
întrecerea în cinstea aniversării republicii
Activitatea politico-ideologică
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Iz din organizațiile U. T. C. FESTIVALUL
• Constructorii din 

Timișoara aplică 
noi tehnologii mo
derne

Lucrătorii 
construcții 
trecut la 
tehnologii 
alături de 1 
te anterior 
onarea 
le vor permite să îndepli
nească prevederile actualu
lui cincinal în numai patru 
ani. Noile tehnologii de 
lucru, elaborate de spe
cialiștii trustului, ca și 
extinderea folosirii prefa
bricatelor la peste 94 
la sută (THi volumul con
strucțiilor de blocuri și clă-

de 
au 

unor 
care.

i Trustului 
Timișoara 

aplicarea 
moderne, 

măsurile adopta- 
pentru perfecți- 

organizării muncii,

diri sociale, au permis trus
tului timișorean să ridice 
productivitatea muncii, in 
primele 8 luni ale anului, 
cu peste 6 la suta față de in
dicele prevăzut și să depă
șească sarcinile de produc
ție cu aproape 7 la sută.

• Cu planul pe nouă 
luni realizat îna
inte de termen

Colectivele întreprinde
rilor „Someșul” din Gherla, 
„Bobîlna** din municipiul 
Dej și „Napochim” din Cluj 
și-au îndeplinit integral 
sarcinile de plan pe nouă 
luni. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la întreprin
derea „Someșul”, de pildă, 
au realizat in acest timp.

Tinerilor de pe băncile școlii, tinerilor care 
aspiră la o profesie modernă, tinerilor dor
nici să descopere frumusețea muncii, le a- 

dresăm această întrebare-îndemn

CINE RĂSPUNDE
M 0 CHEMARE
A INDUSTRIEI ?

Întreprinderile Capitalei 
vă oferă în acest cincinal

120 000 DE NOI LOCURI DE MUNCĂ
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peste plan. o producție ■
marfă vindută și încasată 
reprezentând 7,3 milioane
lei. De asemenea, întreprin
derea „Napochim** a livrat 
peste plan o producție mar
fă evaluată la 4 milioane 
lei

• Cocsarii hunedo- 
reni și-au îndepli
nit angajamentul 
anual

* La Doicești, în 
construcție o nouă 
fabrică

La Doicești, a început 
construcția unei fabrici de 
produse ceramice. Noua în
treprindere, al cărei proces 
de producție va fi aproape 
comple.t mecanizat și auto
matizat. va furniza anual, 
incepind din 1974. circa 80 
de milioane cărămizi, țigle 
și blocuri ceramice.

Realizînd pină la 20 sep
tembrie peste sarcinile de 
plan 2 600 tone cocs meta
lurgic, colectivul uzinei 
cocsochimice de la Combi
natul siderurgic Hunedoara 
și-a îndeplinit angajamentul 
asumat în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a proclamă
rii Republicii. Succesul în
registrat s-a obținut îndeo
sebi pe seama creșterii in
dicelui de utilizare a bate
riilor de cocsificare și spo
ririi cu peste 2 la sută a 
productivității muncii față 
de sarcina stabilită.

SCOALĂ DE FORMARE
MULTILATERALĂ
A TINERETULUI

Interviu cu tovarășul AUREL STOICA,
secretar al C.C.
secretar, re- 

învățămintului
politic U.T.C. inaugurează o

— Tovarășe 
deschiderea

al U.T.C.
perioadă de intensificare

Prolptari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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______  a 
întregii munci politico-ideo- 
logice în organizațiile de ti
nerei. Ce preocupări există, 
atit la nivelul C.C. al U.T.C. 
cit și în județe, pentru ca a- 
ceastă activitate să-și reali
zeze pe deplin scopurile ?

— Pregătirile pcAitru perioada 
Ia care vă referiți au pornit de 
la o anumită realitate : aceea 
că s-a conturat un sistem pro
priu al Uniunii Tineretului Co
munist prin care organizația 
noastră își aduce contribuția la 
educarea și formarea tineretu
lui, la dezvoltarea conștiinței 
socialiste. Mai ales după Plena
ra C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971, pe baza planului 
de măsuri privind îmbunătăți
rea muncii de educație comu
nistă a tineretului, adoptat de 
Plenara comună a C.C. al 
U.T.C. și Consiliul U.A.S.R., 
s-au făcut eforturi mari pen
tru întărirea funcției educa
tive a Uniunii Tineretului 
Comunist. Putem să vorbim, a- 
șadar, despre o îmbunătățire 
cantitativă, dar mai cu seamă 
calitativă, a muncii politico-ide-
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Interviu realizat de 

ADRIAN VASILESCU
(Continuare in pag. a V-a)amplFși fructuos DIALOG PRIVIND perfecționarea activității

ÎN IMPORTANTE SECTOARE ALE PRODUCȚIEI AGRICOLE
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

la „Expoziția de autoutilare in 
agricultura și industria alimentara'' 

și Combinatul apicol Bâneasa
Miercuri, 20 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a vizitat „Expoziția 
de autoutilare in agricultură și industria alimentară", organizată 
în Pavilionul de pe malul lacului Herăstrău din Capitală. In 
continuare, la Combinatul apicol-Băneasa, au fost prezentate 
măsurile și acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea Progra
mului național de dezvoltare a zootehniei și creștere a producției 
animaliere.
Cu acest prilej, secretarul general al partidului s-a întilnit 
cu specialiști din domeniul mecanizării și zootehniei, cadre de 
conducere din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, analizind, la fața locului, probleme curente și de per
spectivă legate de îndeplinirea hotărîrilor stabilite de Congresul 
al X-lea al P.C.R. și Conferința Națională a partidului, în ve
derea perfecționării activității din aceste importante sectoare ale 
producției agricole, ridicării eficienței întregii agriculturi, pentru 
ca și lucrătorii de pe ogoare, antrenați cu toate forțele, cu tot 
entuziasmul in marea întrecere care a cuprins întreaga țară, să 
realizeze cincinalul înainte de termen. Urmată la scurt timp 
după vizita făcută in județele Alba, Hunedoara și Sibiu, după 
ședința de lucru de la Comitetul Central, din septembrie, vizita 
de ieri a secretarului general atestă plenar grija sa neobosită 
pentru rezolvarea sarcinilor complexe pe care le ridică actualul 
stadiu de dezvoltare a economiei naționale, orientarea fermă 
spre modernizarea ei.

In această vizita de lucru, secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii llie Verdeț, membru ai Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, și Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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CÎNTECULUI
i ■WB?» 

0 sărbătoare 
a cîntecului 

de masă 
românesc

După cum desigur cititorii 
noștri cunosc, între 16—22 
octombrie în viața cultural- 
artistică a patriei noastre va 
avea loc un eveniment mu
zical de o deosebită amploa
re și importanță prin larga 
sa rezonanță : prima ediție a 
concursului și festivalului 
cîntecului ostășesc, intitulat 
atît de emoționant și su
gestiv : „Te apăr și te cînt 
patria mea“, inițiat și orga
nizat de Ministerul Forțelor 
Armate în strînsă colaborare 
cu uniunile de creație ale 
compozitorilor și scriitorilor. 
Dată fiind importanța eveni
mentului, interesul cu care 
este așteptat, am solicitat 
cîteva detalii tovarășului 
general-colonel Ion Coman, 
adjunct al ministrului For
țelor Armate și secretar al 
Consiliului Politic Superior, 
care cu amabilitate a răs
puns întrebărilor noastre.

Interviu cu tovarășul
general-colonel 
ION COMAN, 

adjunct al ministrului Forțelor
Armate, 

secretar al Consiliului Politic 
Superior

— Pentru început aș 
propune, tovarășe ge
neral, să insistăm a- 
supra punctului de 
pornire al acestui fes
tival și a obiectivelor 
pe care le urmărește.

— Am luat această iniția
tivă înțelegind să transpu
nem în. viață înaltele co; 
mandamente umane ce se 
degajă din programul ideo
logic al Partidului Comunist 
Român, inițiat de secre
tarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a crea lucrări care 
să slujească înălțării spi
rituale a omului, formării 
și dezvoltării lui etico-mo- 
rale. In spiritul acestor idei, 
de o mare forță teoretică și 
practică, ne-am propus să 
organizăm și să desfășurăm 
concursul și festivalul nos
tru. Acest eveniment a fost 
astfel conceput îneît să per
mită unui număr cît mai 
larg de scriitori și compo
zitori să-și aducă contribu
ția, prin lucrări de înaltă 
ținută artistică și cu un con
ținut adecvat, la dezvoltarea 
cîntecului patriotic și ostă
șesc, să deschidă noi orizon
turi muzicii corale, de marș 
și muzicii ușoare cu tema
tică ostășească.

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a V-a)

La sosirea în pavilionul expo- 
zițional, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat de An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare 
și apelor, Gheorghe Petrescu, 
președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, de cadre de condu
cere din ministerul de resort, 
de numeroși specialiști care au 
făcut secretarului general al 
partidului, celorlalți oaspeți, o 
călduroasă primire.

Sînt vizitate standurile expo

ziției care, pe o suprafață de 
circa 7 000 mp, reunește peste 
700 de utilaje pentru mecaniza
rea lucrărilor din toate sectoa
rele de activitate din agricultu
ră șL industria alimentară: pen
tru producția, condiționarea, de
pozitarea și valorificarea cerea
lelor și plantelor tehnice; meca
nizarea lucrărilor în legumicul- 
tură, viticultură și pomicultu
ră, sortarea și ambalarea legu
melor și fructelor, mecanizarea

(Continuare în pag. a ll-a)

PRIMIRE LA TOVARĂȘUL

UN FENOMEN CE AMENINȚA SA IA PROPORȚII

Nu pretindem că fenomenul „maculaturii" — care nu se 
reduce nici pe departe la proză ci este foarte vizibil și in 
poezie, ajutat cam prea mult și de unele traduceri, susținut 
uneori și de reeditările inutile — ar stirni o gravă „derută" 
in rindul publicului sau al literaților. O dovadă stă și in 
faptul că nimeni — vrem să spunem nici o revistă sau măcar 
un critic — nu și-a propus cu tot dinadinsul să se „ocupe" 
de autorii nechemați sau pur și simplu neinteresanți dacă 
nu inactuali, anacronici, etc. Insă tocmai relativa nepăsare 
cu care un șir de „filtre" contemplă apariția, altfel îngrijoră
toare, a unor asemenea cărți, indică o funcționare defectu
oasă a criteriilor, o anomalie acceptată — oare ? - ca o fata
litate. Pe de o parte, editurile care încurajează nepăsătoare, — 
vorba vine, fiindcă dacă o încurajează, fie și în numele 
promovării „noilor talente", înseamnă că urmăresc ceva ce 
nouă ne scapă și, deci, nu de nepăsare ar putea fi vorba - 
această producție de duzină, pe de altă parte, filtrele criticii 
orientate mai toate nu asupra literaturii care se scrie acum 
ci, cu precădere, asupra clasicilor sau modalităților scrierii 
unei istorii a literaturii contemporane, interes altminteri ne
cesar și lăudabil dar nu cu prețul ignorării aparițiilor recente.

Știm bine că nu este deloc o plăcere să „desființezi" o 
carte proastă — cu atît mai mult cu cit mai trebuie s-o și 
citești ! — însă tocmai de aceea am fi fost bucuroși ca 
editorii noștri să facă mai puține declarații de bune intenții

contrazise, uneori în mod flagrant, de fapte, adică de căr
țile care poartă girul editurii lor. Dacă este imposibil să-ți 
iei angajamentul de a edita „capodopera" este, în schimb, 
pe deplin posibil să-ți respecți cuvîntul nepublicind „macu
latura". Altminteri, ne convine sau nu, reiese că încurajăm 
demagogia și că, produsele cărora le dăm drumul pe „piața 
literară" fiind calpe, nu sint acelea la care ne-am referit 
în frumoase angajamente. Pe de altă parte revistele, cu 
foarte rare excepții („Convorbiri- literare" ; George Pruteanu, 
Paul Dobrescu, „Luceafărul", Mircea lorgulescu) nu par să 
ia în serios, cu oameni serioși, producția literară curentă. 
A divulga impostura și mediocritatea nu-i poate o mîndrie 
însă e, sigur, o datorie. Și apariția unor cărți proaste, destul 
de numeroase, proze la a căror inspirație nu prezidează nici 
o urmă de interes și preocupare, față de actualitate, față de 
problemele omului de azi și de aici, pline în schimb de 
obsesii erotice, fixații puerile, scene bizare, multe femei de 
moravuri ușoare, inși pitorești, de un precar nivel spiritual 
(ca să nu mai vorbim de maturitate politică !) este un fe
nomen contrar politicii noastre culturale, binecunoscutelor 
sarcini actuale ale literaturii.

Cîteva din cărțile care compun tristul peisaj 
al maculaturii literare sint comentate în pagina 
a IV-a.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Nahum Goldmann, 
președintele Congresului Mon
dial Evreesc, care se află în-

tr-o vizită particulară în țara 
noastră.

La întrevedere a participat 
Armand Kaplan, director al 
Departamentului Relații Inter
naționale al Congresului Mon
dial Evreesc.

DREPTUL
LA VIITOR

de VASILE VETIȘANU

• RĂSPUNDERI

I

Obligația 

deagindi

creator
Despre inițiativa colectivului 

de cadre tehnice al Fabricii de 
cabluri și materiale electroizo- 
lante București aflasem cu to
tul întâmplător. Chiar și așa, 
neștiind prea mujt despre a- 
ceasta, mi se părea ceva deose
bit. Să inovezi, să creezi, 
să concepi, să realizezi într-un 
an de zile, în afara sarcinilor 
ce-ți revin prin planul de mun
că, economii echivalente cu mi
nimum retribuția personală în 
această perioadă, înseamnă cel 
puțin o contribuție dublă a fie
cărui inginer, tehnician și mais
tru. Cu toate astea, nici un ca
dru tehnic nu a rămas în afara 
acțiunii. Ea a devenit de la în
ceput un angajament ferm, care 
solicită întreaga capacitate și

experiență, o hotărîre de mare 
responsabilitate politică și pro
fesională, semnificativ răspuns 
al acestor oameni, în cea mai 
mare parte tineri, la electrizan
ta chemare de a realiza mai de
vreme cincinalul actual.

Răsfoim un album al Inițiati
vei în care sînt inserate nume
roase acțiuni de organizare a 
producției și a muncii, de pro
iectare și asimilare de produse 
noi, înlocuiri și asimilări de 
materiale din import, reducerea 
adaosurilor de prelucrare, re- 
proiectarea și modernizarea pro-

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a V-a)

c Cel mai vechi gînd al omului, al existenței umane în ge- z 
c nere, a fost acela de a ști, de a cunoaște și a înțelege ros- z 
c turile zilei de mîine. Dialogul cu lumea în care trăim se z 

proiectează totdeauna într-un moment al viitorului. Nici n-ar / 
avea sens gindirea eare ar fi constrînsă la finalități ime- r 
diate, în neputință de a devansa o situație dată. Chiar în z 
frumoasa imagine a poetului Horațiu, generațiile își dădeau z 
făclia una alteia, cu Ochii ațintiți către ceea ce va veni, r 

C către ceea ce trebuie să se întîmple, într-o temerară credință r 
că omul poate investiga- chiar necunoscutul. z

Utopicii, prinși în faldurile unor visuri generoase, vedeau z 
lumea viitorului împlinită în magnifice idealuri, care apro- z 
piau, ca într-o oază de lumină, pe toți cei ce rîvneau spre z 

€ mai bine. 7
( Veacul nostru, prin dezvoltarea inimaginabilă a puterilor / 
t omenești de a scruta căile viitorului, adună experiența mile- z 
<. nară a omenirii în marele proiect al minții. încercînd o tu- z 

telare a tot ceea ce va putea fi înfăptuit pe mai departe, z 
Viitorologia, cum numesc sociologii cea mai nouă știință ? 

