Parcul copilului, 
Agronomic și C.P.B.). întreceri din 
cadrul „Cupei U.T.C.**, cu partici
parea cîstigătoarelor „Cupei tine
retului de la sate" din județele 
țării.

HANDBAL. Cu o participare ma
sivă (80 de echipe masculine și fe
minine), are loc, tot în Canitală, 
turneul final pe țară al „Cupei ti
neretului de la sate".

TENIS DE MASA. Azi și dumi
nică are loc întîlnirea internaționa
lă. dotată cu „Cupa Progresul“, 
care se va desfășura în Sala Flo- 
reasca din Capitală. Participă ju
cători fruntași din țară. Iugoslavia 
și Austria.

VOLEI. La Botoșani se vor în
cheia întrecerile din cadrul tur
neului „Cupa Prieteniei". Ultime
le întilniri. care vor desemna și 
cîștigătoarea acestei competiții, vor 
avea loc azi și mîine.

GAB. FL.

MERIDIAN
• Vineri, la Reykjavik a fost 

continuată a ll-a pariidă a meciu- 
]h1 de șah pentru titlul mondial 
dintre Boris Spasski și Robert 
Fischer. După 30 de minute de joc, 
in care s-au efectuat cite 5 mu
tări. cei doi jucători >u căzut de 
acord asupra remizei la mutarea a 
47-a. Rezultatul In prezent este de 
10.5—7,5 puncte in favoarea lui 
Fischer. Șalangerul mai are ne
voie de 2 puncte pentru a intra In 
posesia titlului mondial. A 19-a 
partidă are loc duminică.

Astăzi, la orele 15,50, instalați 
confortabil în fotoliile din fața 
televizoarelor, vom urmări tran
smisiunea în direct a festivității 
de deschidere a celui mai mare 
eveniment sportiv : A XX-a ediție 
a Jocuriloi Olimpice de la 
Miinchen. Pînă la 10 septembrie 
vom trai într-o continuă tensiu
ne, dornici să aflăm și să urmă
rim cît mai multe știri, cît mai 
multe rezultate. Și, dacă se poa
te, cît mai multe noutăți îmbu
curătoare.

Pentru sportivii angajați în a- 
ceastă confruntare — ce depă
șește prin anvergura ei, prin 
valoarea ridicată a performerilor, 
toate celelalte competiții sporti
ve — ziua de astăzi poate să 
însemne un cîștig de experiență, 
o înfrîngere decisivă sau o con
sacrare definitivă în lumea spor
tului. Curbele multor destine 
sportive își au punctul de ple
care astăzi și, în direcția dez
voltării lor, un cuvînt de spus 
îl au pregătirea anterioară, va
loarea individuală a fiecărui 
sportiv și echipă în parte, forma 
și dispoziția din aceste zile, 
voința și hotărîrea de a se auto- 
depăși, de a învinge. Sigur nu 
este exclusă nici șansa, întâmpla
rea nefericită. Dar esențiale ră- 
mîn totuși cele din prima cate
gorie.

Așa stînd lucrurile, ne putem 
lesne imagina de ce la Mun- 
chen este o așa mare afluență 
de sportivi și oficiali, de turiști, 
de ziariști. Peste 12 000 de spor
tivi și cîteva mii de însoțitori, 
circa 300 000 turiști și nu mai 
puțin de 4 000 ziariști au sosit 
deja în Miinchen pentru a parti
cipa la această mare manifestare 
sportivă ce se desfășoară sub 
semnul prieteniei și înțelegerii 
între popoare, al cunoașterii și 
strîngerii legăturilor dintre toți 
tinerii lumii. Amploarea și inte
resul acestei ediții, dominată de 
acest nobil și semnificativ sim
bol, marchează încă de pe acum, 
indiferent de ce vor arăta ta-

START 
BUN !

IPIINITRU
TIMPUL

DV. LD^EIR

belele de marcaj, un succes deo
sebit, un succes ce se va per- 
{>etua în inima și mintea unei 
urni întregi încă multă vreme. 

O primă dovadă o constituie ho
tărîrea Comitetului Internațional 
Olimpic privind excluderea spor
tivilor rhodesieni de la cea de 
a 20-a ediție a J.O. de vară, pen
tru politica rasistă promovată de 
guvernul acestei țări.

Din tabăra olimpicilor noștri 
sînt de reținut cîteva vești :

Sîntem îngrijorați de timpul 
nefavorabil care ar putea in
fluența întrecerile caiaciștilor și 
canoiștilor. De pildă, pentru du
minică prognoza indică ploaie, 
temperatura 19 grade, vînt 4 
m/s din vest-sud-vest.

Facem antrenamente asidue, 
deși întîmpinăm dificultăți în 
găsirea unor parteneri direcți de 
întrecere. Boxerii s-au întîlnit cu 
colegii lor chilieni, argentinieni 
și italieni. Echipa de polo a în
tîlnit redutabila formație a Ita
liei de care a fost întrecută cu 
3-5.

Concursul demonstrativ de 
gimnastică feminină, la care au 
asistat 10 000 de spectatori, a 
adus îndelungi aplauze reprezen
tantelor țării noastre : Anca Gri- 
goraș, Paula loan, Alina Goreac. 
Din păcate cu prilejul acestui 
concurs, una din speranțele 
noastre, Mariană Gheciov s-a ac
cidentat în momentul ieșirii de 
la paralele, suferind o entorsă la 
genunchiul drept. Se pare că nu 
va mai putea fi disponibilă.

Sportivii români sînt înconju
rați cu o caldă simpatie de toți 
cei cu care vin în contact. Un 
semn de bun augur.

în tabăra noastră domnește 
optimismul și buna dispoziție, 
stare de spirit pe care o dorim 
ridicată pe parcurs la o cotă mai 
înaltă și dublată, bineînțeles, de 
o comportare pe terenurile de 
sport cît mai bună.

Le dorim un start bun și suc
ces I

AL. DOBRE

PRIMA SAPTAMTNÂ A ÎNTRECERILOR 
OLIMPICE PE MICUL ECRAN

Prin televiziunea română vom 
urmări transmisiuni directe 
sau înregistrări de la Jocurile 
Olimpice pupă următorul pro-*1 
gram :

Simbătă 26 august : ora 15,50
— Festivitatea de deschidere a 
Jocurilor Olimpice (transmisiu
ne directă) ;

Duminică 27 august î ora 
22,15 — Box — eliminatorii (în
registrare) ;

Luni 28 august : ora 15 — 
Gimnastică echipe femei și box
— eliminatorii (transmisiuni di
recte) ; ora 19,00 — înot (trans
misiune directă); ora 22,30 
Gimnastică echipe femei, hal
tere — categoria 56 kg. și să
rituri de la trambulină femei 
(inregistrare) ;