U a acestui veac, vrea să asculte de pe acum pulsul veacu- r 
\ rilor viitoare, preocupată fiind de viitorul comun al oameni- f 
(( lor. Un viitor care se vrea dăltuit cu uneltele adevărului și f 

( lucidității supreme, acordind prioritatea unor valori ale civi- r 
! lizației inteligenței, dar și unei civilizații a sensibilității, în ? 
( stare să capteze energiile risipite ale umanității într-un tot. c
> Niciodată, ca-n epoca noastră, nu a fost atit de acută < 
( nevoia de a analiza și a examina teritoriile zilei de mîine, ca r
> o dovadă vie a legăturii dintre generații, în numele unui <
> ideal constructiv. c C
> In esența ei, cercetarea viitorului nu poate fi înțeleasă C
> decît ca o înaintare spre fenomenul uman, spre cerințele și 1
> nevoile omului. Ea încearcă realizarea unui impact între real C 

S și posibil, asimilîndu-le in ideea atitudinii creatoare, a dem- C 
S nității și respectului pentru om. Astfel viitorul se preface în- C

S (Continuare în pag. a V-a) CI
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCUîl

Recepție oferită de președintele 
Consiliului cta Miniștri

(Urmare-din pac?. Z) gfffor proprii. In discuția cu se
cretarul general al partidului, 
producătorii arata Că „familia** 
■acestor abatoare a fost astfel

lucrărilor în zootehnie.-De ase
menea, sînt expuse mașini-și u- 
tilaje pentru irigații Șl. alte, I117, țtQpcepuță îneît să. poată fi rea- 
crări de îmbunătățiri funciare. . lizăte unități cu capacități de 
O gamă largă de utilăj,e, insta- 1^000, 2 000, 3 006 și 6 000 păsări 
lății și aparatură relevă pro- -1-1—t- - 
gresele 'îriiră’gi’străte' în" ceăâ 'CP* ' 
privește mecanizarea și auto
matizarea- lucrărilor 'în Indus
tria alimentară. -

La începutul vizitei, prin in
termediul unor planșe, și grafi
ce, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare șî"ăpâftr ’infor
mează pe tovarășul ” Nicolae 
Ceaușescu că uzinele de fabri
cație, reparații și montaj‘ din 
cadrul agriculturii noastre au 
asigurat an. de an — pe baza in
dicațiilor primite cu prilejul di
feritelor vizite de lucru ale se
cretarului general.lai . .parlidur 
lui — un sortiment tot -mai 
mare de. jnașini, s_ jpsțalații, 
si piese de schimb pentru ne
voile unităților agricole, iar, în 
unele cazuri s-rău creat și dis
ponibilități pentru export. Se 
evidențiază faptul că, în ,cadrul, 
vastului program -de mecaniza- 

k re a lucrărilor din. agricultură 
[ și industria alimentară, un r.ol 

din ce în ce mai mare și-au ja- 
sumat uzinele oro prii, al, căror 
plan de producție a crescut sub
stanțial, ajungînd _ca. în acest 
aii peste 70 la sută din numă-- 
rul de tipodimensiuni de mașini 
agricole și peste 63 .la sută. din 
utilajele pentru industria ali
mentară să fie realizat, prin au
toutilare. . . ,

Vizita conținuși în standurile 
Institutului de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii. în e- 
tapa actuală mecanizarea com
plexă și completă a lucrărilor 
agricole, .^otarea,, cu tehnica cea 
mai avansată, constituie unul

tăiate pe oră. în "Continuare sînt 
■prezentate-numeroase utilaje fo
losite pentru realizarea vastului'’ 
program național de îmbunătă
țiri funciare. Este relevată co
laborarea fructuoasă dintre , u- 
nitățile producătoare de utila
je și Institutul de studii și cer
cetări pentru îmbunătățiri fun
ciare. Apreciind' rezultatele in 
această direcție, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu recomandă 
cercetătorilor, specialiștilor, ca 
cercetarea științifică în acest 
domeniu să, fie orientată mai 
ferm spre rezolvarea -ur.ăr pro
bleme de inheres flsaîcV Mdihleme de interes îBâjcF 
de activ italia 14 iprcdtJcțte. “ 

în standuri cu utilaje pentru 
irigații, reține atenția agregatul 
de pompare tractat 'APT 50 60, 
utilizat pentru pomparea apei în 

•sistemul de irigații, care asigu
ră un debit de 180 mc pe oră. 
Urmărind creșterea eficienței 
activității unităților agricole ce 
folosesc acest agregat, proiec- 
tanții au conceput o instalație 

. de supraveghere automată pe 
bază de program care permite 
reducerea numărului de munci
tori ce supraveghează instalații
le de aspersiune. cu efecte po
zitive directe asupra creșterii 
productivității muncii și redu
cerii costurilor producției agri- 

: cole.
Dind viață indicațiilor secreta

rului general lucrătorii uzinelor 
agriculturii au dovedit o preocu
pare permanentă și pentru rea- 

. lizarea unor produse competiti
ve la export. Dintre acestea, sint 

----- r Ț- - —_ ------ prezentate conducătorilor de 
din elementele de baza' pentru partidei de stat o mașină de 

. pecoltaf mazăre si diferite” uti- 
laje pentru ateliere. Gradul ri
dicat de tehnicitate, calitatea 
execuției au dat posibilitatea ca 

... .multe, produse realizate prin au
toutilare de către uzinele agri
culturii să devină cunoscute și 
apreciate la șase tirguri și ex
poziții internaționale de- pe 
continente.

în cadrul expoziției sînt re
zervate spații largi pentru pre
zentarea utilajelor, instalațiilor 
și agregatelor necesare industriei 
alimentare, realizate prin auto- 

■ dotare.' . '
Din cifrele și datele expuse 

reiese că, în prezent, aceste uti
laje acoperă .63 la sută din ne- 

; v cezarul industriei alimentare. Se 
Sșmarcâ, printre altele,, utilajele 

realizate pentru industria za- 
i.$Mrului și a produselor zaharoa-. 
Use, cele pentru industrializarea 

^7 Cărnii, diferitele vitrjne frigori- 
‘X.îice și mașinile și instalațiile 

pentru prelucrarea și conserva
rea produselor alimentare. In 
-discuția cu specialiștii. Institu- 
"t^tîlui de cercetări și proiectări 
Falimentare, tovarășul Nicolae 
-Ceaușescu recomandă să fie in-

creșterea productivității muncii . 
pentru promovarea rapidă a teh
nologiilor .moderne în agricul
tură. Relevînd cîteva din rezul
tatele cercetătorilor acestei ur
nită ți, dire'ctbrîn" Tehnic âT “in
stitutului, Cezar Popovîci, in
formează , că . în.. cadrul expoziției 
sînt prezentate 80 de tipuri de 
utilaje aflate. în curs de asimi
lare sau în producție menite să 
ridice pe o treaptă superioară 
nivelul .de mecanizare:. ..a lucrăr 
rilor agricole. Gîteva grafice a- 
lăturate .indică creșterea conti
nuă a nivelului de mecanizare . 
a lucrărilor agricole; ațît în- în

treprinderile agricole de stat,.cît. 
și în cooperativele agricole, ca 
urmare a folosirii.jațiftțiale. a u-. 
tilajelor-produse prin autodota
re de agridîlțț^r^.'''

Secretarul general al partidu^''- 
lui apreciază* realizările obținu* - 
te în domeniuT construcției '' de \ 
mașini și utilaje necesare'-sortă
rii ’rădă.ciiipăselor și recomănd^? 
ca prin extinderea producției, 
să se figure condiții Ta 
operativele agricole să 
zestrate cu asemenea mașini de 
mare .ptoductivițate.,

In conțîjYuar^ oaspeți!xșîntin* - ■‘fcpsTficate acțiunile pentru di
formați.-.. că^Ipfe<Jînga«.i®au2.âr.ea' versificarea într-un timp mai 
unui număr sporit- de utilaje- SCUrt a acestor utilaje, să cola- 
perfec®®e. S^"țirQdafc.:|ărîfi:iUh. Xioreze mai îndeaproape cu con- 
toutilare marea majoritate a ....................
pieselor de schimb necesare 
tractoarelor și mașinilor agrico
le. Prin intermediul unor dia
grame, este redată ponderea va- ________________ ... .
lorii pieselor de schimb în-pia-- me. creșterii eficienței atît 
nul de, producție al Centralei, sectorul proiectării, cit și 
industriale pentru fabricații, re- - producției, 
parații și montai în agricultură, Totodată, indică specialiștilor 
care în anul 1972 depășește 50 să acorde o atenție sporita fa- 

, bricarii.de mașini necesare mo
dernizării procesului de desfa
cere a produselor de carne și 
altor alimente^ a preambalării 
acestora, inclusiv a înlocuirii 
ambalajelor de sticlă cu <ele 
de polietilenă, indicînd să ur- 
genteze realizarea; profilatului.’ 
stabilit.

Analizindu-se caractfeMSTibiT  ̂
unor mașini, secretarul- general 
aL partidului recomaridă specia
liștilor să nu scape, nici .un mo- 
-m^nt din vedere problemele le
gate de reducerea ,co.nsumujuj . 
de metal, atît prin reproiecta- 
rea unor utilaje, cît și prin fo
losirea mai largă a înlocuită- ' 
rilor de-metal. -• -•-•n-'o

Vizita conducătorilor de partid. . 
și de stat continuă -apoi pe plat- . 
forma din apropierea păvilionu- 

.. lui..,.e-xJpoziționaik • unde. sint .^pre- .>■ 
zentate, în aer liber, numeroase 

‘ mașini și agregate
realizate în uzinele agriculturii. 
Aici, specialiștii prezintă cele 
mai recente creații în domeniul

construcției de mașini specifice 
agriculturii și industriei alimen
tare, proiectele de viitor. Sînt 
analizate performanțele unor 
mașini de recoltat plante tehni
ce, pentru întreținerea culturilor, 
a agregatelor utilizate La lucră-, 
rile de îmbunătățiri funciare, 
mijloace de transport folosite in 

' agricultură'. în fața combinei 
pentru recoltat porumb, mașina 
de mare randament, solicitată 
atît de unitățile agricole de stat, 
cit și de cele cooperatiste, are 
loc o discuție cu specialiștii. Se
cretarii! general cere cadrelor de 
'conducere din minister să stu
dieze posibilitatea ca după re
coltare cocenii să fie balotați 
sau însilozați chiar și în cîmp, 
urmînd să fie folosiți ulterior 
ca furaje, potrivit necesităților.

_ In felul acesta, s-ar elimi- 
ite.'~na muke transporturi- cost!-*

* sitoare Tare soRcîtâ forță de 
muncă și mijloace de trans
port Lărgind sfera discuției, 
tovarășul Ceaușescu sublinia
ză, totodată, necesitatea im
pulsionării activității pentru în
făptuirea integrală a sarcinilor 
referitoare la autodotare. inclu
siv realizarea în țară a unor uti
laje tehnologice complexe. To
varășul Nioolae Ceaușescu re
comandă specialist dor să cola
boreze îndeaproape și cu unită
țile similare din alte țări în ve
derea realizării unor mașini și 
agregate de înaltă tehnicitate. 
Pe platoul din apropierea pavi
lionului e^poziționai reține, de 
asemenea, atenția castelul meta
lic cu- rezervor sferic, destinat 
alimentării cu apă potabilă sau 
industrială a unităților agrico
le, a localităților rurale, a u- 
nor întreprinderi industriale. 
Fiind format din elemente de
montatele produse în flux in
dustrial, castelul poate fi mon
tat sau demontat, în orice loc, 
în numai 3—4 zile, față de cî
teva luni cît durează execuția 
castelelor de apă din beton. 
Specialiștii informează pe se
cretarul general al partidului 
că-, ~frr momentul de față, se ex
perimentează o soluție nouă la 
construcția rezervorului sferic, 
unde se urmărește înlocuirea 
metalului cu un produs din ră
șini poliesterice armațe cu fi
bre de sticlă.

La sfîrșitul vizitei, are loc 
pe platoul din fața pavilionu- 

' lui expozițional o discuție cu 
cadrele de conducere din mi
nister, cu specialiști, 
tori, constructori de 
gricole.

Tovarășul Nicolae 
. apreciază eforturile 
ale celor care au realizat ma-' 
șini șl' utilaje pentru agricul
tură și industria alimentară, 
multe din exponatele vizitate 
dovedind capacitatea tehnică a 
specialiștilor de a ține pasul 
cu produse similare din alte 
țări. •

■ In același timp, pornind de 
la cerințele mari ale agricultu-

trei-

cercetă- 
mașini a-

Ceausescu 
creatoare

structorii de mașini din unită
țile proprii și cu uzinele ăpar- 
ținînd Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mășini,’ în ve
derea înlăturării unor paralelis-

la sută.-
Oaspeții se interesează îndea

proape' de' caracteristicile' tehni-- 
ce ale . utilajelor expuse,, de sta
diul lor de asimilare în-cele 16 
întreprinderi pen.tru, fabricații, 
reparații și montaje în agricul
tură. Marea diversități de ma
șini, agregate, aparatură elec
trotehnică. întreaga gamă de 
scule și dispozitive prezentate 
este revelatoare pentru inven
tivitatea și spiritul creator teh
nic, pentru ■ maturitatea de- eon- - 
cepție și de concretizare fapti
că pe care o oglindește convin
gător această expoziție, prima de 
acest fel organizată în țara noas
tră.

Pe parcursul vizitei este a- 
preciat nivelul tehnic al expo
natelor. Abatoarele pentru pă
sări, de -p&dă? - • •
lății de o deosebită complexita- . ..
te, aduse în trecut din import instalații, 
și care în prezent se produc în 
uzinele ministerului de resort 
pe baza proiectelor și tehnolo-

Ștefan Milcu, președinte al 
U.M.B., și al*secțiunii naționale 
române a U.M.B., Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, personalități 
științifice române și de peste 
hotare prezente la această ma
nifestare științifică, internațio
nală. / .

Au participat, de ■ asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 

. acreditați la București și mem
bri ai corpului diplomatic. ’'*•

.Tovarășul, Ion. Gheorghe M»u- 
rer s-a întreținut cordiaWru 
oaspeții de pește- hotare și ,.«cu 
oamenii de știință. români ate- 
zenți la recepție.

* *
nii Medicale Balcanice a fost a- 
cordat dr. Ligia Simionescu, de 
la Institutul de endocrinologie 
din București.

în ultimele două zile, lucră
rile celei de-a Xl-a „Săptămâni 
medicale balcanice** s-au des
fășurat în cele 12 secțiuni de 
specialitate, în cadrul cărora au 
fost abordate nuiperoase proble
me medico-științifice de actua
litate cu valoare teoretică -și 
practică.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit, miercuri seara, o re
cepție în onoarea participanți- 
lor la cea de-a 11-a „Săptămî- 
nă medicală balcanțcă** și la 
festivitățile ocazionate de cgă 
de a 40-a aniversare a Uniunii 
Medicale Balcanice.

Au luat parte Petre Lupu, 
Io.n Pățan, acad. Theodor Bur- 
gheîe, ministrul sănătății, Mir- 
ce,a Malița,. ministrul, educației 
și* învățămîntului,, prof., M. Po- 
pescu-sBuzeu, președinte de o- 
noare și secretar general al U- 
niunii Medicale Balcanice, acad.

★

Miercuri a avut loc ședința 
de închidere a lucrărilor „Săp- 
tămînll' medicale balcanice** și a 
festivităților ocazionate de cea 
de-a 40-a aniversare a Uniunii 
Medicale Balcanice. Au fost de
cernate, cu acest prilej, diplo
me și medalia jubiliară unor 
oameni de știință pe tîrăm me
dical. aleși membri emeriți ai 
Uniunii, pentru contribuția lor 
la ridicarea nivelului medico- 
sanitar al popoarelor din Bal
cani. Premiul anual al Uniu-

tativă a șeptelului. Secretarul pentru problemele de viață ale 
generai al eparțjdului se, intere- cetățenilor, preocuparea sa ne- 
sează ’îndeaproape de"f modul, ..obosită de a se. îmbunătăți per- 
cum este- concepută- ameliorarea marfent' .aprovizionarea cu‘.pro-, 
faseîcfr'șî feco'maftdă £ă se tfga- ** agrOalimentare.
că neîntîrziat la realizarea mă- jn vederea sporirii producției 
surilor' priv&țraonarea. in fi|nc- • animaliere, s-a -acordat o 'deo- 

gebită v-atenție măsurilor-’pentru. 
. asigurarea bazei furajere, co- 

■ respunzătdare efectivelor . de.a- 
himale și producției prevăzute. 
Specialiștii expun măsurile 
pentru creșterea recoltelor la 
hectar :pe terenurile destinate . 
bazei furajere, îmbunătățirea 
pajiștilor naturale, dezvoltarea 
industriei de nutrețuri combin, 
nate, crearea unei rețele de 
stații de deshidratare și gra- 
nulare a furajelor verzi Sînt 
examinate cu atenție soluțiile 
propuse pentru înlăturarea ri
sipei, valorificarea mai eficien
tă a ' tuturor resurselor; îndeo
sebi a nutrețurilor de volum. 
Secretarul general al partidu
lui se interesează de stadiul

• aplicării măsurilor prevăzute 
în programul național de dez
voltare a zootehniei, Tecoman- 
dînd să se acorde prioritate a- 
meliorării pajiștilor, organiză
rii judicioase a rețelei de fa
brici și stații pentru produce
rea nutrețurilor combinate.

In ■ legătură cu producția de 
nutrețuri combinate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă

* specialiștilor să se ocupe mai 
îndeaproape de crearea șf va
lorificarea resurselor de fura
je proteice, în vederea reduce
rii importului.

Subliniind însemnătatea în
făptuirii exemplare a măsuri
lor și sarcinilor dezbătute, se
cretarul general al partidului 
a arătat că la realizarea, aces
tui obiectiv, alături de oamenii 
muncii din sectoarele de pro
ducție, sînt chemați să contri
buie mai substanțial • cadrele 
de cercetători din institutele și 
stațiunile experimentale agri
cole, precum și cadrele din re
țeaua învățămîntului - agricol 
superior și mediu. Referindu-se 
la solicitările unor, 
tanți ai ministerului 
atribui noi ferme 
experimentale prin 
acestora din sectorul 
stat, secretarul general" al par
tidului recomandă utilizarea 
deplină a bazei materiale exis
tente, extinderea cercetărilor 
aplicative în întreprinderi și 
ferme agricole de stat, precum 
și în cooperative agricole, să 
se evite situațiile tind cercetă
torii se ocupă de probleme ad
ministrative și nu de activita
tea științifică. Indicații deosebit 
de valoroase sînt date în legă
tură cu activitatea Academiei 
de științe agricole și sil- 

. vice, care trebuie să devină 
un for de îndrumare a cerce
tării științifice și nu de ad- 

. ministrare a unităților în sub
ordine.

Se vizitează apoi expoziția 
permanentă de apicultura din 
pavilionul ..Fagure- al combi
natului apicoL Prof. univ. Ve- 
ceslav Hârnaj, președintele A- 
sociației crescătorilor de albi
ne din România, președintele 
Apimondiei. le vorbește oaspe
ților despre preocupările api
cultorilor în vederea sporirii 
producției de miere și ceară, a 
unor derivate pentru industria 
alimentară și farmaceutică rea
lizate pe bază de miere, extin
derea acțiunilor de polenizare 
a culturilor agricole Cu .ajuto
rul albinelor.

In standurile atrăgătoare,. a- 
menaiate cu migală și fantezie, 
sînt prezentate sute de produ
se din . miere și ceară, utilaje 
apicole perfecționate, mult so-, 
licitate de apicultorii din. țară 
și care se exportă în 22 de țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază activitatea bogată pe 
tărimul apiculturii, se intere
sează de realizările și planuri
le de perspectivă în acest do
meniu, pentru dezvoltarea unei 
îndeletniciri de veche tradiție 
pe meleagurile țârii noastre. 
Cîteva cifre înscrise în grafice 
oglindesc progresele .înregistra
te în apicultură. Spre exem
plu, numărul familiilor de albi
ne depășește în prezent un mi
lion, fiind de peste două ori 
mai mare decît în trecut, iar 

. suprafața culturilor agricole 
polenizate cu ajutorul albine
lor a ajuns Ia peste 900 000 ha.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, întîlnirea 
cu specialiști și cadre de con
ducere din agricultură și in
dustria alimentară ă prilejuit 
un nou și amplu dialog asupra 
problemelor de însemnătate 
majoră pentru dezvoltarea în 
continuare a agriculturii noas
tre socialiste. Recomandările, 
indicațiile prețioase iile secre
tarului general ăl partidului 
constitiiie un puternic . -stimu
lent pentru valorificarea rit 
mai deplină a tuturor resurse
lor șî posibilităților agricultu
rii, un, îndemn ptnftu toți *cei 
ce luccează pe ogoarele patriei 
de a munci neobosit pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de ’ 
Congresul al X-lea al-P.e.R. și 
de Conferința Nâțidha!^ A- Par
tidului, pentru, realizarea cinci
nalului înainte de termen. Dez
voltarea mai rapidă a agrjeul- ’ 
turii, ridicarea eficienței, spo
rirea producției vegetale și ani-' 
male, a.'productivității sînț me
nite să. asigure mărirea apor
tului acestei ramuri la progre
sul întregii economii naționale, 
creșterea nivelului, de țrais?al 
poporului, țel fundapi^ntal al

a

ție de condițiile-naturale și eco- 
nomice;' să șe țină searria de 
cerioțele de perspectivă ale eco
nomiei naționalei să se creeee; 
cadrul adecvat concentrării efor
turilor in acest domeniu de deo
sebită însemnătate pentru pro
gresul mai accelerat al zooteh
niei.

In vederea creșterii produc-, 
ției de carne, s-a indicat con
ducerii ministerului să ia mă
suri pentru, a asigura creșterea 
greutății medii de sa'crificare a 
animalelor, îndeosebi la tauri
ne și ovine. în același scop, s-a 
subliniat necesrtăteâf-' ’’depășirii • 
numărului de taurine-și îndeo
sebi de vaqi de lapte în com
parație cu indicii prevăzuți ini
țial, lărgirii ariei de creștere a 
rasei Bălțată românească, cu 
aptitudini bune atît pentru 
carne, cît și pentru lapte.

Secretarul generai al partidu
lui se interesează îndeaproape 
de modalitățile practice pentru 
grăbirea procesului de amelio
rare a -șeptelulyi, insistînd a- 
supra necesității de a se acțio
na hotărît pentru organizarea 
neîntîrziată a programului de 
selecție ți* de însămînțări arti
ficiale, .de introducere rapidă 
în producție a generațiilor noi, 
ameliorate, cu însușiri produc
tive superioare. In acest sens, 
a cerut conducerii ministerului 
să raporteze periodic stadiul 
îndeplinirii programului de a- 
meliorare a raselor.

Pentru r-ealizarea obiective-, 
lor; stabilite la producția de 
carne de ovine și lînă sînt pre
zentate măsuri care vizează 
sporirea ponderii raselor ame
liorate, valorificarea deplină a 
resurselor de furaje, îndepsebi 
în zona pajiștelor de munte.

„Să facem totul — a spus In* 
tre altele secretarul general al 
partidului — pentru ca o dată 
cu extinderea chimizării și uti
lizării mijloacelor modeme de 
administrare a îngrășămintelor 
chimice pe milioanele de hec
tare de pășuni, să se crească 
mai multe animale, de pe nici 
unul din munții țării să nu lip
sească turmele de oi“.

?ontinuare sint discutate 
piile de bază privind or- 
«rea producției de came 
mplexele de tip industrial 

optim dimensionate și in cele
lalte sectoare ale agriculturii. 
In acest sens, sînt analizate 
măsurile pentru reducerea du
ratei de îngrășare a porcilor 
și a consumului specific de fu- 

, raje, promovarea mai rapidă a 
______ _ __ __________ îtasr__ ^tehnologiei moderne în acest 

ției, creșterea productivității .^i... domeniu, 
reducerea- cheltuielilor: • secrc-ta* ---diagrame, 
rul general Jpretizeăză.l că tre- IST stadiul 
buie să-* ajungem acolo ineit la ției noilor 
recoltata'gfîhhli să Turre'Ze fiu* 
mai echipe de mecanizatori. La 
fel și la alte culturi de cîmp^

Apoi, tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de ’ partid și de stat, 
s-au îndreptat spre Combinatul 
apicol-Băneasa, în sala căruia a 
fost organizată’ o sugestivă ex
poziție, ilustrînd prin interme
diul a numeroase planșe și gra
fice dinamica dezvoltării zooteh
niei românești în anii cincina
lului și in perspectivă pină in 
anul 1980. Ing. Ion Moldovan, 
adjunct al ministrului agricul
turii. industriei alimentare și 
apelor, .prezintă măsurile și ac
țiunile preconizate pentru îm
bunătățirea Programului națio
nal de dezvoltare a zootehniei 
și de creștere a producției ani- 
.țOfiliere din țara noastră, in lu
mina indicațiilor” ’date de 
to^arășuȚ Ceaușescu cu diferite 
prilejuri- atit-js* timpul frecven
telor vizite de lucru în unități 
ale agriculturii de stat și coope
ratiste cît și al întîlnirilor și 
consfătuirilor cu cadre de spe
cialiști-in - vederea sporirii mai 
rapide a efectivelor de animale 
și a producției acestora.

Sint amplu înfățișat! preve
derile legate de creșterea efec
tivelor Ia toate speciile și cate
goriile de animale, corelarea an
cestor prevederi cu condițiile de 
adăpostire și-furajare; cu acțiu
nile întreprinse pentru amelio
rarea raselor. Analiza acestor 
probleme este urmată de indi
cații valoroase referitoare la 
devansarea unor programe pri
vind sporirea numerică și cali-

rii și industriei alimentare, de 
la sarcinile sporite care stau 
în fața acestor importante sec
toare ale economiei naționale - 
în actualul cincinal, potrivit 
hotărîrilor Congresului al X- 
lea și ale Conferinței Naționa
le, secretarul general dă indi
cații ca problema mecanizării 
lucrărilor să fie privită prin 
prisma necesităților fiecărei 
subramuri. „Noi trebuie să a- 
vem ca obiectiv înlocuirea ma
șinilor de mică capacitate, cu o 
productivitate scăzută cu cele 
de mare randament, robuste și 
Ia un preț de cost scăzut — 
spune tovarășul Ceaușescu, A- 
ceasla ăste valabil și pentru sis
temele de irigații, pentru a pu
tea realiza toată- gama de.ma
șini și utilaje în scopul' meca
nizării complete. înțeleg prin 
______ realizarea r unui 
Sistem de cortțrol a apei freati
ce, pentru a se evita irigarea 
suplimentară și deci excesul 
de umiditate, precum și auto
matizarea controlului motopom- 
pelor.

Referindu-se la efectele pozi
tive ale - mecanizării lucrărilor t 
agricole, pentru sporirea, produc-

ii

Ii 
prk

Cu ajutorul . unor 
specialiștii prezin- 
actual al construc- 
ferme de selecție, 
contribuie la ridica

rea potențialului productiv al 
raselor.

In cadrul preocupărilor con
stante pentru îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării populației 
un rol important il are dezvol
tarea fermelor pentru producția 
de ouă și carne de pasăre. Se
cretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele obținute în 
această direcție, faptul că prin 
'acțiuni de cooperare se reali
zează indici economici la un ni
vel superior atît în I.A.S., cit și 
în unitățile agricole cooperatis
te. în prezent, țara noastră dis
pune de hibrizi de. păsări de 
înaltă productivitate, compara
bili cu cei ce se cresc în țările 
dezvoltate. Specialiștii dau ex
plicații asupra potențialului de 
producție a noilor hibrizi de pă
sări care pot da, în medie, cite 
250—300 . ouă pe an.

Ca și în timpul vizitei la ex
poziția de autoutilare, si aici are 
loc un dialog însuflețit al se
cretarului general, al celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
cu specialiștii. Se ascultă opinii, 
se cer lămuriri și se dau indi
cații care vizează în fapt nu un 
domeniu' sau altul, ci un întreg 
sector, c.u largi implicații asu
pra îmbunătățirii activității, a 

- ridicării eficienței. Totul este 
raportat la necesitatea sporirii 
producției de carne, lapte, lină, 
pentru. a se satisface atît nece
sitățile economiei naționale', cit’ 
și ale populației. In fapt, s-a vă
zut și de data, aceasta grija deo
sebită a secretarului' general

menite să

Sosirea in Capitală
a directorului general U.N.E.S.C.O. .

Miercuri seara, a sosit la 
București directorul general al 
UNESCO, Rene Maheu, pentru 
a participa la inaugurarea Cen
trului european al UNESCO 
pentru învâțămînt superior, cu 
sediul în Capitala țării noastre.

La aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întîmpinat de Mircea 
Malița, ministrul educației și 
învățămîntului, Vasile Gliga, ad

junct al ministrului afacerilor 
externe, Pompiliu Macovei, am
basador, delegatul permanent al 
României pe lingă UNESCO, Va
lentin Lipatti, ambasador, di
rectorul relațiilor culturale din 
M.A.E., Jean Livescu, președin
tele Comisiei naționale române 
pentru UNESCO, de alte per
soane oficiale. **"

reprezen- 
de a se 
stațiunilor 
preluarea 

agricoî de

Tovarășul Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, a părăsit 
miercuri dimineața Capitala, 
pentru a face o vizită oficială în 
Anglia și Olanda, la invitația 
Consiliului Britanic și a minis
trului culturii al Olandei.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, au fost prezenți membrii 
conducerii Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste.

Au fost de față Derick Ros- 
slyn Ashe, ambasadorul Marii 
Britanii, și Josephus F.R.M. 
Velîng~ însărcinatul cu afaceri, 
ad-interim al Olandei la Bucu
rești.

La București, au început 
miercuri lucrările Reuniunii 
europene a sindicatelor din 
metalurgie și construcții de ma
șini, âvînd ’ca temă preocupă
rile actuale ale sindicatelor din 
această ramură privind clasifi
carea profesională, specializa
rea, încadrarea și promovarea 
în muncă a cadrelor.

Participanții la reuniune au 
fost salutați de tovarășul Vir
gil Trofin, președintele Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia, care le-a urat succes în 
desfășurarea lucrărilor.

Ministrul silviculturii și ocro
tirii naturii din R.P. Bulgaria, 
Ianko Markov, care ne vizitea
ză țara, a avut, miercuri dimi
neața, o convorbire cu Vasile 
Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvol-. 
tarea în continuare a relațiilor 
de colaborare și cooperare din
tre cele două ministere, în do
meniul silviculturii și industriei 
lemnului.

La convorbiră au fost de față 
Mihai Suder, ministrul*secretar 
de stat la Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții, Filip Tomulescu, ad
junct al ministrului, precum și 
Spăs Gospodov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, și 
specialiști care îl însoțesc pe 
oaspete.

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală delegația de acti
viști ai P.M.S.U., condusă de 
Jdzsef Kâplâr, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U., 
care va face, la invitația C.C. 
■al P.C.R., o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost întîmpinată de to
varășul Ion Stoichici, adjunct 
de șef de secție la Consiliul

Economic, de activiști de par
tid.

A fost de față Domokos Ve- 
kâs, însărcinatul cu afaceri al 
R.P. Ungare la București;’

La Ministerul Comerțului 
Exterior, a: ’ fost semnat, 
miercuri după-amîpză,’ protoco
lul de schimburi de mărfuri, 
pe anul 197$; între Republica 
Socialista 'România și Republi
ca Ghana.

CRONICA
U.T.C.

Plecarea ,
delegației Ligii 

Tineretului Comunist 
din Anglia

Ieri a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Ligii Tineretului 
Comunist din Anglia, con
dusă de Tom Beli, secretar 
general al ligii, care, la in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist, a făcut o vizită în 
țara noastră.

In cadrul programului 
realizat,' delegația a vizitat 
unele obiective economice și 
social-culturale din Capitălă 
și din 'județele Prahova și 
Brașov, a avut întîlniri Jcu 
tineri muncitori, elevi, cu 
activiști ai U.T.C., a purtat 
discuții la U.G.S.R., Minis
terul Educației și Invățămîn- 
tului, Centrul de cercetări 
pentru problemele tinere
tului.

La C.C. al U.T.C-, mem
brii delegației au fost pri
miți de tovarășul Marțian 
Dan, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, cu 
care prilej s-a realizat un 
larg schimb de opinii asu
pra activității celor deraă 
organizații, au fost discuta
te unele aspecte ale mișcă
rii internaționale de tine
ret, exprimîndu-se hotărîrea 
de a dezvolta în continuare 
legăturile de cooperare din
tre U.T.C. și Liga Tineretu
lui Comunist din. Anglia.

La aeroportul București- 
Otopeni, oaspeții au fost con
duși de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

CIBIbîlUM 72

politic^ marxist-leniniste
• partidului nostru. •

Reportajul vizitei a fost 
realizat de i 

ION MARGINEANU 
CONSTANTIN BORDEI AN U 
MIRCEA S. IONESCU 
EMIL MARINESCU

Foto: ANGHEL PASAT 
ION DUMITRU

Pentru mulți dintre partîci* 
panți, ziua a patra a festiva
lului cultural-artistic „Cibi- 
riiufn ’72 — Tinerețe** a înce- 

■ put încă de dimineață cu ple
carea pe un atractiv ' itinerar 
turistic : Sibiu — Sadu — Rîul 

•Sadului — Gîtul Berbecului. 
. Facînd parte_ din cele 15 spec
tacole -păpușărești prezentate 
de mai multe teatre din țayă 
șî de jfjeste hotare, reprezenta
țiile cu „Punguța cu doi bani** 
de Ion Creangă care a- avut: 
loc dimineața la orele 11 în- 
-tr-un minunat decor natural 

. în parcul Sub ‘ Arini, în inter
pretarea colectivului Teatrului 
de păpuși din Iași și. „Poveste 

-din Carpați** de Aria Ioriiță-, 
Susținut de. Teatrul de păpuși 
din Oradea au cules aplau
zele ■ celor - mai mici spectatori 
sibieni. După, amiaza, zilei de. 
ieri -a fost consacrată în cea 
mai măre parte dezbaterilor pe 
teme profesionale și tehnico- 
științifice. La Casa’ Tineretului 
din -Sibiu peste 150 de tineri 
au participat la dezbaterea „Di
recții și perspective ale perfec
ționării tehnico-profesionale a 
tineretului, reieșite din docu
mentele Conferinței Naționale 
a P.C.R.**, condusă de tovarășii

Dumitru Văcăru, director gene- 
ral adjunct în Ministerul Mun
cii și Nicplae Lotreanu, Tăffec- 
tor șef adjunct la- revistă *Tî- 
nărul Leninist**. De o numeroa
să participare s-a bucurate și 
dezbaterea de la Mediaș. ^Ti
neretul .și creația tehnică**, con
dusă de fovarășul Silvestru ra- 
ti'ța, vicepreședinte al Cohslliu- 
lui național al pionierilor. 
Scriitoarele Lucia Demetrius 

. și'Mira Preda au fost prezente 
în mijlocul tinerelor de la: U- 
zinele. textile Cisnădie.