Marți 29 august : ora 11,30 — 
Rezumatul filmat al unora din
tre competițiile zilei preceden
te : tir, box, pentatlon modern 
(scrimă), lupte libere, fotbal, 
volei, baschet hochei pe iarbă, 
polo ; ora 13,20 — Baschet, vo
lei, gimnastică echipe bărbați
— (transmisiuni directe) ; ora
18,30 — înot — finalele la
100 m. liber femei. 100 m. 
spate bărbați (transmisiu
ne directă) ; ora 22,30 Gim
nastică echipe bărbați și hal
tere — categoria 60 kg. (înre
gistrare) ;

Miercuri 30 august : ora 12,00 
Rezumatul filmat al unora 
dintre competițiile zilei prece
dente : tir, box. yachting, pen
tatlon modern (tir), fotbal, ho
chei pe iarbă, lupte libere, bas
chet, volei, sărituri de la tram
bulină. călărie—proba comple
tă — (dresaj); ora 13.30 — Bas
chet și volei (transmisiuni di
recte) ; ora 19,20 înot — fina
lele la 100 m. bras bărbați și 
400 m. liber femei (transmisiu
ne directă) ; ora 20,45 — Gim
nastică individual femei și 
bărbați, sărituri de la trambu
lină bărbați și hahere — ca
tegoria 67,5 kg. (înregistrare) ;

Joi 31 august : ora 10,30 — 
Rezumatul filmat al unora din
tre competițiile zilei preceden

te : • tir, yachting, pentatlon 
'modern (înot), box, scrimă, 
handbal, fotbal, volei, baschet, 
hochei pe iarbă, polo, călărie— 
proba completă (dresaj), lupte 
libere ; ora 16,30 — Atletism — 
lungime femei — finală (trans
misiune directă) ; ora 17,45 — 
20 km. marș, 800 m. femei — 
serii (transmisiune directă); ora 
18,25 —înot — finalele la 100 m. 
delfin bărbați și 400 m. mixt 
lemei (transmisiune directă); 
ora 22,20 — Box, pentatlon mo
dern (cros), gimnastică indivi
dual femei, haltere — catego
ria 75 kg. (înregistrare) ;

Vineri 1 septembrie : ora 
10,30 — Rezumatul filmat al u- 
nora dintre competițiile zilei 
precedente : polo, lupte libere, 
tir, scrimă, box, hochei pe iar
bă, călărie — proba completă 
(fond), volei, yachting, fotbal ; 
ora 16,30 — Atletism — 100 m. 
bărbați —• semifinale, suliță fe
mei — finală, 800 m. bărbați
— semifinale (transmisiune di
rectă) ; ora 18,25 — Atletism — 
100 m. bărbați — finala, 800 m. 
femei — semifinale (transmi
siune directă) ; ora 22.30 — 
Gimnastică individual bărbați
— exerciții libere alese, ciclism 
urmărire individuală, judo — 
categoria 93 kg. (transmisiuni 
directe) ;

Simbătă 2 septembrie : ora 
10,55 — Canotaj — finalele pro
belor de 4 + 1, 2 f. c„ schif
simplu. 2 + 1 4 f. c., schif du
blu și 8 + 1 (transmisiune 
directă) ; ora 14,50 — Rezuma
tul filmat al unora dintre com
petițiile zilei precedente: hand
bal, volei, baschet, polo, tir, 
călărie — proba completă (ob
stacole) ; yachting, box ; ora 
17.10 — Atletism — finalele la 
prăjină, disc bărbați, 400 mg„ 
800 m. bărbați, 100 m. femei 
(transmisiune directă) ; ora 
22.45 — Box — eliminaorii (tu
rul doi), sărituri de la platfor
mă femei, ciclism — finala la 
viteză, judo — categoria 80 kg., 
haltere — categoria 82,5 kg. 
(transmisiuni directe).

Qmemo
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SFINTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Patria (orele 10; 
12,30; 16; 18,30; 21), de la 23 Au
gust rulează PROVINCIALII (ore
le 10; 12,30; 16; 18,30; 21).

BINECU VINTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Capitol (0- 
rele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 18,15; 20,30), Grădina Capi
tol (ora 19,30).

DESPRE DRAGOSTE: rulează la 
Central (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,30).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

PROVINCIALII ; rulează la Lu
ceafărul (orele 9; *11,15; 13,30; 16; 
18,30, 21), Grădina Doina (ora
19.30) . Patria (orele 9,30; 12; 14,30; 
17,30; 20,30).

CĂLĂREȚII : rulează la Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Grădina Select (orele 20). Bucu
rești (orele 8,30; 11, 13,30; 16; 18,30; 
21), Grădina Festival (ora 19,45).

CREIERUL : rulează la Favorit 
(orele 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18;
20.30) . Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45).

TINEREȚE FARA BATRlNEȚE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,45—16,30 în continuare).

DACII ; rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Dacia (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Doina (orele 12; 
16; 19), Pacea (orele 16; 19), Dru
mul Sării (orele 16; 19,30).

NIKOLETLNA BURSAC ; rulea. 
ză la Ciulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

BARBAȚI CUMSECADE i rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20).

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 17,45), 
Grădina Unirea (ora 20).

RĂZBOIUL MINERILOR : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Ferentari (orele 20). JANDAR
MUL SE INSOARA (orele 15,13;
17.45) .

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Sala Palatului (ora 19,30). 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Grădina Mo
dern (ora 19,45).

DACA E MARTI, E BELGIA î 
rulează la Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Tomis (ora 20,15).

BALADA LUI GABLE HOGUE t 
rulează ia Aurora (orele 8.45; 11;
13,15; 15,30; 18), Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,30), Gră
dina Aurora (ora 20,15).

NAUFRAGIAȚI IN SPAȚIU î 
rulează la Arta (ora 16), Grădina 
Arta (ora 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză,lă Bucegi (ora 16), Victoria 
(orele 9: 12,30; 16; 19,30), Volga 
(orele 8,30; 12; 15,45; 19), Grădina 
Bucegj (ora 19,30).

LUPUL NEGRU : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 17,45; 20.

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Flacăra (ore
le 15.30: 18; 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT ; ru
lează la Floreasca (orele 15,30; IR)* 
APA VIE (ora 20,15).

PROCESUL ALB : rulează Ia 
Feroviar în ziua de 23 August 
(ora 16,15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Flamura (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).
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Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : PISICA SĂLBATICA 
— ora 20,30; Teatrul Evreiesc : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30, 
Ansamblul „Rapsodia Română - : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI - ora 
18.30; Teatrul „C. Tănase" (la Gră
dina Boema) : TRĂSNITUL MEU 
DRAG — ora 20.

DUMINICA, 27 AUGUST 1972

Teatrul mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău : PISICA SALBATICA — 
ora 20,30; Teatrul Evreiesc : DT- 
BUK — ora 19.30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema):--------
NITUL MEU DRAG - ora TRAS-

1972

doxul din
lia Oanță
fața cite unui pahar cu bău
tură In timp ce alții asudă din 
greu în fabrici, pe șantiere. I se 
pare ciudat să fie chestionat pe 
această temă și face apel la 
lege, la democrație, la dreptu
rile lui.

Parazitul a învățat pe de 
rost partea de lege care-i con
vine (capitolul „drepturi" !) și 
nu se sfiește să se bată cu 
pumnii în piept în numele ei...

★
— Dumneavoastră munciți de 

peste o jumătate de secol. Fiul 
Insă trîndăvește, nu lucrează 
nicăieri. De ce-i permiteți ?

— Ce pot să fac ? Să mă bat 
cu el ? se căinează tatăl. Are 
meserie, o meserie bună, a fă
cut o școală profesională și s-a 
calificat lăcătuș mecanic. Dar 
nu-i place să lucreze.

— Dar să mănînce îi place ?
— Ei, și dumneata, sare 

mama, o femeie în vîrstă, cu 
mîinile înroșite de muncă. E și 
el tînăr, pînă-i vine mintea la 
cap... Și să știi că e și puțin 
bolnav.

— Ce bolnav, ce tot dați atî
tea explicații ? sare agresiv 
trîntorul, parcă pentru a o con
trazice. Nu vreau să muncesc, 
nu-mi convine și gata !

— Da-noi cît crezi că o să te 
mai ținem, măi băiete ? Că 
sîntem bătrîni și, vorba ceea, 
nu se știe ce se-ntîmplă pînă 
mîine.

— Lasă, tată, numai lua lu
crurile așa în tragic. Mă des
curc eu. Da-sa stau opt ore în 
fabrică, pe-asta n-o s-o mai fac 
niciodată. Am gustat din pîinea 
asta și mi-e de-ajuns...

Desigur, pîinea cîștigată în 
fabrică, în uzină, cere trudă, 
cere muncă. De aceea Georgică 
al mamei preferă să mănînce 
din pîinea cîștigată de altul, de 
tatăl lui, care este cu 32 de ani 
mai bătrln.

★

Familia Oanță locuiește în 
Piața Amzei, la nr. 26. Una din 
zonele cele mai circulate din 
București. Poate de aceea bă- * 
trînelul acela cu tașca de ziare 
se abate pe-aici în fiecare zi,

făcînd reclamă articolelor cu 
vocea lui subțirică. I-am ob
servat privirea iscoditoare cer- 
cetînd trecătorii și l-am abor
dat.

Este‘Anton Opreanu, om în 
vîrstă de aproape 75 de ani, 
destul de șubrezit de viată. Am 
stat de vorbă îndelung, în timp 
ce moșul, cu gesturi mecanice, 
dădea restul cumpărătorilor.

— Eu aș putea sta liniștit. 
Am pensie, am unde sta, că
suța mea, făcută cu trudă. 
Da-nu pot, simt că dacă aș sta 
o zi locului aș muri. Le-am 
spus și băieților, că am doi 
feciori, fiecare la casa lui 1 să 
mă lăsați să muncesc, că eu 
nu v-am cerut nimic, niciodată. 
Dacă vreți, vă ajut eu pe voi.

— Dar ei, băieții, unde lu
crează ?

— Păi, unul e muncitor la 
Uzina de pompe. Bun băiat, 
Dumitru, cel mai mare. Numai 
vorbe de laudă am auzit des
pre el. Celălalt, la fel. Este 
matrițer. Cîștigă bine, să vezi 
ce lucruri are în casă. Da, și 
muncește. C-așa i-am învățat.

— Dumneata i-ai învățat să 
muncească ?

— D-apoi cine ? Că nu era să 
aștept sâ-i învețe alții. Ce în-< 
veți copilul de mic, cu aia ră- 
mîne, să știi de la mine. Și eu, 
carte multă n-am știut, dar de 
muncit, am muncit toată viața. 
Așa că pe băieți, asta i-am în
vățat mai întîi, și eu, și răpo
sata nevastă mea. Uite, de-aia 
mă bucur acum de ei.

— Cu ziarele astea dumneata 
intri și prin baruri, și prin res
taurante, mergi și pe bulevarde.

Vezi pe-acolo și tineri de-aceș- 
tia, fără treabă. Ce crezi des
pre ei ?

— Ce să mai cred ? Ăștia sînt 
și cei mai obraznici, îmi vor
besc urît. Unii parca au abo
nament pe la baruri, îi văd a- 
colo în fiecare zi. De unde-or 
fi avînd bani de băutură, nu 
știu !

— Nu știe nimeni, că de mun
cit nu muncesc. Cine crezi 
dumneata că poartă vina, de ce 
au ajuns așa băieții ăștia ?

— Părinții, fără altă vorbă. 
Păi cum aș fi putut eu să știu 
că eu muncesc pe rupte și co
piii mei toacă frunza la cîini 
prin cafenele ?

★
Un singur exemplu, poate nu 

cel mai sugestiv, un exemplu 
pe * care l-am întîlnit cu totul 
întîmplător. Dar care demon
strează că acest liant între ge
nerații care este munca, pa
siunea creatoare nu se impune 
de la sine în toate conștiințele. 
Că nu e suficient ca un pă
rinte să muncească pentru ca 
fiii lui să facă la fel. Că, dim
potrivă, cultul datoriei, respec
tul pentru muncă, trebuie să 
fie punctul de reper al între
gului efort educativ realizat de 
familie. Iată de ce, la loc de 
cinste, Proiectul de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste 
precizează în. articolul 27 ca fa- . 
milia să constituie un cadru 
sănătos de creștere spirituală a 
copiilor, cea dinții școală în 
care copilul să învețe, odată cu 
regulile de comportare, prețui
rea muncii...
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PROGRAMUL 1

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
România în lume. 9,35 De vorbă cu 
gospodinele. 9,50 Tele-enciclopedia. 
10,30 Zîmbete și zurgălăi — film 
muzical pentru copii. 10,50 Anche
ta TV. : „Cei care nu fac“. 11,30 
Emisiune de divertisment. 12,15 Le
gile în dezbatere publică. 12,35 Te
lejurnal. 15,50 Jocurile Olimpice 
de vară — 1972. Festivitatea de des
chidere. 18,00 Avanpremieră. 
Emisiune în limba germană J J, > Wlî . — «A ..„J.- . ’
S)enîjUmAial* 2°’,00 Avanpremieră. 
20,0a Tele-enciclopedia. 20,50 Film 
serial: „Mannix". Episodul al IV- 
leat* ,YJnat fărâ cruțare. 21,40 Esti-

1 Spectacol de varietăți. 
22,50 Telejurnal. 23,00 Evocări li
rice. Romanțe cu Ioana Radu.

PROGRAMUL 2

18,00 Agenda. 18,10 Aspecte de la 
cel de-al VIH-lea Festival de fol-.. 
iq°nn t»8’^0 .Reportaj bucureștean. 
19,00 Pagini muzicale de mare 
popularitate de George Gershwin.

DUMINICA, 27 AUGUST 1972
PROGRAMUL 1

18,10 
— •••*•«<* gciniaiia. 19,15 

Publicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 'I’Al Al 11 m ol nn .