Seara, Sibiul, a găzduit în sa
la baroc a Muzeului. BrucîTen- 
thal (dra 20,00) concertul 'cuar
tetului „Pro arte" din Bucu
rești,. iar în. sala' teatruluv«pre- 
miera piesei „Unchiul, nistru 
din Jamaica** de Dan ■ Tăncțilă, 
interpretată de actorii sgfiției 
germane ă Teatrului din Sibiu.

Dintre manifestările maj*im- 
portânte ce au mai avut Ioc în 
ziuă a patra notăm expoziția 
județeană a creației tehnice a 
pionierilor, deschisă la Cas* de 
cultură a sindicatelor din Me
diaș și parada modei feminine 
a UCECOM București și UJCM 
Sibiu.

PETRE NICOLAE

bricarii.de


„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 JOI 21 SEPTEMBRIE 1972

TINERILOR DE PE BĂNCILE ȘCOLII, 
TINERILOR CĂRE ASPIRĂ LĂ 
: 0 PROFESIE MODERNĂ,
TINERILOR DORNICI SA DESCOPERE 
: FRUMUSEȚEA MUNCII

le adresăm această 
întrebare - îndemn:

CUIE RHSPUI1DE 
LH 0 CHEME HH1HU5TRIEI ?

NTREPRINDERILE CAPITALEI VĂ OFERĂ IN ACEST CINCINAL •ijj

120000 DE NOI LOCURI DE MUNCA
Una dintre cele mai importante dar și mai dificile probleme cu care se va confrunta indus-

tria Capitalei în eforturile oamenilor muncii pen tru realizarea cincinalului în patru ani ți juma

tate este recrutarea și pregătirea forței de muncă la nivelul îndrăznețelor angajamente asumate în

Trei adrese posibile

întrecere. S-a stabilit câ prin devansarea cu un ana unor investiții, prin intrarea mai devreme în

producție a unor noi capacități și pentru generalizarea schimburilor II și III, industria bucureștea

nă va avea nevoie în această perioadă de încă 100—120 de mii de muncitori. Acest plus de for-

ță de muncă va contribui alături de alte importante măsuri care au fost sau urmează să fie adop

tate la obținerea unei producții suplimentare în anii cincinalului, în valoare de 52 miliarde lei. O

sumă cu care s-ar putea construi nu mai puțin de 1 300 000 de apartamente. Acțiunea a fost de-

clanțată. Sub directa îndrumare a Comitetului municipal de partid ea capătă amploare cu fie-

care zi. Receptive la urgența acestei sarcini, organizațiile U.T.C. din întreprinderi, comitetele de

sectoare, comitetul municipal U.T.C., și-au întocmit programe proprii în vederea sprijinirii acestei

campanii, tot mai mulți tineri sînt îndrumați spre uzinele care au nevoie de ei, alte și alte cursuri

de calificare își anunță deschiderea în cele mai diverse meserii. Dar acesta este de-abia începu

tul. Pentru finalizarea acțiunii vor fi necesare străduințe incomparabil mai mari.

NE PUNEM MARI
SPERANȚE IN SPRIJINUL
ORGANIZAȚIILOR U.T.C

Convorbire cu tovarășul STELIAN GRINDEANU,
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Interlocutorul nostru ține la o 
amintire plăcută din anii cînd 
lucra la Uzinele „23 August”. La 
intrarea sa în producție, secția 
uzinaj fusese dală in mîinile a 
trei sute de tineri de-abia ieșiți 
de pe băncile școlii. Ei reprezen
tau SO—90 la sută din colectivul 
secției. Nimeni nu era prea op
timise în privința realizării 
sarcinilor în acest comparti
ment. Mulți dintre tineri nu mai 
lucraseră efectiv pe mașini iar 
acum li se cerea sâ execute 
după desene piese dintre cele 
mai pretențioase.

— I-am constituit- în citeva 
brigăzi — își reamintește tova
rășul inginer Grindeanu — în 
fruntea cărora am pus muncitori 
cu experiență și cu dragoste 
pentru munca cu tinerii, apoi 
i-am făcut să înțeleagă că de ei, 
de rapiditatea cu care se vor 
integra în cerințele producției 
depinde soarta planului pe în
treaga uzină. Le-ani stîrnit am
biția. le-am acordat încrederea 
noastră, i-am atras într-un am
plu program de educație munci
torească și profesională, pe care 
l-am gîndit împreună cu orga
nizația de partid, cu U.T.C. și 
sindicat, am fost iu permanență 
cu ochii pe ei și după numai 
șase luni toți acești tineri pu
teau fi lăudați în fața întregii 
uzine. A fost un succes complet.

Revenim însă la întrebarea de 
început.

— Care sînt posibilitățile și 
modalitățile recrutării efectivu
lui necesar de muncitori și ce 
ajutor așteptați din partea 
U.T.C. ?

— Aproximativ 100 de mii vor 
fi pregătiți prin școlile profesio
nale, ucenicie la locul de mun
că, licee de specialitate și 
cursuri postliceale. Restul, pînă 
la circa 120 de mii, urmează să 
fie pregătiți prin cursuri de 
scurtă durată. Ne-am propus ca 
aceștia din urmă să fie recrutați 
din rîndul absolvenților de școli 
generale și licee din municipiul 
București. M-ați întrebat " ce 
contribuție își poate aduce 
U.T.C. la această acțiune. Tre
buie să spun de la bun început 
că așteptăm un ajutor total din 
partea comitetului municipal, ca 
și a comitetelor de sectoare și 
a organizațiilor U.T.C. din în
treprinderi, în trei direcții esen
țiale : 1. desfășurarea unei susți
nute activități de educație mun
citorească în rîndul elevilor din 
școlile generale și licee pentru 
orientarea lor profesională spre 
meseriile din industrie ; 2. ac
centuarea preocupării organiza
țiilor U.T.C. din întreprinderi 
pentru calificarea tinerilor, 
pentru integrarea lor în spiritul 
de muncă și ordine a colectivu
lui, pentru asigurarea condiți
ilor corespunzătoare de viață și 
de muncă ale acestora. Prin în
treaga lor activitate, organiza-

țiile U.T.C. din industrie tre
buie să urmărească stabilizarea, 
legarea sufletească a tinerilor 
de uzina, de meseria, de colec
tivul în care au pășit, să-i ajute 
să se împlinească, să-și împli
nească aspirațiile prin muncă, și 
3. nominalizarea pe sectoare, pe 
străzi, pe blocuri, a tuturor ti
nerilor care dintr-un motiv sau 
altul nu sînt încadrați în mun
că. angajarea unor discuții apro
piate cu fiecare dintre ei și în
drumarea lor spre întreprin
derile, spre meseriile orașului.

— O astfel de acțiune este, 
după cum știți, în curs de des
fășurare.

— Intr-adevăr, s-a făcut ceva, 
dar insuficient. Mai sînt încă 
foarte mulți tineri în București 
care trăiesc din banii părinților, 
care se sperie încă de fabrici 
pentru că de cele mai multe ori 
nu au nici o idee despre fabri
că, despre munca la mașini.

Referindu-se la modalitățile 
practice, la tactica organizației 
U.T.C. pentru dezvoltarea la ti
neri din primii ani de școală, a 
gustului pentru tehnică, pentru 
profesiile industriei, pentru 
munca efectivă la mașini și uti
laje, tovarășul secretar conside
ră că trebuie să fie reluate o 
seama de activități care cu ani 
în urmă au dat rezultate exce
lente, dar la care s-a renunțat 
ori s-au formalizat.

— Cîți elevi au fost într-o fa-

brică și dacă au fost ce au vă
zut în plus de cee.-i ce vede un 
simplu vizitator din pragul ate
lierelor ? Desigur, foarte puțini. 
Cîți elevi îi cunosc pe muncito
rii noștri fruntași cu care se 
mîndrește o țară întreagă, ce 
știu ei despre pasiunea și fru
musețea meseriilor din care mii 
de muncitori și-au făcut un ideal 
de viață ? Desigur, mult prea 
puțini. Pînă nu de mult, U.T.C. 
organiza întîlniri Ia casele de 
cultură, în școli. în fabrici, în
tre elevi și 'muncitori cu renu
me, dar acum s-a cam renunțat 
la ele ori sînt organizate de așa 
manieră incit nu sînt suficient 
de interesante. Se fac multe 
adunări, multe ședințe dar ele 
au ca temă doar ceea ce ne in
teresează pe noi : să se prezinte 
un raport, să se transmită ulti
mele sarcini, fără să se țină 
seama și de ceea ce-i interesează 
pe tineri, ca probleme persona
le, de ceea ce ar vrea să știe, să 
înțeleagă. Educația muncito
rească se face cu răbdare, cu 
perseverență, cu pasiune.

— Și nu exclusiv de organiza
ția U.T.C.

— Se înțelege. Este o sarcină 
a întregii societăți, dar primii 
dintre cei chemați sînt profeso
rii și învățătorii, organizațiile 
U.T.C., organizațiile de partid, 
conducerile întreprinderilor, ca
re trebuie să asigure legătura 
reală dintre școală și uzină, să 
înfăptuiască dezideratul politicii 
partidului în acest domeniu-: a- 
propierea tinerilor de producție, 
pregătirea lor pentru muncă, 
prin muncă.

La întrebarea : în care mese
rii ale industriei bucureșțene 
pot munci tinerele fete ?, tova
rășul secretar ne-a răspuns.

—- Știu că unii conducători de 
întreprinderi din ramura con
strucțiilor de mașini ezită în ac
ceptarea fetelor la munca în 
ateliere, consideră că ele nu pot 
da randamentul băieților, dar 
vreau să afirm cu toată tăria că 
din experiența proprie, din con
statările ’ ..............
le-am 
mî-am 
fetele < _____ ___ ____
randamente în meseriile așchie- 
toarc, că sînt mai disciplinate, 
mai ordonate, chiar mai sensibi
le și receptive la exigențele și 
rigorile producției. Fără nici o 
reținere, ele trebuie atrase spre 
aceste meserii, ajutate cu aten
ție și solicitudine să depășească 
propriile preconcepții — dacă 
există la unele, astfel de pre
concepții — despre munca la 
mașini, despre munca în fabrici.

* și discuțiile pe care 
avut în întreprinderi 
format convingerea că 

dau deseori mai bune

La întrebarea, care sînt întreprinderile cu cea mai mare ne
voie de muncitori, ni s-a răspuns că absolut, toate, deoarece 
toate sînt .în continuă dezvoltare, planurile de producție ale 
fiecăreia sînt mult amplificate prin suplimentarea angajamente
lor pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate. Am 
insistat să ni se precizeze citeva dintre ele și am notat; Uzina

AUTOMATICA
GRIGORE DANCIU,

inginer șef al Uzinei „Automatica*

In ultimele luni noi am anga
jat peste 200 de tineri atît băieți 
cît și fete. La sfîrșitul lunii sep
tembrie ei vor intra în cursurile 
de calificare de scurtă durată. 
Pînă atunci lucrează alături de 
cei mai buni muncitori din sec
ție, în general tineri și ei își în
sușesc primele deprinderi pro
fesionale. Deși încă necalificați, 
putem afirma că toți acești ti
neri, bine tratați și supravegheați 
de maiștrii, de organizația 
U.T.C., își aduc un aport însem
nat la îndeplinirea sarcinilor 
zilnice. Pe primele opt luni ale 
anului noi am dat economiei na
ționale o producție marfă supli-

aceste

a-

men tară în valoare de 8 412 000 
lei iar pînă la sfîrșitul anului 
vom rotunji această valoare la 
13 milioane 700 mii lei,' cît pre
vede angajamentul colectivului 
nostru. Trec în revistă
succese nu numai pentru că ele 
aparțin în egală măsură tineri
lor și vîrstnicilor, dar în primul 
rînd pentru că noi căutăm cu 
toate prilejurile să folosim
ceste succese ca motiv de mîn- 
drie pentru tinerii noi angajați, 
încercăm să-i facem să înțeleagă 
că se află într-un colectiv pu
ternic și prestigios, că aici își 
pot găsi, prin muncă, vocația și 
împlinirea ca oameni. Grija noas-

I de utilaj chimic,’ Electroaparataj, I.O.R., 
căra roșie”, „23 August”, F.M.U.A.B., „V

, „7 Noiembrie”, ,,Fla- 
„Vulcan”, „Automatica", 

„Uzina de pompe" etc. etc. Ne-am oprit la ultimele trei cu în
trebarea : Ce condiții și posibilități oferiți tinerilor, care doresc 
sâ se angajeze in uzina dumneavoastră, și ce probleme de pro
ducție veți soluționa prin angajarea lor ?

tră cea dinții, și mai cu seamă 
a organizației U. T. C„ este ca 
fiecare tînăr care intră pe poarta 
uzinei să-și găsească - imediat 
prieteni printre cei mai serioși 
muncitori, printre cei mai sîr- 
guincioși și mai săritori dintre ei. 
Ca o probă că. așa este, vă pro
pun să stați de vorbă de pildă 
'cu Ileana Ionescu, eu Cornelia 
Comșa, cu Nicolae Hau de la 
maistrul Nicolae Ștefan din ate
lierul de montaj, angajați nu 
demult, și ,să vedeți ce spun. Nu 
știu ce ar trebui să li se ofere 
ca să accepte să-și mai pără
sească locul de muncă, uzina 
noastră.

Din păcate însă nu ne-am sa
tisfăcut în întregime nevoia de 
muncitori. Am angaja imediat 
dacă ni s-ar trimite, cel nuțin 
200 de tineri pentru meseriile de 
lăcătuși în construcții metalice 
și vopsitori Sînt meserii și sec
ții, în genera] ocolite. Tntr-ade- 
văr, nu sînt ușoare. Dar la fel 
de adevărat este că atît vopsî- 
toria cît și secția construcții me-

talice si ut organizate și dotate 
după ultimele exigențe. Ce ar
gument mai convingător poate fi 
decît acesta, ca avem zeci de 
meseriași în aceste meserii care 
lucrează aici de la începutul ca
rierei lor îai acum se apropie de 
vîrsta pensionării ? De ce au 
stat ? Pentru că și-au găsit pe 
•de-a-ntregul satisfacțiile materia
le și profesionale, pentru că pa
siunea și atașamentul față de 
o meserie vin numai prin muncă.

Două dintre compartimentele 
de primă importanță ; strungă- 
ria și lăcătușeria, au fost aco
perite în întregime cu forța ne
cesară de muncă. La * 
brie se vor deschide ________
de calificare pentru toți acești 
noi angajați. Am simțit astfel 
ajutorul U.T.C. în recrutarea 
lor, sperăm să devină în scurt 
timp meseriași pe care să pu
tem conta. Dar, de-acum, acest 
lucru depinde de noi. Și va tre
bui să ne ocupăm de așa ma
nieră de educația și instruirea 
lor. încit să realizeze după cel 
mult patru luni de la începerea

1 octom- 
cursurile

UZINA DE POMPE
Ing. DIMITRIE GRECOV,

directorul Uzinei de pompe

cursurilor de calificare, o pro
ducție egală cu a unui munci
tor calificat, categoria 1. De 
ce ? Pentru că în 1973 noi vom 
generaliza schimbul II și ,vom 
extinde schimbul III, atingi nd 
coeficientul 2. Numai așa putem 
realiza 3 000 pompe peste plan 
în anul viitor, numai așa ne 
vom încadra în angajamentul ce 
ni l-am asumat în fața parti
dului de-a înfăptui în numai 
patru ani și jumătate sarcinile 
cincinalului.

Printre cei angajați în ultime
le luni sînt și opt absolvenți de 
liceu. Ei au fost încadrați ca 
primitori-distribuitori de mate
riale. N-au âcceptat să lucreze 
la mașini sau să se califice.

Ne-a surprins pe toți această ati
tudine și ne-a îngrijorat în ace
lași timp. Noi avem în uzină 
foarte mulți tineri care au de
pus eforturi extraordinare pen
tru a-și termina liceul seral sau 
o școală de maiștri dar nici prin 
gînd nu le-a trecut după lua
rea diplomei, să renunțe la me
seria lor. Cum se explică însă 
că în schimb, colegii lor de Ia 
cursurile de zi ale liceului, își 
caută cu orice preț locșorul cel 
mai ferit de eforturi, își dau 
aere de domnișori ? Răspunsul 
trebuie să-1 dăm tot noi. Dacă 
elevii au venit la noi, n-au vă
zut probabil altceva decît uleiul 
de pe mîinile muncitorilor și 
s-au speriat. Este însă și mai

grav că nici noi n-am mers in 
scoli, n-am devenit măcar pen
tru citeva ore ..profesorii” lor 
în cunoașterea și dezvăluirea 
importanței și frumuseții mese
riilor din fabrici și uzine. Un 
lucru pe care va trebui să-l fa
cem de aici înainte, cu toată 
răspunderea. Liceele de cultură 
generală trebuie să devină și 
ele surse de muncitori de cea 
mai bună perspectivă pentru e- 
conomia națională.

Un sector în care n-am reu
șit să facem progrese în com
pletarea forței de muncă este 
turnătoria. Așteptăm pentru a- 
ceastă meserie opțiunile tineri
lor care nu se sperie de greu
tăți, care doresc să învețe a mo
dela fonta și oțelul în formele 
dorite. Este o meserie care se 
învecinează cu arta. Fără ea nu 
se poate. Tocmai de aceea noi 
am investit sume deosebit de 
mari pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, pentru ' înlă
turarea eforturilor fizice, pentru 
modernizarea procesului tehno
logic în turnătorie. Așteptăm a- 
șadar, ca ajutorul ■ comitetului 
municipal al U.T.C/ al comite
tului de sector, să continue. Ti 
vom primi cu totală satisfacție.

VULCAN
GHEORGHE GORAN,

director adjunct al Uzinei „Vulcan*

Noi stăm ceva mai rău. Avem 
nevoie in primă urgență de cel 
puțin 100 de tineri pentru strun- 
gărie, 120 pentru lăcătușerie, 170 
pentru meseria de sudori, 50 
pentru cazangerie. Deci, oricîți 
ar veni, i-am angaja. Ei vor fi 
necesari producției pentru anii 
următori ai cincinalului, dar 
trebuie să-i pregătim încă de pe 
acuma. în toate meseriile amin
tite. av£m deschise cursuri de 
calificare, altele se vor deschide 
în această toamnă. Dacă privim 
cu atenție cifrele. înșiruite mai 
înainte, putem rămîne cu im-

presia că nu avem suficienți 
candidați la poartă. Or, lucru
rile nu stau întocmai. Serviciul 
personal nu mai prididește cu 
angajarea. In lunile ianuarie- 
iulie anul acesta, am primit în. 
uzină nu mai puțin de 1 076 de 
salariați. Dar pe aceeași poartă 
au ieșit 730, fără tinerii încor
porați. Fluctuația ne macină 
multe energii, ne păgubește cu 
milioane. Nu putem spune, nici 
noi, conducerea uzinei, nici or
ganizația U.T.C. și sindicatul, că, 
am făcut totul pentru stoparea 
fluctuației. Dar în primul rînd,

cine sînt cei care vin și pleacă ? 
în special tinerii din împreju
rimi, la care nu le putem oferi 
cazare și nici mutația domici
liului în Capitală. Acum, __
primit aprobarea pentru încă 
două blocuri de locuințe, cu o 
capacitate de 800 de locuri. Vom 
satisface tot atîtea cereri, dar 
încă nu pe sînt de ajuns.

De ce spun toate aceste lu
cruri ? Pentru că majoritatea 
covîrșitoare a celor care bat la 
porțile uzinei noastre nu sînt 
tineri din București ci cum spu
neam, din localitățile județelor 
din jur care stau pînă se califi
că. apoi își caută de lucru cît 
mai aproape de casă. E la urma 
urmei, un fenomen generat de 
însăși economia noastră in pli
nă dezvoltare. Dar atunci, tot 
atît de firesc ar fi câ noi să asi
gurăm ponderea în școala noas
tră profesională, Ia ucenicie și 
la cursurile de calificare, a tiner- 
rilor din București. Ar fi solu
ția ideală. Și nu s-ar putea spu
ne că nu există rezerve în a-

am

ceastă privință. Au demonstrat-o 
chiar încercările comitetului 
U.T.C. al sectorului nostru, de 
a-i identifica pe-coi■•neîncadrați 
in muncă. Va trebui să-i adu
cem însă în uzină, -să- le arătăm 
toate meseriile sale, să-și alea
gă pe care o vor, și să fim în 
continuare alături de ci; să-i 
învățăm să fie statornici și per- 
severenți.

Inițiativa se adresează și fetelor
ANDREI POPA,

directorul Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a municipiului București

De la un an la altul, crește 
considerabil cererea pentru forța 
de muncă feminină, în economia 
municipiului București. Explica
ția decurge nu numai din faptul 
că s-au creiat și continuă să se 
creeze numeroase locuri de 
muncă, în industria ușoară, în 
industria alimentară, în industria 
chimică, destinate prin tradiție, 
în genere, femeilor. Se constată 
în același timp tendința lărgirii 
treptate a activităților industria
le care solicită munca femeilor, 
chiar și în sectoarele considerate

altă dată pentru ele, tabu, cum 
ar fi construcțiile de mașini. O- 
ficiile noastre de repartizare a 
forțelor de muncă, pe sectoare, 
au trimis numai în anii acestui 
cincinal, mii de tinere fete spre 
fabricile și uzinele cu acest pro
fil, unde azi pot fi întîjnite 
cele mai diverse meserii : 
strunguri, freze, raboteze, 
fața tablourilor de comandă, 
mașinile de rectificat, în electro
tehnică și electronică, pe maca
rale etc.

Nevoia forței de muncă femi-

în 
la 
în 
la

nină este departe de-a fi satis
făcută. în permanență se pri
mesc adrese de la întreprinderi 
prin care ni se solicită candidate 
pentru cursurile de calificare. 
Cererile se referă îndeosebi la 
absolvente de liceu dar și la 
cele care au terminat școala 
generală. Cu acest prilej, putem 
reaminti .încă o dată adrese e- 
xacte la care pot apela tinerele 
fete care doresc să îmbrățișeze 
o meserie valoroasă, să-și asi
gure un loc de muncă statornic, 
de perspectivă. în sectorul 2, U-

zina „Electronica", una dintre u- 
nitâțile ultra moderne ale Capi
talei, este într-o permanenta 
căutare de muncitoare pentru 
meseria de electronist. De altfel, 
peste 80 la sută din efectivul 
uzinei sînt tinere fete. în secto
rul 3, ele sînt așteptate la Uzina 
„Metaloglobus”, la Filatura ro
mână de bumbac, la „Mătasea 
populară”. Extinzîndu-și în con
tinuare capacitățile de produc
ție, diversifieîndu-șî gama pro
duselor, Uzinele „Policolor", U- 
zina de medicamente și Fabrica 
de sticlă de pe platforma „Du- 
deștl” sectorul 4, sînt gata să 
angajeze imediat absolvente de 
liceu și de școală generală pen
tru meseria de operator chimist 
și alte specialități. Țesătoria 
„Flamura roșie” din sectorul 5, 
„Tricodava”, Țesătoria „Aurora" 

ksi Industria iutei din sectorul 6, 
Fabrica de Confecții și tricotaje

din sectorul 7, sînt alte adrese 
oferite de ramura textilă, lată și 
meseriile care se pot învăța aici, 
în numai citeva luni : țesătoare, 
filatoare, croitorie, tricotajul etc. 
Și, în sfîrșit, pentru a reveni la 
întreprinderi mai „bărbătești” 
dar care solicită fete pentru pro
fesii adecvate, putem recomanda 
Uzina de reparații auto - Gri- 
vița și „Electromagnetica” din 
sectorul 6. A bate la poarta a- 
cestor unități, înseamnă a-ți 
deschide drumul spre o meserie 
de aur.

Pagină realizată de

ROMULUS LAL
Fotografii :

AL. PRUNDEANU
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tere pe care a trăit-o că nu e 
scriitor ; el „nu mai are nimic 
de vîndut și de cumpărat de la 
oameni"—în monedă-cuvînt ; el 
se retrage în zona unde „ne- 
izbînda nu e cu putință pentru 
că nu mai urmărește nimic", în 
zona unde nu mai comunică 
decît cu propriul spirit astfel : 
„cotlor asvuțios rocemnic, cas, 
Ten ten loc. vegor pe alorac..." 
..Jac viclean", la care nu ne-am 
-oprit intimplător, este o carte 
.iÂlereșantă ca simptom. Pentru' 
că o dată cu ea am ajuns să în
registrăm grafomania in iposta
za sa critică „evoluată, deci, și 
mai -ales ca substanță a litera- 

.. Hurii, a .unei literaturi ce teore- 
* tirează neputința și propovădui 

j&te.. bUaa. _ se-nțelege, fără 
„scheme moralizatoare", eșecul.

Gavril:

ÎMPĂRĂȚIA
Editura Cartea Româneasca

Valentin Berbecaru

SAH ETERN
1

Editura Cartea ' Românească

mai bine cînd m-am aplecat 
să intru în mașină !“.

Știu că hîrtia ziarului poate 
suporta, la fel ca și hîrtia căr
ții, și alte citate, decența ne 
oprește însă să continuăm. 
„Șahul etern"* invocat în titlul 
romanului nu semnifică deci* 
o falsă indecizie afectivă pe care 
ar justifica-o — după înțele
gerea autorului — exacerbarea 
tarifară a simțurilor, seducția 
libertinajului și mai ales o lip
să funciară de bun simț incit 
este cazul să ne întrebăm nu 

. numai de oportunitatea editării 
cărții dar și de oportunitatea 
existenței ei în circuitul pu
blic, în librării, și biblioteci.

1 ' 11

Dezllnat, lipsit de ur. minimum 
de ‘ organizare epică, împărțit 
poematic dar pretențios in ca
pitole : „Geneză", „Intimplarea", 
„Marea aventură". „Scrisorile", 
„Infernul". „Romanul" etc., ro
manul lui Matei Gavril este o 
pretenție eșuată. Autorul a 
avut la dispoziție chiar un „su-

mai metafizic spus, nu afectiv, 
emoțional, ci în ceea ce pri
veau corespondențele psihice". 
Nu știu dacă există aceste co
respondențe, însă e sigur că o 
minte de un asemenea calibru 
n-are nimic de-a face nu doar 
cu literatura, dar nici cu altele, 
mai grave. încît trebuie să ne 
îngrijoreze foarte mult credința 
autorului (pardon, a eroului) că 
„femeile trebuie să se preocupe 
de partea sentimentală a vieții, 
noi, bărbații, o avem pe cea
laltă, spirituală". Insă, dovada 
preocupării de ordin „spiri
tual" a autorului, este de
sigur chiar scrierea „Romanu
lui" acesta „nonconformist", -in
coerent și destul (!) de agramat. 
Mai răii este că sub aceste 
haine jalnice ni se vînd și gîn- 
duri de asemenea factură : „Deși 
Nietzsche avea dreptate, din 
punct de vedere strict teoretic, 
Hitler, care a încercat să aplicag 
teoria supraomului ”său în prac- 1 
tică, a fost o greșeală a omeni
rii. Eu am totuși credința că a- 
ceastă criză a omului modern 
va fi depășită și că pînă la urmă 

.va învinge, totuși, supraomul. , 
dar un alt supraom decît cel al 
lui Nietzsche, un supraorn cos- I 
mie, care va avea o altă cbnsti- | 
tuție, chiar și fizică, nu mai I 
vorbesc de cea spirituală". Să- l 
racul Hitter, care n-a vrut ’decît 
să pună în practica ..teoria 
supraomului" și n-a fost decît, I 
nici mai mult, nici mai puțin 
..o greșeală a omenirii® ’ Cred I 
că e cazul ca autorul să-și țină ! 
gîndurile de acest fel acasă iar | 
editura să nu se mai joac£ în I 
acest chip incalificabil cu răb
darea cititorului de bună cre
dință
gîndi. _ ■________ ___ _
..roman". Ia măsura în care Ma
tei Gavril este o „greșeală a li
teraturii" actuale sau a propri
ilor lui ambiții pentru care se 
vede mai mult decît limpede câ 
n-are nici un fel de mijloace.

care, desigur^, se poate 
după lectura acestui

psihologică" ea ar fi putut fi
gura, pe cîteva zeci de pagini, 
într-o colecție specială destina
tă acestui tip de maculatură, 
însă ceea ce pare a fi gîndit cu 
corectitudine — schema — nu 
a putut fi scris la nivelul unor 
minime exigențe literare. Auto
rul „construiește" dialoguri pe 
cît de lungi pe atît de stîngace, 
artificiale, neverosimile. Analiza 
psihologică nu depășește notarea 
monotonă a modificărilor fizio
logice iar cît privește schimbul 
de „idei" dintre personaje el 
este ca și nul deși dialogul se 
întinde aproape oe tot cuprinsul 
romanului. Este o adevărată 
performanță ca niște eroi să 
vorbească atît fără să. ne spună 
ceva deosebit despre ei ! Dez
văluirile, pe de altă parte, sînt 
neverosimil de rapide, forțate 
nu de evoluția firească a perso
najelor ci de voința inabilului 
autor. Nici n-apucă bine procu
rorul să insinueze o „acuzație" 
că personajul i-o ia înainte, 
chipurile „constrîns" de logica 
de fier a anchetatorului. Dra
maticele mărturisiri sînt ridico
le : „Ei bine, țin la ea, cum 
n-am ținut la nîci-o femeie. Te 
ce vreți să vă jur : pe cruce ?...

; Pe constituție... ?“ După două- 
' trei replici personajele devin 
i total neinteresante, autorul 

necunoscînd, se vede, elementa
ra regulă a jocului : literatura 

I nu se face din fapte ci din 
' uvinte. După două ceasuri de 

I anchetă. procurorul „simte" 
ceva : ..Dumnezeule, cu mine se

• intîmplă ceva !... Simt că mi 
l s-au anrins călcîile... și n-au 
I trecut decît două ceasuri..." 
| Eroina, ați. ghicit, este Ofelia. 
•felcerița cu nume care-1 evocă 
indecent pe Shakespeare,, sea- 

I mână cu o „sirenă" („— Tu știi 
i cum erau sirenele ? — Aproxi- 
■ mativ s jumătate femeie, jumă- 
j late pește") și, de bună seamă, 
I ca Claudia Cardinale, „idealul 
I de frumos" căruia îi este dedi-

căci așa cum s-a constatat, toa
te produsele Kitsch înfloresc a- 
proape exclusiv pe trunchiul 
îngăduitor al culturii. Tehnica 

este mînui-’ 
autor. Ea 

vocația sa 
. către un 

,, garanție41,

„ruperii planurilor" < 
tâ barbari de către 
sublimează de fapt 
„poetică", înclinată 
simbolism mitologic, , _ , . ,
între altele, a proiecției în u- 
niversalitate („Frații Euscor- 
pius", „Pămîntul nu stă pe 
loc"). Tn retorta unei nuvele 
sînt turnate în spiritul proce
deelor dada, (căci orice inver
sare a elementelor n-ar leza 
deloc, e limpede, „substanța" 
exprimării), întîmplări tragice 
si întîmplări mărunte, personaje 
fantomatice, ticuri verbale, in
terjecții, înjurături, echivalent 
al unui soi -ciudat de vitalism 
autohton. z

Să exemplificăm, fără alege
re, cu o nuvelă, ce se întinde 
pe circa 100 de pagini : ..Pă
mîntul nu stă pe loc". Ea este 
„construită" pe „scheletul" le
gendei lui Kleobis și Biton, fiii 
Kydippei, preoteasă a Hereî' în 
Argos; înjugați la car în locul 
bivolilor,' pentru a-și conduce 
mama la templul zeiței și a- 
dormiți pe veci ca răsplată a 
jertfei lor. Inlocuiți numele 
Kydippei cu' Oprina al lui Kleo
bis și Biton cu Stantin și leu, 
înjugați (simbolic, firește) în
tr-un vechi car de țară, ce se 
tîrăște cu greu pe un drum glo- 
duros ce „se lungește ca 
scuipat, asemeni 
boi" de Ieremia 
cum spune un 
cult" ; adăugați 
tică între frații 
mîpdoi, (cu iubire malefică) pe 
Dicina, „viperă cu corn", „vi-

Corina Cristea:

SCADENȚA
Editura Cartea Românească

I

un 
cucarului 

Grigorescu (!), 
personaj . „in- 

o dramă ero- 
ce iubesc, a-

Iată o carte in Care triviali
tatea este împinsă la paroxism : 
„Șah etern", biografie-romanța- 
tă a unei prostituate, consem. 
nare elegiacă a penibilelor ei 
tribulații, a intimităților' și ca
priciilor scabroase, absurde sau 
absente ale unui șir de bărbați, 
vreo 4—5 soți plus nenumărate 
alte curibștipțe^masctfline, ocazi
onale,- care— dupfu c’.Uni bra
vează ‘eroina — nu -i-ar-„ierta 
niciodată elanul de a țipa la ei 
și de a-i apostrofa, daca n-ar fi 
convinși ca-i 'iubesc și că mă 
port față de ei ca o ventuză".

Fața de românul semnat de 
Valentin Berbecaru «laculatura 
.erotică' a lui Octav Dessila sau 
Mihail Drumeș reclamă pe drept 
cuvînt ”O ’■ rigoare academică, 
„Șah etern" stabilind o tristă 
performanță^ aceea de a fi po
emul în proză al unui violent 
amoralism, o apologie a cinis
mului si desabuzării, cred că 
fără precedent în istoria pro
ducției noastre editoriale.

O lume de proxeneți, excroci 
și femei de moravuri ușoare 
viermuiesc în paginile acestui 
roman-partizan, scriere — ma
nifest pentru un fel de a trăi la 
o margine a existenței ce pare 
autorului normal, „așa cum pa
sărea zboară și cum peștele 
înoată". Prima jumătate a cărții 
este cronica unor aranjamente 
dubioase în care eroina trebuie 
să faciliteze reușita unui șantaj 
sentimental efectuat asupra unei 
contese italiene, „redactoră a 
unui ziar socialist din Milano" 
ce face politică de centru-stinga 
(adică e disponibilă pentru 
toată lumea, după cum explică 
„doct" autorul romanului), ve
nită la noi în căutare de plă
ceri și un proxenent autohton, 
șeful unei bande vesele ce prac
tică amorul în grup și ai cărei 
membri rafinați „muiau scoar
țele cărților lui Kafka, Robe- 
Grillet. Nathalie Sarraute și 
Marguerite Duras, în ceștile de 
cafea și paharele de vermut".