6,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
SrwaMles r°șii* 10 00 Vla*a satului. 

2ri P?uz,cieni la București. 
Carlo Zecchi. 12,00 De strajă pa_ 
ihfi’ră12’?! Emisiune in limba ma- 

360 de Rrade- 16,20 
tVt?1 serial pentru tineret: CIVI- 
h\l'* JpLsodul 1 ■ Copilărie grea. 
16,55 Fotbal. Campionatul national 
iQ(S1VÂZ„ia A* transmisiune directă. 
12’îo iCnS?C5rt de. muzică Populară. 
Io o! a®?1 de Sen* 19,30 Telejurnal. 
20,00 Avanpremieră. 20,05 Reporta- 
alt ^(apt^mînii; „Drumuri suspen- 
t imîr2O,2!5 Film artistic: CAVA
LERUL PARDAILLAN. 21,45 Inter- 

™uzical cu formația Can- 
InnJr A0?, TeleJornal. Duminica 
Sportivă. 22,15 Jocurile Olimpice de 
Tnrîa- + 1972' Box ~ eIihiinatorii. 
înregistrare de la Munchen.

PROGRAMUL 2

1= M3t„^SOmenadă. duminicala. 
20 00 toSi?ere,“ He,?Islunii de prinz. 
PETV ™ „!ndrăS't> de copii-: 

.20’30 Concei*t simfonic. 21,15 
oi a nrtna culturală bucureșteană. 

2Z’00 Film serial : MANNIX — reluarea episodului 
IV: „Vînat fără cruțare".



Manif estări consacrate
zilei de 23 August

PEKIN
însărcinatul cu afaceri a.i. al 

Ambasadei române la Pekin, Iosif 
Chivu, și membri ai ambasadei 
au fost, la 24 august, oaspeții 
comunei populare „Prietenia chi- 
no-română“, din suburbiile Peki
nului, pentru a sărbători împre
ună cu membrii comunei ce-a 
de-a 28-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

La sosire, membrii Ambasadei 
române au fost întîmpinați cu căl
dură de Ciu Jui-cin, secretar al 
Comitetului de partid al comu
nei și președintă a Comitetului 
revoluționar, de alte cadre de 
conducere din comună, precum și 
de numeroși membri ai comunei 
populare.

Președinta Comitetului revolu
ționar a prezentat succesele obți
nute de colectiv în acest an, în 
ciuda unor condiții meteorologice 
grele. Ea s-a referit la vizita pe 
care a făcut-o în România în ca
drul unei delegații, la întîlnirile 
pe care le-a avut cu membri ai 
cooperativei agricole de producție 
„Prietenia româno-chineză" din 
Muntenii-Buzău, și a vorbit des
pre primirea delegației de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
discuția cordială care a avut loc 
cu acel prilej. Vorbitoarea a 
transmis urări de noi succese 
membrilor cooperativei agricole 
de producție „Prietenia româno- 
chineză".

100 000 DE 
VIZiTATORI Al 

EXPOZIȚIEI 
„ROMÂNIA - 

1972“
După două săptămîni de 

funcționare, la 25 august 
s-a închis ia Kiev expoziția 
industrială a Republicii So
cialiste România — „Româ- 
nia-1972“, una din cele mai 
reprezentative manifestări 
de acest gen pe care țara 
noastră a organizat-o în a- 
cest an peste hotare.

înscrisă în contextul evo
luției ascendente a colabo
rării multilaterale româno- 
sovietice, a relațiilor * de 
prietenie frățească dîntre 
cele două țări socialiste și 
popoarele lor, expoziția ro
mânească a fost primită 
deosebit de favorabil atlt de 
publicul larg cit și de spe
cialiști. In această perioadă 
expoziția a avut ca oaspeți 
pe conducătorii de partid și 
de stat ai Ucrainei, în frun
te cu A. P. Leașko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Ucraina, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, conducă
tori ai unor ministere și in
stituții centrale, reprezen
tanți ai opiniei publice, oa
meni de știință și cultură 
etc. Expoziția a fost vizitată 
de peste 100 000 de persoane 
din Ucraina și din alte re
publici unionale sovietice, 
printre care mulți specialiști 
din diverse sectoare econo
mice. Interesul publicului 
vizitator este, de altfel, re
flectat prin numeroasele im
presii pozitive înscrise în 
cartea de onoare a expoziți
ei, în care se exprimă sa
tisfacția pentru varietatea 
exponatelor, dar mai ales 
pentru nivelul lor calitativ. 
De asemenea, presa și radio- 
televiziunea sovietică au o- 
glindit pe larg această im
portantă manifestare româ
nească, relevînd că ea a 
reușit să evidențieze în mod 
pregnant realizările de sea
mă obținute de țara noastră.

Conferința
în problemele protecției sociale
HAGA 25 (Agerpres). — La 

Haga se desfășoară Conferința 
europeană a miniștrilor respon
sabili cu problemele protecției 
sociale.

în prima ședință plenară au 
fost alese organele de conduce
re ale conferinței și s-au con
stituit comisiile de lucru. To
varășul Petre Lupu. ministrul 
muncii, conducătorul delegației 
române, a fost ales vicepreșe
dinte al conferinței. Membri ai 
delegației române au fost aleși 
în cele patru comisii tehnice, 
precum și în comisia de redac
tare ale conferinței.

Luînd cuvîntul în ședința 
plenară din. ziua de 23 August 
șeful delegației române a pre
zentat pe larg politica socială 
promovată de guvernul român. 
El a subliniat că politica so
cială a Partidului Comunist 
Român s-a bazat în permanen
ță pe concepția că creșterea 
^economică nu poate constitui 
un scop în sine, ci trebuie să 
aibă ca rezultat dezvoltarea so
cială. Acțiunea socială nu se a- 
dresează numai indivizilor de
favorizați ci tuturor membrilor 
societății în. vederea asigurării 
condițiilor favorabile pentru de
plina lor dezvoltare.

După ce a trecut în revistă 
principalele realizări ale Ro
mâniei în domeniul politicii so
ciale, șeful delegației române a 
subliniat că scopul suprem al 
politicii statului nostru, rațiu
nea însăși a construcției siste
mului socialist este creșterea 
'nivelului de trai material și 
cultural, mai buna satisfacere 
a nevoilor membrilor societății, 

f asigurarea condițiilor pentru 
ț manifestarea completata perso- 
nalității umane.

BERLIN
La Uniunea intercooperatistă 

Grossluia, din raionul Sprem- 
berg, regiunea Cottbus (R.D.G.), 
a avut loc o adunare festivă la 
care a luat cuvîntul Siegfried 
Munzer, secretar al Comitetului 
raional Spremberg al P.S.U.G., 
care a adresat calde felicitări 
poporului român, cu prilejul 
sărbătorii sale naționale. Despre 
semnificația Zilei de 23 August, 
despre realizările obținute în 
construcția socialismului și dez
voltarea relațiilor de prietenie 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană a vorbit Nicu Șerban, 
consilier al ambasadei.

HAVANA
Ambasadorul României în Cu

ba, Petre lonescu, a oferit, la 
reședința sa, o recepție cu pri
lejul zilei de 23 August. Au 
participat Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, președintele Republicii 
Cuba, comandantul Sergio del 
Valle, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Cuba, 
ministru al afacerilor interne. 
Carlos Rafael Rodriguez și Bias 
Roca, membri ai Secretariatului 
C.C., alți conducători de partid 
și membri ai guvernului, șefi ai 
unor instituții și organisme cen
trale, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă, numeroși oameni 
de artă si cultură, ziariști.

Cu prilejul zilei de 23 August, 
ambasadorul României Ia Hava
na, Petre lonescu. a vorbit la 
postul de televiziune despre im
portanța acestei date în viața 
poporului român.

CAIRO
însărcinatul cu afaceri ad-in- 

terim al României Ia Cairo. 
Gheorghe Vasile, a oferit un coc
teil, la care au participat înalte 
personalități egiptene, membri ai 
guvernului, șefi ai misiunilor di
plomatice, reprezentanți ai pre
sei, radiodifuziunii și televiziunii.

în seara zilei de 23 august, 
posturile de radio și televiziune 
au transmis o cuvîntare a însăr
cinatului cu afaceri ad-interim. 
dedicată celei de-a 28-a ani
versări a eliberării țării noastre, 
filmul documentar „România ine
dită", precum și un program de 
muzică populară românească.

Periodicul „Al Mussawar“ a 
publicat un articol însoțit de fo
tografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că politica 
promovata de țara noastră pe 
plan internațional este caracteri
zată prin diversificarea și lăr
girea cooperării economice, teh- 
nico-științifice ti culturale cu toi- 
te statele, indiferent de recimol 
lor social. Este scos in evidență 
cursul ascendent a! rehțnlar ro- 
mâno-egiptene. a cânii expresie 
elocventă a constituit-o vizita în 
Egipt a președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu. Se 
menționează, totodată, importan
ta schimburilor de delegații la di
ferite niveluri, în domeniile po
litic, economic și cultural.

OTTAWA
Cu prilejul zilei de 23 August, 

Cătălin Munteanu, șeful agen
ției economice române din Ca
nada și director al pavilionului 
României din cadrul expoziției 
naționale canadiene, și Eugen 
Popa, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al țării noastre în Canada, au 
oferit un cocteil, la care au 
participat John Whith, mi
nistru al comerțului și tu
rismului provinciei Ontario, 
Jan Wahn, președintele co
mitetului pentru relații exter
ne și apărare al Parlamentului 
federal, oficialități locale și fe
derale, oameni de afaceri, in
dustriași, reprezentanți ai prin
cipalelor bănci. Au luat parte,

europeană

Referindu-se la importanța 
conferinței pentru dezvoltarea 
cooperării europene în dome
niul protecției sociale, șeful de
legației române și-a exprimat 
regretul in legătură cu neinvi- 
tarea Republicii Democrate 
Germane la acest for.

Reafirmind poziția guvernu
lui român privind necesitatea 
ca toate țările europene să ac
ționeze mai ferm în direcția 
transformării Europei într-un 
continent al păcii și colaborării, 
reprezentantul României a 
subliniat ca fiind -de o deose
bită importanță convocarea cit 
mai urgentă a conferinței ge- 
neral-europene pentru securita
te și cooperare, la care să par
ticipe. cu drepturi egale, toate 
statele interesate.

Președintele conferinței, J. 
Engels — ministrul olandez al 
afacerilor culturale, a transmis 
delegației române felicitări cu 
ocazia sărbătorii naționale.

în ședința din 25 august, pe 
ordinea de zi a conferinței a 
figurat discutarea problemei 
..Cooperarea europeană in. ma
terie de protecție socială". Lu
crările au fost prezidate de Pe
tre Lupu. ministrul muncii.

O atenție deosebită s-a acor
dat în cursul discuțiilor nece
sității realizării unor contacte 
permanente intre statele euro
pene, schimbului de informații 
și de documentație de speciali
tate. în legătură cu aceasta s-a 
luat în discuție problema opor
tunității organizării unui centru 
european de pregătire și de 
cercetări, precum și stabilirea 
acestuia la Viena, potrivit inte
resului manifestat de guvernul 
Austriei și condițiilor materia
le oferite de acesta. 

de asemenea, reprezentanți ai 
Partidului Comunist din Cana
da, în frunte cu Alfred Dew
hurts, secretar al Comitetului 
Central Executiv al Partidului.

SANTIAGO DE CHILE
într-o pagină specială, intitu

lată „28 de ani de socialism", 
ziarul „El Siglo", organ al P.C. 
din Chile, publică comentarii 
despre marile succese obținute 
de poporul român în construcția 
socialistă și prezintă importanța 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
Un articol intitulat „Dezvolta
rea cantitativă și calitativă a in
dustriei românești" este consa
crat eforturilor României de a-și 
diversifica și moderniza toate 
sectoarele economiei naționale. 
Un alt articol, referitor la poli
tica externă a României mențio
nează că aceasta „ține seama de 
trăsăturile caracteristice ale con
temporaneității, de realitățile vie
ții internaționale, călăuzindu-se 
după principiile coexistenței 
pașnice". „Politica externă a 
României urmărește crearea unui 
climat de pace și cooperare cu 
toate națiunile lumii, pentru a 
permite tuturor să avanseze cît 
mai repede pe treptele superi
oare ale civilizației. România, a- 
ratâ ziarul, promovează relații 
bazate pe principiile de vocație 
universală ale independenței na
ționale și suveranității, integrită
ții teritoriale, egalității în drep
turi, avantajului reciproc, nea
mestecului în treburile interne, 
cu respectarea dreptului fiecărui 
popor de a decide singur, fără 
\Teun amestec străin asupra po
liticii sale interne și externe, în 
conformitate cu interesele și as
pirațiile sale".

CARACAS
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 

nm al României in Venezuela, 
Emil Bostan, a vorbit la postul 
de radio național despre semni
ficația Zilei de 23 August și 
despre succesele obținute de po
porul român in construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. A urmat un program • 
de muzică populară românească. 
Postul de telesiziune a transmis 
filme documentare românești. în
soțite de comentarii elogioase la 
adresa poporului nostru. Tot
odată. la galeria -Gomez" din 
Ciudad Bolivar a a\ut loc o gală 
de filme românești.

KINSHASA
Cea de-a 2. 8-a aniversare a zi

lei naționale a României a fost 
pe larg reflectată de presa, ra
dioul și televiziunea zaireze. care 
au srramfirațxa deosebi
ți a de la 23 Augusc
reai^ârile ;~rpcrtarxe obtmute de 
țara noastră ia acu care au tre
cut de la eliberare.