Autorul panegirează cîteva 
din „tristețile" eroinei : câ 
duce „o viață nu de cîine, nu, 
ci de cățea pe care o miros 
dulăi, că este victima unei 
masonerii a mirosurilor ce i 
se opresc „în piept, așa cum 
unei pisici care își linge părul 
îi rămîrie un nod în gît și îi 
vine să -verse", faptul ca ea, în 
ciuda tuturor eforturilor dispe
rate ca „o femeie curtenitoare 
si instruită de- treizeci și cinci 
de ani avea un statut inferior 
unei țoape de optsprezece ani 
gata să-i ia suta - bărbatului, 
iară a mai spune la revedere".

Pe zeci de pagini, adică pe 
toate cele 320 ale cărții, trivia
litatea se desfășoară în evan
tai, autorul declarîndu-ne cu o 
suspectă melancolie ba că o a- 
numită rufârie intimă, de ny
lon, „oprește pielea să transpi
re... si inima să dorească", ba 
că tinerele de azi „zîmbesc ca 
niște cățele întotdeauna jigni
te,’ pentru că nu știu ce se în- 
tîmplă cu ele". Eroina are și 
cîteva discipole cărora le ino
culează aspirația de a face to
tul pentru a ajunge în ..apar
tamentele- unor posesori de ma
șini dacă'nu chiar îrî cele ale 
unor „stabi. mari doctori, ar
tiști, miniștri și generali". Pe 
alte pagini se explică în de
talii cum- se înoate face- rost de 
o haina ’de pifele, îmbrăcămin
te neapărat-trebuincioasă pen: 
tru câ „după ce ai văzut-o și 
pipâit-o te simți ca un copil 
care surîde pentru că a desco
perit încă o calitate a lumii din 
jur", plus alte sfaturi „prac
tice" cum ar fi refuzul de a 
poseda o haină neagră pentru 
că e si ieftină și pehtru că era 
purtată de „călăii dîn Gestapo" 
(! ?). In altă parte \un mare 
spațiu tipografic e consumat 
de discuții pe tema pdterii mi
raculoase a cifrelor 133 și 331, 
a „luminii tabolice" și a „ac
tului fintonic" („expresie foat- 
te complexă a științelor eso
terics”), pe notații de acest ca
libru: numai un prost poate să-și 
„închipuie că lipiciul unei stră
ine este mai bun decît al nostru" 
sau „și dragostea se face nu
mai cu brațele, aproape fără să 
ai nevoie de sex", pe dialoguri 
argotice sau de genul : „— Ce 
virată au sînii dumitale ? De 
ce domnul Sandy ? I-ai văzut

Rodica Sfințescu:

Editura Cartea Românească

„Joc viclean" este „istoria", 
dilatată' pînă la proporțiile u- 
nui roman a ratării unei „vo
cații" literare. Personajul cen
tra*!, inginer într-un oraș de 
provincie, e un „adolescent în- 
tîrziat" în ciuda celor 40 de ani 
ai săi, „proaspăt în viață prin 
abstinență", „rezervă și lașita
te". El descoperă Intimplător 
„jocul viclean", periculos al 
artei către care îl atrage trep
tat, dar irevocabil, nu numai 
propria veleitate hrănită de 
constatarea că în jurul său ni
meni nu scrie mai bine, ci și 
mediul în care evoluează, opac, 
confuz, avid de idoli fie reali, 
fie inventați. „Aventura" se 
sfîrșește tragic (pe patul unui 
spital de alienați), autoarea 
descoperind astfel imposturii 
artistice, fudulă și înfloritoare, 
nu știu ce anxietăți, nu știu ce 
filozofice dubii, nu știu ce no
bile drame interioare. Autoa
rea mai descoperă cu juvenilă 
uimire că nesiguranța și între
bările „sfîșietoare" sint comu
ne creatorului autentic și di- 
lentantului că. în fond inten
țiile lor sînt aceleași dar, ciu
dat, realizările diferă. Este vă
dit că substanță acestei cărți o 
constituie. în afara fabulației, 
tocmai intenția de a articula o 
„mică artă poetică", de a-și 
clarifica sieși noțiunile de „vo
cație" și „literatură", de a găsi 
justificări demersului său, de a 
ne aminti că arta e un sacri
ficiu de flacăra căruia ești a- 
tras de regulă pe nesimțite, 
perfid, iar artistul un „suflet 
pur", „un naiv" pe care socie
tatea îl poate mai ușor zdrobi 
decît înălța. Ne aflăm, așadar 
în fața unor clișee dubioase 
(la care apelează altfel destul 
de copios autoarea nu numai 
în expunerea convingerilor sa
le „estetice"), etalate cu studia
tă prețiozitate, în „vorbe mul
te", asemeni personajului său 
care avea, într-o stare specia
lă de mîncărici în degete, 
oroare de hîrtia imaculată. Mai 
exact, a causeriei despre artă, 
ridicată la rang de subtilă fi
lozofie. Ținuta filozofică, o- 
biectivitatea supozițiilor ar sta 
paradoxal totuși în lipsa deci
ziilor, în ambiguitatea „opțiu
nii", așa ca într-o interminabi
lă discuție literară de cafenea. 
O fi arta „foc mistuitor" ? O fi 
arta „un joc" ? O fi arta „da
torie socială" ? Ceva cam în 
gehul întrebărilor pe care și le 
puhe un Spirit diletant dar ’„re
ceptiv" în fața unei picturi ab
stracte ; „O fi ceva de capul 
ei ? O fi vreo escrocherie la 
mijloc ?". Un. singur lucru e clar 
„scriitorului", intrat în final pe 
tărîmul unei nebunii apoteoti
ce și simbolice, menite să ne 
înfioare, să ne zdruncine osifi
catele și eronatele noastre cer
titudini : că nu vrea să fie o 
minge pocnită de toți pereții. 
El se „preface" poate în urma 
„experienței negre" de cunoaș-

Un fenomen ce amenință să ia proporții

JOC VICLEAN
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biect" pe care o mină de pro
zator adevărat l-ar fi știut ex
ploata- Insă Matei Gavril n-are 
nici simț epic, nici spirit de ob
servație ca să nu mai vorbim de 
calitatea analizei • psihologice 
sau a meditației în marginea 
faptelor ori stărilor sufletești ale 
personajelor. Cînd autorul iz
butește să-și neutralizeze — 
aceasta foarte rar — un mon
struos simț al „eului", dăm și 
de pagini dacă nu interesante 
măcar corecte de proză etno
grafică (descrierea fără comen
tarii a obiceiurilor din mediul 
său țărănesc — „împărăția"). 
Insă orice tentativă de a intro
duce "în text opinii, puncte de 
vedere, comentarii cu pretenții 
filozofice ori „simplă" analiză a 
unor stări de spirit îl duce la 
enormități penibile

Incapacitatea de a releva sem
nificația adîncă a faptelor, lipsa, 
într'-un cuvînt, a oricărei urme 
de „talent epic" îl obligă pe 
autor să adopte un stil artificios 
si pretențios, vag poematic une
ori, însă lipsit de orice forță de 
transfigurare. Ceea ce poate ob
serva autorul pe marginea unor 
fapte nu depășește un interes 
provincial. însăși gîndirea sa 
artistică, dacă se poate vorbi de 
ea. este provincială. Personajul 
„romanului" își ia inutil un aer 
patetic, meditativ, zadarnic își 
compune o față „filozofică" pen
tru a-si ascunde, de fapt, un vid 
absolut al conștiinței. Pentru câ 
faptele, unele dintre ele, par a 
fi fost cu adevărat dramatice 
(condițiile morții tatălui), iar 
personajul, „mindru de greuta
tea destinului" care i-a fost dat 
nu izbutește să ne convingă de 
altă înzestrare a sa în afara ce
lei erotice. Obsesia sexuală se 
realizează, „ritualic", pe mor
mântul tatălui de curînd îngro
pat. Mal departe, într-un ton 
jalnic, de tînăr abscons și ro
manțios, mereu penibil, urmea
ză un fel de comentarii prăpăs
tioase în marginea unui schimb 
de scrisori cu eroina ritualului 
de mai înainte. Olga, o fată cu 
..ochii durdulii" și ai cărei „sîni 
dezvoltați îmi umpleau burta 
suplă" de „ștrengar romantic" 
In fine, mîinîle aceleiași Olga 
„îmi dădeau fiori prin tot 
cprpul". Oricît ar încerca auto
rul să treacă acest nivel, nici un 
comentariu 
predilecția
pentru considerațiile pe margi
nea succesului rapid în fața re
prezentantelor sexului slab (de 
altfel, amorul lamentos și la
mentabil este o temă în plină 
„renaștere", în spiritul scrierilor 
de duzină din perioada interbe
lică, pline de plictis burghez și 
declarații false). Cu toate pre
tențiile de meditație superioară, 
autorul, de o înzestrare mai pu
țin decît mediocră, se face expo
nentul unei mai largi categorii 
de amatori de „opere" vulgare 
atit în literă cît și In spirit 
Pentru câ nu mai trebuie pe 
larg demonstrată vulgaritatea de 
spirit din care ies asemenea 
considerații : „Poate, atunci, aș 
fi iubit-o mai puțin, sau poate 
doar mai mult sufletește, sau

Editura Cartea Românească

nu poate ascunde 
sa bolnăvicioasă

Autorul își subintitulează „ro
manul" : „O investigație psiho
logică" dar face fatala eroare 
de a ne informa asupra acestei 
intenții după ce ne lasă să citim 
dedicația : „Idealului de frumos, 
în general, și Claudiei Cardina
le, în special". Și pentru că 
frivolitatea este doar unul din 
atributele vieții (!) iată și gravi
tatea ei. în citatul biblic sub 
obsesia,căruia a fost . probabil 
scris „romanul" : „— Unde este 
fratele tău, Abel ? — Nu știu. 
— Sînt eu păzitorul fratelui 
meu? — Ce-ai făcut? Glasul 
fratelui tău strigă din pămînt la 
mine". După atîtea indicii de 
publicitate ieftină lectura cărții 
bazată pe o intrigă polițistă pe 
cît de inabilă pe atît de lungită 
(„investigație psihologică" !) .are 
loc cu o atenție sporită însă 
dezamăgită de la primele pagini. 
Autorul n-are nici un fel de 
„chemare" și, în afară de cu
noașterea UQor fapte ce s-ar fi 
putut întîmpla oriunde, lui nu-i 
revine nici un merit. Analiza 
„psihologică" este o glumă 
costisitoare. îijtinsă pe aproape 
400 de pagini. Subiectul e de 
nuvelă polițistă și chiar așa 
lipsa de talent n-ar fi avut cum 
să ducă la o realizare. Iată, pe 
scurt, faptele t într-o cherhana 
din deltă arhitectul Grigore 
Bocancea, o personalitate mar
cantă a domeniului, suportă o 
încercare de asasinat pusă la 
cale de soția lui,' Alice, descen
denta unei vechi familii domni
toare a Țării Românești, îm
preună cu felcerița locală. Mo
tivul ? Soțul descoperise trata
mentul cu stupefiante practicat 
de nobila soție si o îndemnase 
ferm să se autodenunțe procu
raturii. Apelînd la un căpitan de 
cursă lungă. înamorat pînă peste 
urechi de felcerița Ofelia (au
torul nu ezită să-l introducă și 
pe Shakespeare în „investigația 
psihologică") care este și au
toarea planului (ea : mintea care 
gîndește ; el : mîna care loveș
te) < cele două femei paț- a-și fi 
realizat intențiile criminale dar, 
grație eficacei anche.te între
prinse de procurorul Radu Cru- 
țiu lucrurile sînt dezvăluite și 
criminalii demascați. Efectele 
înscenării sinuciderii nu sînt 
cele scontate, victima nu moare, 
în schimb cade în plasa propriu
lui gest, criminalul, tînărul că
pitan de cursă lungă, înecat el 
în locul arhitectului.

Tn genere, o schemă polițistă 
destul de banală și dacă autorul 
n-ar fi dorit-o „investigație

oezlicate și 
r>oda !— 
dimension; 
nute—“ ; .. 

dumne

re și mi- 
igi la ceea 

numiți ce 
trebuie mai întii 

incerutudinile" : 
rsorală desâvirșitâ 

exista decît in romane* : „O 
mtie e mai slabă decît 
bărbat, orice s-ar soune. Se 
țelege câ-i mai slabă. £ lucru

,.O investigație osihologicâ" a 
semidoctismului ar fi fost. In
tr-adevăr. interesantă și utilă 
Oamenii din ..Amurgul lagunei* 
sînt niște «emidocți întristători 
cînd nu suferă de o mai gravă 
atingere a minții, „exprimir- 
du-se“ prin violență sălbatică și 
mutism primitiv dincolo de care 
autorul nu poate întrezări nimic. 
Era nevoie de un „roman* pen
tru a proba atît de convingător 
totala absență a talentului lite
rar ?

PĂSĂRI
SUBTERANE

Editura Eminescu

în
cum

Nuvelele sînt construite 
tehnica „flash-bac“-ului, 
spune prezentatorul volumului 
(loan Adam) pe una din co- 
perți, ceea ce ar conferi automat 
scriitorului, în concepția sa, ca
litatea de scriitor „refractar ca
noanelor. narațiunii tradiționa
le", de „iscoditor de noi moda
lități epice", și... tot ceea ce 
s-ar mai putea adăuga în ma
teria de descoperire și inova
ție. S-ar mai putea asocia, așa 
mai pe departe (ca nimic să nu 
afecteze și să nu umbf-ească o- 
riginalitatea autorului român), 
numele lui Joyce, Barnes sau ăl 
Virginiei Woolf, capacitatea u- 
nei direcții a prozei moderne 
de a se organiza poetic, într-un 
„sistem autoreflexiv" cum spu
ne J. Frank, de a structura na
rațiunea în afara „rigidităților" 
temporale, a „naturalismului" 
pe care-1 implică inevitabil în- 
tr-o formă sau alta, descripția 
coerentă. O, și încă multe alte 
lucruri, menite să 
„vorbirea" despre

se invirtește mai mult, cu atît 
mai mult te amețește..." „El nu 
știe că peștii înoată în turmă 
deși fierar® trăiește In felul 
lui !. ..e greu să fii bou“.
(ceea ce nu s-ar zice totuși) de 
intraductibila incantație a bles
temelor mamei la adresa Mai
cii Domnului (indecentă parodie 
argheziană), de tulburătoarea 
sugestivitate a unor simboluri 
ca oul de găină bleaga, 
curcubeul mu legătura de ma
caroane etc.

Imaginea ar suferi poate dară 
nu v-am oferi totuși și cîteva 
citate substanțiale, căci tehni
ca scrierii nu este ultimul lu
cru pe care sîntem invitați să-1 
aplaudăm : „Maica Domnului 
se baligă din cer. nu vezi că 
ninge ninge cu noroc, ninge 
eu fulgi de baligă și mugete 
de Lună"— „Omule, plouă cu 
Omenie tocane Omenia-Pămîn- 
•.u-i un cercel de românită 
prins fn lobul urechii. Ei stingi 
plouă cu Omenie 25 ori 25 
ori 25 și iar ori 25 mereu ori 
25 cît fac cît fac„.“ „To- 
câne Izvorul colo-n sus pe cer 
haideți mă cite pentru toate 
Pămîntul nu-și face moarte ți- 
ne-te bine Mamă zburăm.. “ și 
tot așa pe 250 de pagini într-o 
limbă română siluită, ce igr.oră 
parcă tot ce-a împămîntenit 
limba noastră literară de la 
Școala ardeleană încoace. E 
trist cînd vezi amestecată aici 
istoria gravă a unui popor, cînd 
idei și fapte cu rezonanțe ge
neroase sînt caricaturizate cu 
pretenția de a face subtilă, pro
fundă și 
literatura 
își caută 
hăinuțe.

Corina Cristea e cu „Sca
dența" la a patra carte de pro
ză : o proză în general anostă, 
în special npnoră, de alcovuri 
și interioare corect descrise, 
încărcate excesiv de parfumuri 
prin care circulă femei singu
ratice părăsite de soți ori a- 
manți, confecționîndu-și pe baza 
tristei lor experiențe o mă
runtă filozofie a amorului. Sta
rea civilă a tipului de femeie 
întîlnit în această proză cam 
clorotică, de un sentimentalism 
dubios, este aceasta j „Reli 
trăia cu un procuror atunci, 
încă îl mai iubea pe Ștefan, cel 
pe care îl cunoscuse vara în- 

z toreîndu-se de la ștrand, dar 
' era o femeie care nu putea trăi 
singură și căreia nici nu-i a- 
jungeau banii pe care-i ciștiga 
singură**.