♦
La radio, a fost difuzat mon

tajul „România se prezintă ea 
însăși", iar la televiziune s-a 
vorbit despre importanța zilei de 
23 August, prezentîndu-se și fo
tografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

LUSAKA
La sediul Ambasadei române 

din Lusaka a fost organizată o 
conferință de presă la care au 
participat numeroși ziariști, pre
cum și reprezentanții mișcăriloi 
de eliberare cu sediul în Zam
bia. In expunerea prezentată cu 
această ocazie, ambasadorul Ro
mâniei la Lusaka, Aurel Arde- 
leanu, a subliniat semnificația zi
lei de 23 August, rezultatele ob
ținute de poporul român în anii 
care au trecut de la Eliberare, 
perspectivele dezvoltării econo- 
mico-sociale a României în ur
mătorii ani precum și importanța 
Conferinței Naționale a P.C.R.

NICOSIA
însărcinatul cu afaceri ad-in

terim al României în capitala 
Ciprului, Ion M. Anghel, a ofe
rit un cocteil, la care au parti
cipat președintele Parlamentului, 
Glafcos Clerides, ministrul de 
externe Yannakis Chris^ofides, 
alți membri ai cabinetului, re
prezentanți ai vieții politice ci
priote.

• LA ALGER au avut loc 
convorbiri între Yasser Ara
fat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, și Kaid Ahmed, respon
sabilul aparatului de partid 
al F.N.E. din Algeria. Ara
fat a fost primit de preșe
dintele Houari Boumediene.

După cum se arată într-un 
comunicat difuzat la Alger, 
părțile au examinat ansam
blul problemelor care preo
cupă rezistenta palestiniană, 
au evocat diferite aspecte 
ale situației din Orientul A- 
propiat, precum și alte pro
bleme interesînd lumea ara
bă. Punctele de vedere ale 
celor două părți, menționea
ză comunicatul au coincis în 
majoritatea subiectelor a- 
bordate în cadrul convorbi
rilor. Algeria a asigurat re
zistența palestineană de în
tregul său sprijin.

în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în unele 
țări arabe, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P. 
a plecat la Tripoli, unde va 
avea convorbiri cu conducă
torii libieni.

tineretului 
european 

la Helsinki
De la trimisul nostru 

IOAN TIMOFTE
La modernul complex O- 

taniemi din capitala finlan
deză s-au încheiat pregătirile 
în vederea deschiderii lucrări
lor Conferinței tineretului 
pentru securitate și coopera
re europeană, organizată de 
Comitetul finlandez al tinere
tului în colaborare cu 
F.M.T.D. și C.E.N.Y.C.

Orașul Helsinki găzduiește 
pentru a doua oară o aseme
nea manifestare internaționa
lă de tineret, manifestare or
ganizată în scopul sporirii 
contribuției pe care tînăra ge
nerație a continentului nostru 
o poate aduce la înfăptuirea 
unui sistem de securitate și 
colaborare în Europa. După 
cum se știe, asemenea acțiuni 
au mai avut loc în anii pre
cedent i la Lido di Ostia (Ita
lia). Snagov, în țara noastră, 
Miinchen și Florența.

Discuțiile purtate cu prile
jul acestor reuniuni au evi
dențiat creșterea rolului ți 
răspunderii pe care tinerii din 
Europa o au pentru făurirea 
unui climat favorabil destin
derii și intensificării colaboră
rii europene, dorința lor pen
tru începerea cit mai urgen
tă a convorbirilor pregătitoa
re pentru convocarea Confe
rinței general-europenc. Co
mitetul de organizare finlan
dez, grupînd 27 de organizații 
de tineret din „Țara celor 
1000 de lacuri* estimează o 
largă participare. Numeroase 
delegații reprezeniînd tineri 
din aproape toate statele eu
ropene de diferite orientări 
politice, ideologice p religioa
se, au și sosit deia la Helsin
ki, printre accțtea afRndu-se 
ri delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist din Românie, 
condusă de tovarășul Narile 
Niroldoiu, secretar a! CjC. al 
U.T.C.

Simbătă la amiază ca avea 
loc ceremonia de deschidere 
a Conferinței, urmind ca du
minică să continue lucrările 
m ședință plenară. 
Helsinki. 25 august 1972

Vizita delegației P.C.R.
in Finlanda

HELSINKI 25 (Agerpres). — 
Trimisul special Radu Bogdan 
transmite : Delegația Partidului 
Comunist Român. condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. care la invitația Partidu
lui Social-Democrat din Finlan
da face o vizită în această țară, 
a început vineri convorbirile ofi
ciale cu conducerea P.S.D.

Din partea finlandeză, la con
vorbiri au participat Rafael Pa- 
asio, președintele P.S.D., Kalevi 
Sorsa. secretar general. Valde 
Nevalainen, membru al Comite
tului Executiv, șefi ai unor secții 
ale partidului.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
sincera. cordială, s-a făcut un 
schimb larg de păreri asupra dez
voltării relațiilor dintre cele două

Ambasadorul român la 
Moscova primit de 

K. Katușev
, AMBASADORUL EXTRA- 

ORDINAR și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a fost primit, la 25 au
gust. la cererea sa, de către 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire caldă, 
prietenească.

Noi consilieri ai lui 
McGovern

• CANDIDATUL PARTIDU
LUI DEMOCRAT pentru alege
rile prezidențiale, din S.U.A., 
senatorul George McGovern, a 
desemnat 17 noi consilieri de 
politică externă. Șeful grupului 
de experți este Abram Chayes, 
fost consilier juridic al Depar 
tamentului de Stat, care va ple 
ca duminică într-un turneu de 
două săptămîni în Franța, îs 
rael, R.F. a Germaniei și Marea 
Britanie. Noul grup cuprinde, 
printre alții, pe fostul senator 
Eugene McCharty, fostul amba
sador al Statelor Unite 1» 
O.N.U., Arthur Goldberg, Cyrus 
Vance, conducătorul delegației

PERU: TRĂSĂTURILE SPECIFICE 
ALE UNUI PROCES REVOLUȚIONAR

Interlocutorii noștri : conducători ai Tineretului Comunist din Peru

T
răsăturile feții le divulgă ori
ginea : țara de pe platourile 
Anzilor. Peru a încetat de a 
mai fi un „pămînt uitat”, una 
din acele zone ale Terrei peste 
care se coboară tăcerea, pe 

care privirile actualității le ignoră. Țara in 
care trăiesc urmașii incașilor a devenit scena 
unor evenimente încărcate de semnificații. 
Un dialog pe această temă este, fără în
doială, atrăgător, mai ales cind interlocu
torii sint nu numai martori oculari, ci și 
participant activi la procesul înnoitor pe 
care Peru il cunoaște.

Trei conducători oi Tineretului Comunist 
din Peru, cere au vizitat România la invi
tația C.C. al U.T.C.. au poposit in redacția 
„Scinteii tineretului'. Ei ne-au vorbit despre 
noile realități peruane. S-ou completat reci
proc, au intervenit in discuție pentru a sub
linia diferite idei, cu relatat propriile expe
riențe.