Variantă feminină a manierei 
„medelenizante" aplicată unui 
mediu ceva mai crescut decît 
cel infantil din Ionel Teodo- 
reanu, proza aceasta își divul
gă resorturile meschine în in
sistența cu care, afectînd o re
ceptivitate deosebita față de 
delicata compoziție a sufletului 
feminin, este atrasă ca de un 
magnet insuficient ascuns de 
un soi de sporovăială agreabilă 
sau bîrfă superioară, condes
cendentă, întreținută în jurul 
bietelor înșelate sau înșelătoa
re în iubire, femei cu legături 
temporare din pricina mai de
grabă a infirmităt.ii sufletești 
sau a vîrstei critice decît a vo
cației de a iubi. Surprinzător, 
într-un roman „de dragoste" 
(al unor iubiri eșuate, neîm
plinite) : lipsesc ..argumentele" 
convingătoare, mari sau mici, 
evidente sau mai subtile, ale 
vocației iubirii, putîndu-se 
vorbi. în schimb, de o vocație 
a văduviei, a traiului provizo
riu între o „iubire" care încă 
nu s-a stins și alta care încă 
nu s-a consolidat. în genere 
eroinele cu această curioasă vo
cație. între două vîrste. fac 
pasiuni pentru tineri virili și 
cu chipuri copilăroase, sub 
vîrsta pe care o au ori pentru 
bărbații „rătăcitori", cu nume 
exotice : „Nini Pascalini. cu 
hainele lui scumpe, cu pălăria 
lui scumpă, cu mersul lui de 
rătăcitor" cîntăreț de local cu 
studii juridice. Cu excepția 
părții a doua, ..Fragment din- 
tr-o puritate" (titlu insuportabil 
ca și celălalt, „Plecări, suave, 
frunze" dar indicînd natura ex- j 
cesului și a afectării care di
vulgă artificiozitatea, prețiozi
tatea autoarei), unde prozatoa
rea își tratează sentimentalis
mul minor cu oarece cinism 
realistic. ^Scad* nța“ este insă I 
un roKan neinteresaai, ratat . 
din cauza excesului fn ambele I 
direcții: sentimentalism și ei-

’ nism Ești adorabil. Ltilu
‘ — Ce expresie împuțită ?“) Tot 
’ excesivă ni se pare și ceea ce 
, s-ar putea numi latura „didac- 
| tieă“ a cărții : sfaturi pentru ti- 
j nerele începătoare în cucerirea 
! bărbaților („Un bărbat vrea 

să-si stâpineascâ femeia, nu să 
; fi? stăpînit, nici măcar din o 
: slăbiciune pentru ea sau pen- 
' tru grija pe rare o are pentru 
- el"), recomandări pentru îngri

jirea sufletului (..— Cum poți 
I să-ți îngrijești sufletul ? — La 
i fel cum îti îngrijești pielea să 
I nu îmhătrînească"), maxime 
i pentru albumul fetelor de pen- 
! sion (..Există pentru fiecare o 

scadență a destinului. Nu poți
I trai fără sâ plătești") etc.

Eroinele Corinei Cristea au 
„stil" dar din păcate acest stil 
le menține la aceeași vîrstă spi
rituală, la o copilărie prelun
gită din dorința excesivă de a 
indica cu tot dinadinsul o pre
tinsă puritate convențională. 
Sinceritatea și delicatețea nu 
sînt, așa zicînd, firești, ci co
mandate, artificiale, din dorința 
de a face... literatură. Proza Co
rinei Cristea este, așadar, ma
nieristă și de un interes minor.

filozofică proză, cînd 
cu implicații  ̂sociale 

moderne și străine

Adrian Beldeanu:

SĂ MAI 
CÎSTIGI 0 ZI

7

Editura Albatros

înnobileze 
literatură. Desene de OCTAVIAN BOVR

„Să mai cîștigi o zi", nu ro
man ci un fel de jurnal intim, 
este un document psihologic al 
trufiei și infatuării „balcanice" 
ale unui avocat — personajul 
principal — care, tolănit comod 
într-un fotoliu al superiorității 
contemplă cu mare satisfacție 
de sine o lume ciudată, mărun
tă, meschină. Plăcerea expri
mării mîndriei de sine, în rea
litate o banală suficiență, um
ple pagină după pagină s „O, 
ce arhivă de sentimente și a-

mintiri păstrez în creierul aces
ta marcat de o oboseală ire
ductibilă !. Uneori capul meu 
ia forme curioase : de baston, 
de roată de bicicletă. Mă dizolv 
în vasele cu flori, aș putea să 
jur că m-am născut ieri sau a- 
laltăieri într-o grădină, la mar
ginea brazdelor, direct din pă
mîntul vîscos, îngrășat în fie
care toamnă ; nu am părinți, 
sînt propriul meu autor iar lu
crul acesta îmi produce o plă
cere stupidă".

In realitate, cel atît de dor
nic de independență și de ori
ginalitate terorizantă este un 
tardiv și neînsemnat epigon al 
liniei balcanice a literaturii 
române despre care scrie atît 
de frumos și de subiectiv stră
lucitul ei reprezentant de azi, 
Eugen Barbu. Adrian Beldea
nu, căruia nu i se poate nega o 
oarecare sensibilitate și capaci
tate de expresie colorată, 
n-are însă simțul limbii și 
„viziunea" balcanicilor ci își 
însușește fără a ști să le 
poarte niște haine mult prea 
somptuoase pentru firavul săy 
talent. Obsedat de ticurile ne
semnificative ale „balcanicu
lui", de „babilonul nostru 
balcanic" în general, îndrăgos
tit superficial de mirosuri, avo
catul din carte afectează un 
aer de prinț al dreptății, de 
„cow-boy" neînduplecat și sin
gur în mijlocul unei faune pi
torești și bizare. în realitate, 
însă, atracția secretă, ireprer- 
sibilă spre „II profesore", un 
mare savant, artist în felul 
său, extravagant și pitoresc, 
frumos ca un zeu, ’ formula fi
zică și spirituală a idealului 
balcanic, este „supratema" jur
nalului : personajul nostru îl 
idolatrizează fără să vrea s-o 
recunoască pe acest mare ma
estru pe care n-are mijloacele 
de a-1 imita. Tn afară, deci, de 
interesul, special psihologic, „Să 
mai cîștigi o zi" este expresia 
aceleiași hipertrofii a eului 
care bîntuie „proza" recentă a 
multora, preocupați să-și pro
iecteze propriile ambiții, reale, 
în realizări iluzorii, lipsite de 
o adevărată conștiință artistică.

Cît privește culoarea „balca
nică" a textului, adesea e în
tristătoare : „eu mi-am coman
dat plăcinta cu brînză de vaci, 
o porție ca un c'întec la chita
ră, o porție prelungă, briciuită 
ușâr oblic de cuțitul bucătaru
lui ca o ghilotină, foetaje îm
belșugate, cu melodia de pudră 
zaharoasa și albuș de ou". Par
țialele reușite în notarea unor 
caracteristici ce se rețin din- 
tr-o fiziologie, superficială, a 
mediului avocățesc ni? pot în
lătura nesuferita impresie că 
personajul-autor se simte tot 
timpul, în orice împrejurare, 
privit de ochii întregii lumi : 
„am oroare de fotografi, mi-e 
frică întotdeauna să nu năvă
lească peste mine cînd sînt în 
baie sau cine știe în ce alta 
ipostază intimă, și clic, și clac". 
Nici o grijă !

Volum de schițe si povestiri, 
„OCHII OAMENILOR" este 
încă un exercițiu de o desăvâr
șită și exasperantă platitudine, 
autorul mimînd fără greutate 
dar și fără succes cîteva din 
modalitățile prozei analitice.

Daniel Costa, medic sau nu
mai student, aduce în textul 
său o terminologie specioasă 
de curs universitar și chiar, în 
cîteva povestiri, personaje din 
mediul spitalicesc. Dar nu a- 
cesta este mptivul pentru care 
volumul „OCHII OAMENILOR" 
nu reprezintă altceva decît ba
nalitatea înnobilată de orgoliul 
actului editorial. Negăsind su
biecte autorul rătăcește printre 
„simboluri" încercînd să cap
teze atenția cititorului nu atît 
cu durități de limbaj cît cu a- 
gramatisme intelectuale. Un 
personaj suferă, pe multe pa
gini, pentru că — ni se explică 
— „cămașa scrobită cu o zi 
înainte făcuse cîteva cute care 
frecau tegumentele axilelor 
sale". Tn altă parte, alt perso
naj observă că interlocutoarea 
lui „deși era un exemplar tipic 
al acelui gen de păpu.șe foarte 
la moda în cinematografie și 
în muzica ușoară, gingășia tră
săturilor ei era incontestabilă", 
drept care îl încearcă ..regrete 
că natura dăruiește atita fru
musețe unor oameni care poate 
nu o merită".

O poveste, „Salonul bărbați
lor”, are ca motto chemarea de 
a ne muta „definitiv într-o lu
me nouă și ciudată, lumea su
ferințelor", soluționare imedi
ată, pare a ne spune Daniel 
Costa, a oricăror neliniști fi
zice și metafizice de care noi 
putem fi străini dar obligatorii 
pentru postura socială a scrii
torului.

Intr-o vizibilă condiție de 
Narcis pentru care textul scris 
și tipărit înlocuiește oglinda, 
autoadmirația autorului ia for
me exacerbate în povestirea 
„Avertismentul", unde aflăm 
dintr-un dialog al scriitorului 
cu un nebun de diavolismul 
talentului literar ce pune un 
stigmat dureros pe chipuri, el 
fiind și „pasiunea ce m-a ne
norocit".

„OCHII OAMENILOR" se re
comandă ca un dublu eșec s al 
autorului și al editurii.

Pagină realizată de

CORNEL RADU CONSTANTINESCU, 
C. STĂNESCU, T. STĂNESCU
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ologice desfășurate de organiza
țiile U.T.C. Această activitate se 
raportează acum mai bine la 
realitățile societății românești, 
la problematica muncii și vieții 
tineretului. îndeosebi s-au îm
bunătățit modalitățile de argu
mentare în ceea ce privește 
transmiterea cunoștințelor și 
formarea convingerilor. Desi
gur, tinerii cunosc din cărți, 
din documente istoria partidu
lui comunist, lupta clasei mun
citoare, a U.T.C. pentru liber
tate, independență națională și 
progres social. Dar ei au tot 
mai des prilejul să se întîl- 
nească direct și cu oamenii ca
re au fost prezenți în miezul 
evenimentelor istorice, care 
s-au aflat în rîndurile partidu
lui sau ale U.T.C., în cele mai 
grele . momente ale istoriei 
poporului nostru ; de aseme
nea, sînt tot mai numeroase 
intîlnirile lor cu reprezentanții 
cei mai autorizați ai forurilor 
de partid și de stat, împreună 
cu care dezbat problemele actu
ale ale vieții economice și soci- 
al-politice din România. Tot
odată, s-a dezvoltat spiritul 
militant al activității politico- 
ideologice pe care-1 desfășoară 
organizațiile U.T.C., a crescut 
combativitatea față de gîndirea 
străină materialismului dialectic 
și istoric, față de ideile străine 
socialismului și față de atitu
dinile și mentalitățile străine 
valorilor pe care le promovează 
socialismul.

Sint însă și organizații 
U.T.C. unde singura modali
tate de „argumentare" este 
citirea unor conferințe cu 
caracter general.

— Cînd am spus că în pregă
tirile pentru următoarea perioa
dă pornim de la o experiență 
pozitivă, m-am gîndit de fapt la 
necesitatea de a o generaliza în 
toate organizațiile U.T.C. Avem 
într-adevăr o experiență bună, 
dar acum trebuie să ne strădu
im cu toții, activiști ai C.C. al 
U.T.C., ai comitetelor județene, 
orășenești și comunale, propa
gandiști, _ uteciști, să o facem 
cunoscută, să generalizăm mo
dalitățile care s-au dovedit efi
ciente, care și-au cîștigat ade
ziunea tinerilor.

— Ce acțiuni concrete se 
impun în acest scop ? Și ce 
măsuri s-au luat pină acum ?

— Dorința noastră este ca în
treaga activitate politico-ideolo
gică să exercite o puternică for
ță mobilizatoare. să determine 
o participare mai intensă a tî- 
tiărului la activitatea profesio
nală, socială, politică ; fiecare 
tînăr să devină un subiect activ 
al istoriei, al făuririi • societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. Este însă necesar, în primul 
rind, ca fiecare activist al or
ganizației U.T.C. să înțeleagă că 
unul dintre factorii fundamen
tali ai dezvoltării conștiinței es
te cunoașterea. Comitetul Cen
tral al U.T.C. a luat măsuri ca 
în acest an orientarea tematică 
și de conținut a învățămîntului 
politico-ideologic să fie subor
donată cunoașterii și aprofundă
rii de către tineri a conținutu
lui Raportului prezentat de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a P.C.R., 
documentelor adoptate cu acest 
prilej, a sarcinilor ce revin Uni
unii Tineretului Comunist în ve
derea activizării întregului tine-

ret pentru înfăptuirea obiective
lor planului cincinal înainte de 
termen. Este o primă acțiune. în 
continuare vom face eforturi 
susținute pentru ca in fiecare 
organizație U.T.C. activitatea 
politico-ideologică să se desfă
șoare în așa fel, încît tinerii să 
înțeleagă sensurile și semnifica
țiile acestor documente de im
portanță istorică ; nu să învețe 
propoziții, ci să-și însușească 
conștient valorile pe care le cu
prind. Participarea tineretului la 
organizarea și conducerea socie
tății implică cunoașterea pro
fundă, de către tineri, a legilor 
dezvoltării sociale, a probleme
lor economice și politice cu care 
se confruntă societatea noastră. 
Ne vom strădui ca în fiecare 
organizație U.T.C. să fie discu
tate problemele care domină azi 
viața economică și social-politi-

Școală
de formare

a
că a țării, să fie tratate cu rigu
rozitate științifică teme privind 
programul construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, creșterii rolului conducător 
al partidului, perfecționarea 
organizării și conducerii so
cietății noastre, a democra
ției socialiste, politica eco
nomică a partidului și statu
lui, principiile eticii și echității 
socialiste, concepția partidului 
nostru despre natură și societa
te
ra 
de 
rii

etc. O preocupare deosebită 
exista și pentru cunoașterea 
către tineri a valorilor cultu- 
naționale și universale.

— Pentru ca aceste proiec
te să devină realități este 
nevoie de o foarte buni or
ganizare a activității 
co-ideologice.

— 'In această privință 
avantajați de faptul că ___ ___
politico-ideologică în rindul ti
neretului a devenit o activitate 
organizată, care are un sistem 
propriu, cu multiple structuri.» 
Fe baza experienței de pină a- 
cum și a propunerilor primite 
din organizații, în această toam
nă apar elemente inedite de na
tură să contribuie la perfecțio
narea acestui sistem. Vrem să 
organizăm în așa fel activitatea 
politico-ideologică incit, partici- 
pînd la acțiuni, tinerii să se re
găsească cu toate preocupările 
lor ; mai mult, tinerii înșiși să 
realizeze aceste acțiuni, astfel 
încît activitatea la care partici
pă să aibă o accentuată finali
tate formativă, să fie o verita
bilă școală de formare pentru 
conducerea vieții politice și so
ciale. Ne-am propus înde
osebi să asigurăm o mai ’ mare 
diversitate învățămîntului poli-

politi-

sîntem
munca

tico-ideologic. Vor exista în 
primul rînd forme de inițiere 
politică pentru tinerii care se 
pregătesc să intre în organiza
ții, precum și pentru cei care 
doresc să-și însușească noțiu
nile de bază. In acest an, cop- 
ținutul activității de pregătire 
politică, îndeosebi invățămîntul 
politico-ideologic U.T.C., va fi 
astfel diferențiat tematic încît 
să răspundă concret preocupă
rilor tinerilor muncitori, țărani 
și elevi. în întreprinderi, în in
stituții, în școli, în comune vor 
funcționa cercuri de dezbateri 
ideologice pentru tinerii cu o 
pregătire politică înaltă.

—. Vă rog să vă referiți la 
sarcinile concrete care revin 
organizațiilor U.T.C. în pri
vința bunei desfășurări a ac
tivității politico-ideologice.

— Activitatea de pregătire po
litico-ideologică a tineretului 
este o acțiune condusă nemijlo
cit de organizațiile U.T.C. Co
mitetele și birourile U.T.C. sint 
datoare să asigure cuprinderea 
tuturor tinerilor in cadrul for
melor organizate de pregătire 
politică ; să-și asume responsa
bilități concrete, să analizeze 
periodic modul in care sint în
deplinite țelurile acestei activi
tăți. In fiecare organizație tre
buie să existe un climat care 
să-i stimuleze pe tineri in ve
derea formării culturii politice. 
In munca de propagandă trebu
ie să capete o pondere mai mare 
studiul individual sâ existe o 
mai mare preocupare pentru 
popularizarea cărții social-poli- 
tice in rindul tineretului. O pre- | 
ocupare intensă se cere a fi ma
nifestată pentru promovarea di- .! 
alogului, a dezbaterii politice.

Doresc să subliniez aici că
una din cerințele primordiale 
pentru buna organizare 
fășurare a invățămintului 
co-ideologic este legată 
lecționarea și activitatea propa
gandiștilor.

— Ce calități trebuie sâ 
dovedească un tinâr pentru 
a i se încredința răspunderea 
de a fi propagandist ?