Oaspeții noștri : CARLOS SIUIRICHI RE- 
VATTA, membru al Biroului Executiv Națio
nal al Tineretului Comunist din Peru, con
ducător al comitetului regional lea, PEDRO 
MATEU BENDEZU, membru al comitetului 
regional Lima și PEDRO ASPILLAGA CON
DE, membru al comisiei naționale de presă 
și propagandă a Tineretului Comunist din 
Peru.

In mod firesc, convorbirea noastră are 
drept punct de pornire transformările din 
Peru.

— Procesul revoluționar din Peru — 
subliniază Carlos Siuirichi Revatta — are 
pronunțate trăsături particulare. Este pen
tru prima oară în America latină cind in 
cursul unui proces revoluționar a ajuns 
ia putere un guvern militar progresist, 
care slujește interesele naționale. Măsuri
le pe care acest guvern le-a adoptat rele
gă o atitudine consecventă, potrivit condi
țiilor noastre specifice, in direcția unor 
transformări democratice, pentru întărirea 
independenței economice și înlăturarea 
surselor subdezvoltării.

Interlocutorii noștri schițează un tablou 
al prefacerilor intervenite după instaura
rea președintelui Alvarado. N-a fost în- 
timplător faptul că puține zile după pre
luarea puterii, noul guvern a naționalizat 
zăcămintele și instalațiile petroliere deți
nute de compania nord-americană „Inter
national Petroleum Company**, filială a 
lui „Standard Oil of New Jersey**. Era atit 
un act cu ample implicații economice, cît 
și un gest de demnitate națională, un 
moment care exprima hotărârea de a re
zista presiunilor, de a ax ansa pe drumul 
prefacerilor. La pas esențial pe acest 
drum l-a reprezentat reforma agrară. o 
reformă profundă, radicală care a pus ca
păt unei situații dramatice. 1 la sută din 
proprietari aveau in posesiune 15 milioa
ne hectare, iar restul de_ 99 la sută doar

3 milioane hectare. Reforma este în curs 
de aplicare și va fi încheiată în anul 1975. 
Pină in prezent au fost împărțite țărani
lor peste 3 milioane hectare de terenuri 
agricole. Concomitent, s-au luat măsuri 
pentru ajutorarea țărănimii din punct de 
vedere material și tehnic, pentru organi
zarea țăranilor împroprietăriți în coope
rative.

Autoritățile au acționat și pentru „pe- 
ruanizarea** economiei, treeîndu-se sub 
controlul statului o serie de sectoare im
portante ale industriei — printre care si
derurgia și pescuitul — instituții bancare, 
întreprinderi de comerț exterior. Legea 
„comunităților industriale** creează premi
sele participării muncitorilor la conduce
rea întreprinderilor, modifică raporturile 
in interiorul acestora. In sfîrșit, să amin- 
timp si legea educației care asigură posi
bilități lărgite în ceea ce privește accesul 
la învățătură. Legea — deși nu lichidează 
analfabetismul și învățămîntul privat — 
este pozitivă prin prevederile sale demo
cratice. Ea garantează cuceririle mișcării 
studențești — autonomia universitară, par
ticiparea la conducerea instituțiilor de în- 
vățâmint superior etc.

Partidul Comunist Peruan — au reliefat 
oaspeții — sprijinind cu fermitate actualul 
curs al dezvoltării țarii relevă necesitatea 
naționalizării marilor întreprinderi mini
ere, de pescuit, a companiilor de comerț, 
a băncilor — măsuri esențiale pentru a- 
dincirea prefacerilor înnoitoare. Participa
rea maselor la aplicarea măsurilor adop
tate — direcție fundamentală a preocupă
rilor regimului — poate duce la aprofun
darea procesului revoluționar. încrederea 
maselor in regim este evidentă. In Peru, 
țară cu pronunțat caracter agrar, țăranii 
și-au dobindit conștiința forței lor. Ei

sprijină schimbările din țară. denunță 
conspirațiile reacționare, iau parte la ma
nifestările publice. După ce au fost în
șelați de nenumărate pseudo-reforme a- 
grare și jefuiți de marii latifundiari, țăra-, 
nii acordă un sprijin necondiționat regi
mului. Muncitorimea este angajată, de ase
menea, în susținerea transformărilor demo
cratice, în intensificarea ritmului acestor 
transformări. Schimbări profunde se re
marcă și în armată. Instalarea guvernului 
militar patriotic reflectă, de altfel, aceste 
schimbări.

In încheierea convorbirii oaspeții diri 
Peru ne-au împărtășit impresiile acumu
late în cursul vizitei în România :

— Am vizitat multe orașe : București, 
Brașov, Cluj, Oradea, Alba Iulia, Sibiu, 
Hunedoara, Pitești, Constanța, am fost în 
întreprinderi și în sate și sîntem profund 
impresionați de ceea ce am văzut. Efor
turile pentru industrializare au dat rezul
tate remarcabile. In toate locurile, cei cu 
care am discutat — conducători sau simpli 
muncitori — au vădit un înalt simț de res
ponsabilitate, ne-au vorbit despre hotărî- 
rea de a îndeplini sarcinile Conferinței 
Naționale a P.C.R., de a realiza cincinalul 
înainte de termen. Este o dovadă a for
ței constructive a socialismului. Vizita în 
România ne-a prilejuit, de asemenea, cu
noașterea prețioasei experiențe a U.T.C. 
a vastei sale activități, a rolului și con
tribuției tineretului român în construcția 
socialista. Mulțumim călduros pentru pri
mirea ce ne-a fost făcută, exprimîndu-ne 
convingerea că relațiile dintre U.T.C. și 
Tineretul Comunist din Peru se vor dez
volta in continuare. Vi dorim noi și mul
te succese.

Convorbire consemnată do 
EUGENIU OBREA

partide și state, precum și asu
pra unor aspecte actuale ale vie
ții internaționale și, în special, 
ale problemelor europene.

La amiază, S. Penttila. preșe
dintele Uniunii sindicatelor me
talurgice, membru al Comitetului 
Executiv al P.S.D.. a oferit un 
dejun în cinstea delegației P.C.R.

în seara aceleiași zile, preșe
dintele P.S.D., Rafael Paasio, a 
oferit, la Casa guvernului, un di
neu în onoarea delegației P.C.R.

★
X inert după-amiază. delegația 

P.C.R. a făcut, o vizită Ia sediul 
Partidului Comunist Finlandez, 
unde a fost primită de Aarne Sa
arinen. președintele P.C.F., Olavi 
Hanninen. vicepreședinte. Oiva 
Lehto. membru al Biroului Poli
tic al C.C., Olavi Poikolainen și 
Reino Virtanen, secretari ai C.C. 
al partidului.

S.U.A. la convorbirile de la Pa 
ris în problema vietnameză in 
timpul președintelui Johnson.

• GUVERNUL R.F. A GER
MANIEI a înaintat vineri Bun- 
desratului spre examinare, in 
calitate de document urgent, 
proiectul acordului asupra 
traficului între R.F.G1 și R.D.G., 
anunță un purtător de cu- 
vînt oficial citat de agen
ția D.P.A. Această procedură 
permite scurtarea cu trei 
săptămîni a termenului de Tua- 
re în discuție a acestui proiect, 
ceea ce înseamnă că documen
tul urmează să fie prezentat 
spre dezbatere și aprobare Bun- 
destagului vest-german încă 
înainte de dizolvarea sa

• SECRETARUL DE STAT 
AMERICAN William Kogers 
a anunțat, cu prilejul unui 
discurs ținut joi, că o esca
dră formată din 6 distrugă
toare aparținînd Flotei a 
G-a americane se va instala 
in noul său port de legătu
ră, Pireu, la începutul lunii 
septembrie. El a afirmat că 
acordul in vederea creării 
unui asemenea port de legă
tură ..servește nu numai in
tereselor Greciei și S.U.A., 
dar. mai ales, celor ale 
N.A.T.O.*. Pireul urmează 
sâ servească, de asemenea, 
drept bază permanentă unui 
port-avion al Flotei a 6-a a 
S.UJU

Pe de altă parte, cotidia
nul grec „To Vima“ infor
mează despre încheierea u« 
nui acord tehnic parțial în
tre autoritățile grecești și 
cele ale Flotei a 6-a ameri
cane din Mediterană, privind 
staționarea în regiunea por
tului Pireu a celor șase dis
trugătoare ale S.U.A.

• ȘAPTE MARI COMPANII 
de aviație din Marea Britanie 
au căzut de acord să colaboreze 
în organizarea „podului aerian" 
dintre Kampala și Londra. în 
vederea evacuării cetățenilor 
asiatici expulzați din Uganda. 
Zborurile urmează să înceapă 
în jurul datei de 1 septembrie, 
precizează agenția Reuter.

Starea de urgență ridi
cată în Chile

• POTRIVIT RELATĂRILOR 
agenției France Presse, poliția 
chiliana a eliberat 159 de per 
soane arestate în urma acțiuni
lor antiguvernamentale din 
provincia Santiago de Chile. 
Surse citate de A.F.P. afirma 
că președintele Salvador Allen
de a ridicat starea de urgență 
decretată la 21 august in pro
vincia Santiago și că situația 
din această parte a țării e&ta 
calmă.
• LA PANMUNJON a avut 

Ioc, la 25 august, schimbul lis
telor conținind numele mem
brilor delegațiilor și al consili
erilor celor două părți la con
vorbirile de fond dintre Socie
tatea de Cruce Roșie a R.P.D. 
Coreene si Societatea de Cruce 
Roșie sud-coreeană, relatează 
agenția A.C.T.C.

Conferința asupra Vietnamului
La Paris a avut loc 

cea de-a 156-a ședință 
plenară a Conferinței 
cvadripartite în proble
ma Vietnamului.

Nguyen Thi Binh, conducă
toarea delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud,a con
damnat politica de sabotare a 
convorbirilor duse de delegațiile 
S.U.A. și regimului saigonez, 
precum și intensificarea războiu
lui împotriva popoarelor Indo- 
chinei. Ea a arătat că toate pro
punerile americane și formulele 
avansate de S.U.A. urmăresc să 
mascheze în fața opiniei publice 
escaladarea agresiunii în Viet
nam. Una din cauzele lipsei ori
cărui progres în căutarea soluții
lor o reprezintă dorința S.U.A. 
de a menține cu orice preț re
gimul lui Thieu, a relevat Ngu
yen Thi Binh, care a arătat, în 
continuare, că problema vietna
meză trebuie astfel reglementa
tă, îneît rezolvarea ei să cuprin
dă toate aspectele, inclusiv re

Schimbul listelor a avut loc 
prin intermediul oficiilor do 
legătură de Cruce Roșie ale 
celor două părți, de la Pan 
munjon.
• DUPĂ TOATE PROBABI

LITĂȚILE, turiștii care vor vă 
zita în curînd Roma nu vor mai 
putea zăbovi în preajma Colo 
seumului, unul din punctele de 
atracție ale capitalei eterne. 
Străvechiul monument de arhi
tectură va fi scos de pe lista 
punctelor ce pot fi vizitate, de
oarece este supus, din ce în ca 
mai mult, degradărilor provo • 
cate de ploi și vibrațiile rezui • 
late ca urmare a intensului tra
fic automobilistic.

Contract „Romchim- 
Neftehimpromexport"
• La Moscova a fost semnat, 

între întreprinderea română de 
comerț exterior, „Romchim" și 
Organizația sovietică de comerț 
exterior „Neftehimpromexport", 
un contract privind livrarea de 
către U.R.S.S. Republicii Socia
liste România a unei instalații 
pentru producția de cauciuc 
izoprenic, cu o capacitate anua
lă de 60 000 tone. 

tragerea neîntîrziată a tuturor 
trupelor americane și încetarea 
oricărui sprijin acordat de S.U.A. 
lui Thieu. O soluționare corectă 
în Vietnamul de sud trebuie să 
cuprindă demisia lui Nguyen 
Van Thieu, revizuirea politicii 
administrației saigoneze și ins
taurarea în Vietnamul de sud a 
unui guvern de largă înțelegere 
națională, a subliniat Nguyen 
Thi Binh, arătînd că propunerile 
în șapte puncte ale G.R.P. al 
R.V.S. reprezintă cea mai bună 
cale pentru o rapidă încetare a 
războiului.

în alocuțiunea sa, reprezentan
tul S.U.A. a evitat luarea în con
siderare a principalelor puncte 
ale planului de pace al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
împiedicînd prin aceasta ca lu
crările conferinței să progreseze.

Bombardamente
asupra

R.D. Vietnam
HANOI 25 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. informează că, la 
24 august, avioane militare ame
ricane au atacat satul Xuan Duc, 
din districtul suburban al Hano
iului Gia Lam, precum și alte 
zone populate din provinciile Ha 
Bac și Hai Hung. Cu o zi îna
inte, aviația americană a efec
tuat bombardamente intense a- 
suprâ unoi centre populate din 
provinciile Quang Binh, Thai 
Binh, Nan Ha, Thanh Hoa, Nghe 
An, Ha Tinh și Quang Binh și 
în regiunea Vinh Linh. La a- 
ceste bombardamente a partici
pat și artileria navelor america
ne aflate în largul coastei pro
vinciei Thanh Hoa. Numeroase 
sate, școli și diguri au suferit 
importante distrugeri și un mare 
număr de civili au fost uciși sau 
răniți.

într-o declarație dată publici
tății, un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al R. D. 
Vietnam a condamnat aceste 
acte de război și a cerut înceta
rea imediată a bombardamente
lor aeriene și navale americane, 
a blocării și minării porturilor
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