— Să aibă o solida pregătire 
politico-ideologică și o bogată 
cultură generală, să stâpineascâ 
pedagogia educației politice. Sâ 
știe sâ facă legătura necesară 
intre problemele de politică ge
nerală și problemele eu care se 
confruntă tinerii in societate, la 
locul lor de muncă, în orga
nizația U.T.C. Este de dorit ca 
pentru munca de propagandist 
să fie selecționați membrii de 
partid tineri, cei mai pricepuți 
tineri muncitori, țărani și inte
lectuali. membrii activelor și 
activiști U.T.C., cadre 
tice tinere, studenți 
facultățile de științe sociale 
si elevi din clasele 
Pentru temeinica lor 
gătire. comitetele U.T.C. au da
toria de a le prilejui intîlniri cu 
conducători ai procesului de 
producție, cu directori de între
prinderi. cu alți specialiști, cu 
personalități ale vieții publice, 
de a le pune Ia dispoziție mate
riale documentare valoroase.

în încheiere, menționez că 
scopul tuturor măsurilor preco
nizate este activizarea politică 
a tineretului, formarea unor 
temeinice convingeri comu
niste : finalitatea muncii poli
tico-ideologice desfășurate de 
organizațiile U.T.C. trebuie sâ 
fie înalta competență profesio
nală, dăruirea și responsabili
tatea socială a tinerilor, con
vingerea că realizarea politicii 
partidului este rezultatul acțiu
nii și trudei fiecăruia.

organizate de pregătire

didac- 
de la

mari, 
pre-

(Urmare din pag. I)

duselor, mecanizarea și automa
tizarea proceselor de producție, 
valorificarea superioară a deșeu
rilor. Reținem cîteva. Realiza- 

, rea prin concepție proprie a u- 
nei mașini de confecționat ja
chete pentru baterii a sporit 
productivitatea muncii cu 3001a 
sută, reducînd substanțial volu
mul de muncă manuală.

Studiind rețelele de umplutu
ră cauciuc pentim cabluri de 
forță, un colectiv a găsit solu
ția înlocuirii plastitianților 
din import cu materiale in
digene. Un alt colectiv de 
la secția cablu telefonic du
blează, prin realizarea unor 
dispozitive, capacitatea ma
șinilor de marcat, reducînd cu 
șapte numărul acestora de la 
import. Tot astfel, realizarea 
dornurilor din carbură metali
că s-a repercutat asupra redu
cerii importului de piese de 
schimb cu aproximativ 60 000 
lei valută. Cu un procent de 228 
la sută au depășit angajamen
tul anual inginerii și maiștrii 
din secția emailare a conducăto
rilor de cupru, prin adoptarea 
unor măsuri organizatorice.

Investiția de experiență și 
gîndire tehnică a celor peste 
290 de cadre de la F.C.M.E. a 
dat roade mult mai bogate de
cît sugerează cele cîteva exem
ple, relevate la libera alegerea 
reporterului. Dacă inițial s-a es
timat eficiența economică anua
lă la 8 milioane lei, valoarea a 
fost depășită chiar din primul 
semestru al anului în curs, a-

preciindu-se că numai aplicarea 
propunerilor făcute pînă acum 
va ridica acest indicator la pes
te 29 434 000 lei. Numărul inova
țiilor înregistrate pe primul tri
mestru este de două ori mai 
mare față de întregul an 1971.

— Dar aceste neașteptat de 
frumoase rezultate, ne spune 
tov. Mihai Iruncă, secretarul 
Comitetului de partid al fabri
cii, indică nu numai nivelul po
tențialului creator existent în

echivalează cu circa 500 000 lei 
anual economii.

— Vrem sâ dovedim că nu 
s-au investit în zadar atitea e- 
forturi în pregătirea noastră. Zi 
de zi, poate, e mai greu să se 
vadă clar consecințele muncii pe 
care o depunem. Dar în cursul 
unui an... Pentru că nu e o fugă 
contra cronometru, ci o acțiu
ne care să ne permită să ne va
lorificăm Ia adevărata noastră 
capacitate.

fânejma
UN CANDIDAT LA PREȘEDIN

ȚIE : rulează la Sala Palatului (o- 
rele 17,15; 20,15); Patria (orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la București 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16,15; 18,45; 
21).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30)---------

9; 11,15; 13,30. "
Flamura (orele 8;

16; 18,15; 20,30).

Tomîs 
15,45; 18; 

11.15;
(orele
20.15) j; 
13,30;

TORA ! TORA ! TORA ! :
?ă la Scala (orele 10; 13: —,
20.15) , Feroviar (orele 9,15; 12,30; 
16; 19,30), Melodia (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Modern (orele 9; 12,30; 
15; 17.45; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI T ru
lează la Victoria (orele 9,30; 12,15; 
15; 17.45; 20.30).

MANIA GRANDORII ? rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 
38,30; 21); Festival (orele 9; 11,15;

rulea-
16.30;

Au început in Capitală două 
importante manifestări tehnico- 
științifice. organizate de Agenția 
de publicitate internațională 
PUBLICOM. Este vorba de sim
pozionul cu tema „Coloranți or
ganici și auxiliari pentru in
dustria textilă" Ia care specia
liști români și reprezentanții cu
noscutei firme „CHEMAPOL 
S.A.“ din R.S. Cehoslovacă, fac 

.un schimb de opinii privind cele 
mai noi realizări în acest do
meniu.

Cea de a doua manifestare, la 
care participă peste 500 de cadre 
tehnice din unitățile economice 
ale țării, este dedicată unei teme 
de larg interes pe plan mondial: 
tehnica conectării fără sudură. 
Specialiști români și italieni vor 
discuta pe baza imaginilor fil
mate, conferințelor și demonstra
țiilor practice, rezultatele obți
nute în acest domeniu, avanta
jele și perspectivele de dezvol
tare a tehnologiilor destinate 
conexiunilor fără sudură.

Lucrările celor două simpozi
oane continuă.

I. VOICU

O dată cu deschiderea noului 
an de învățămînt, in librăriile din 
întreaga țară, la dispoziția elevi
lor a fost pus un bogat și variat 
sortiment de rechizite școlare. 
S-a asigurat un fond de marfă 
cu 7 la sută mai mare decît anul 
trecut. Astfel, a fost furnizată 
pieței o cantitate de 16 500 tone 
caiete, 4125 tone hirtie albastră, 
45 tone sugativă. La principalele 
rechizite, fondul de marfă pre
zintă îmbunătățiri. S-a realizat o 
structură sortimentală corespun
zătoare la caiete, ținîndu-se sea- 
ma de cererile pentru caiete spe
ciale : biologie, chimie, geome
trie, muzică și pentru anumite 
formate: blocuri de desen format 
mare, caiete filaj mare, inclusiv 
studențești, a căror utilizare s-a 
extins și în licee. O îmbunătățire 
in structură s-a obținut și la cer
neluri, tușuri, acuarele. A fost 
diversificat, de asemenea, sorti
mentul la stilouri, pixuri, mape, 
serviete.

TRIBUTUL JOCULUI CONFUZ
Debut slab în preliminariile 

celui de al X-lea C.M. de fot
bal. Nu rezultatul în sine ne 
nemulțumește, cît incoerența, 
lipsa de capacitate și vitalitate 
a echipei, jocul ei lipsit de 
virtuți tehnice și aproape total 
de o gîndire tactică lucidă, iată 
ce ne îngrijorează și ce ne face 
să privim cu circumspecție și 
cu o ușoară umbră de neîncre
dere noua campanie internațio
nală a fotbalului românesc. 
Chiar dacă victoria ar fi reve
nit la limită fotbaliștilor noștri, 
și cum poate ar fi meritat a- 
vîrid în vedere perioadele de 
dominare și ocaziile ceva mai 
multe de a înscrie, ne-ar fi 
mulțumit rezultatul, dar evolu
ția naționalei, în ansamblul ei, 
am fi caracterizat-o submedio
cră, avind în vedere și faptul 
că nu știm să luptăm ca să 
păstrăm un rezultat. Am avut 
cîteva ocazii de a njarca, un 
început bun, apoi cele 2 situații 
ideale în care s-a aflat Neagu 
(aproximativ min. 33 și min. 58). 
Dajr aceste ratări ca și crearea 
a prea puține acțiuni periculoa
se la poarta adversarului țin 
de slăbiciunile echipei, de ne
putința jucătorilor. Finlandezii 
mi s-au părut mai bătăioși, mai 
plini de energie, ajungeau mai 
repede la balon, pe cînd băieții 
noștri, chiar și atunci cînd se 
aflau în careul gazdelor plimbau 
mingea de la unul la altul, 
plerzînd timpul, neluîndu-și în 
serios șansele. Dacă pe alocuri 
echipa noastră a lăsat impre
sia că-i ceva mai tehnică, for
mația finlandeză ne-a demon
strat, cum spuneam, mai multă 
vigoare și ambiție. Nici nu știm 
cui să-i imputăm acest semi- 
eșec, cărui compartiment anu
me. Indiscutabil, Răducanu e 
vinovat de golul egalizator 
final. El a blocat mingea, 
a jucat-o, ca și cînd n-ar 
noaste regulamentul. Ar fi
zul ca Răducanu, care nu este 
la prima „experiență" de aces: 
fel, să tragă concluziile

se impun, să respecte regula
mentul și să-și respecte coechi
pierii. Dinu a fost eliminat în 
ultimul minut de joc ca urmare 
a protestelor la decizia arbi
trului privind val,abilitate# .în
scrierii punctului-' egalizator. 
Din experiența zâcestui ,$neci 
ar avea de învățat în mod 
egal, ori poate chiar mai mult, 
antrenorul Angelo Niculescu. 
Situația naționalei noastre de 
fotbal nu-i deloc, strălucită la 
ora de față. Potențialul ei valo
ric a scăzut. Să nu ne facem

Aseară, pe stadionul olimpic

C.M. de fotbal: ROMANIA
FINLANDA 1-1 (0-0)

iluzii : nu finlandezii au jucat 
mai bine ca anul trecut, tot.în 
septembrie, cînd i-am învins, 
to: pe Stadionul Olimpic, cu 
4—0, ci noi am jtfeat mul: mai 
slab. Cîndvâ, nu -cu mult în 
urmă, echipa avea un stil — 
sâ zicem chiar „temporizarea- 
— acum nu-1 mai are nici pe 
acesta ! Nu credem că doar ab
sența unor jucători ca Dobrin, 
Deleanu, 
este de 
rezultat.

Se pare
gătirilor pentru acest meci n-a

fost prea sănătos și responsabil. 
S-a văzut în declarațiile publi
cate, în relatările privind at
mosfera pregătirilor, un aer de 
infatuare, lipsit de luciditate și 
răspunderea majoră pe care o . 
impun marile confruntări spor
tive.

Așadar, noua campanie am 
început-o cu stîngul. După acest 

. rezultat e mai greu să prefigu
răm viitorul. în orice caz, la 
Helsinki, aveam calculată o vic
torie. Fie și la limită. De-acurii 
eforturile pentru a cuceri puncte 
în deplasare se cer sporite. Ad
versara noastră cea mai redu
tabilă din grupă este echip# 
H.D.^ Germane. Antrenorul ei, 
după evoluția contradictorie din 
turneul Olimpic, 'și-a. exprimat . 7 
intenția de a o Femania. Și, se " 
știe, cei mai periculoși adversari 
sînt cei necunoscuți. In momen
tul de față credem că lotul na
ționalei noastre trebuie lărgit. 
Promisiuni s-au făcut, dar ulti
ma selecție îi prinde întotdeau
na tot pe senatorii de drept. 
O idee care iarăși ar trebui 
să-și facă loc în concepția an
trenorului, poate și mai sus, la 
Federație, este aceea de a nu 
miza în asemenea confruntări 
pe slăbiciunile sau lipsa de fai
mă a adversarilor ci, pe ra- -- 
ționala selectare și pregăti
re a forțelor proprii.

VASILE CABLLEA

ILIE NĂSTASE
continuă

seria succeselor 
în turneul 

de la Los Angeles
• Turneul internațional 

,,open“ de tenis de la Los 
Angeles a continuat cu par
tidele din cadrul primului 
tur al competiției. Tenisma- 
nul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—2, 7—5 pe ju
cătorul australian John 
Cooper. Alte rezultate : Ar
thur Ashe (S.U.A.) ■— Eddie 
Bibbs (S.U.A.) * “
7—5 ; Pancho
(Ș.U.A.) -rm. ..Ov.e 
fîjwcuiaj 6—-i, 7—n ; îvianuei 
Ora'ijtes (Spania) — Robert 
Maud (R.S.A.) 6—4, 6—2 ;
Tom Okker (Olanda) — 
Anand Aniritraj (India)
6— 2, 6—0 ; Haul Ramirez 
(Mexic) — Bob Lutz (S.U.A)
7— 5, 6—3 ; Nicola Pilici (Iu
goslavia) — Allan Stone 
(Australia) 6—4, 6—3 ; Tom 
Gorman (S.U.A.) — Jean 
Baptiste Chanfreau (Franța) 
6-^3» 7—5 ; Marty Riessen 
(S.U.A.) — Geoff Masters 
(Australia) 6—4, 6—2 ; Ro
ger Taylor (Anglia) — 
-Charles Owens (S.U.A.) 
1—6, 6—3, 6—

★

6—7, 6—3,
Gonzales 

___ Bengston 
(Suedia) 6—4, 7—6; Manuel

Dembrovschi 
vină pentru

na.
ace3t

că nici spiritul pre-

• Selecționata de fotbal (ti
neret) a României a susținut 
miercuri la Ruse un joc^dmU 
cal in compania echipei focale 
..Dunav*. Fotbaliștii bulgari au 
obținut victoria cu scorul de 
2-0. “

Miercuri, la Torino, selec
ționata de fotbal a Italiei a 
învins cu scorul de 3—1 
(0—0) echipa Iugoslaviei, 
prin punctele marcate de 
Riva, Chinaglia și Anastasi. 
Pentru echipa iugoslavă a 
înscris Agroppi (autogol). 
Jocul a fost urmărit de 
peste 60 000 de spectatori.

din
nu

cu-
ca-

(Aeerpres)

Bor șa — Țara de basm a Maramureșului
Foto: EMANUEL TAN JALA

0 sărbătoare a cîntecului
(Urmare din pag. I)

— Ar
cred, să__________
drul organizatoric al fes
tivalului.

fi interesant, 
prezentați și ca-

— Acțiunea în sine a fost 
concepută în două etape oare
cum distincte. Prima a consti
tuit-o concursul de creație. 
Trebuie să remarc participarea 
entuziastă a unui număr impre
sionant de creatori, valoarea' 
deosebit de ridicată a lucrări
lor prezentate. Sarcina juriului 
a fost dificilă și delicată toc
mai din această cauză. Nu-i 
ușor, și de lucrul acesta sîntem 
cu toții convinși, ca dintr-un 
număr impresionant de lucrări 
— 392 —, în majoritatea lor 
valoroase, să selectezi numai 
60, cîte 20 de fiecare gen : cîn
tece patriotice, marșuri și mu
zică ușoară cu tematică ostă
șească. Aceste 60 ’
vor *fi prezentate în etapa 
doua a acestei ■
festivalul propriu-zis.

de lucrări
a

manifestări :

contact direct cu problemele 
cele mai diverse, caracteristice 
muncii din fabrică. In plus, pro
gramul de învățâmînt, în conti
nuă îmbunătățire, permite 
tăzi 
mult 
Sint 
neri 
vații ___ __ ________
xemplul Anișoarei Odagiu a de
venit deja cunoscut.

Am întrebat dacă nu s-au an-

• r- as-
stagiarilor o acomodare 

mai ușoară in producție, 
in colectivul nostru ingi- 
stagiari care au deja ino- 
deosebit de valoroase. E-

Obligația de a gîndi creator
unitatea noastră, ci mai ales o 
radicală schimbare produsă în 
gîndirea oamenilor. Fiecare și-a 
dat seama că poate să-șl valori
fice mai bine experiența și cu
noștințele tehnice, că este nece
sar să-și sporească efortul crea
tor în sprijinul îndeplinirii sar
cinilor de plan.

— Prea se spunea despre in
gineri că nu fac altceva decît 
să dea niște indicații și să în- 
vîrte niște hîrtii.

Intervenția inginerei Tatiana 
Bragadireanu este susținută și 
de colegul ei Eugen Ștefănescu, 
șeful serviciului salarizare-nor- 
mare, coautor la o inovație, pri
vind înlocuirea unor materiale ce

— Unele inovații necesită timp 
suplimentar de muncă... Nu vă 
„dereglează" oarecum progra
mul de viață... personală?^.

— Dimpotrivă! O oră-două a- 
fectate acestei activități înseam
nă un cîștig prețios. Ne împros
pătăm cunoștințele, dobîndim u- 
nele noi, acumulăm mereu pen
tru realizarea altor idei.

— Există un grad diferit de 
experiență. Mă gîndesc, in pri
mul rind, la inginerii stagiari. 
Se pot încadra acestei acțiuni de 
mare solicitare?

— Nu le este deloc greu! Pen
tru că. In perioada stagiaturii, 
inginerii sint acolo unde li se 
cere, acolo unde trebuie să în
vețe cel mai mult și are, deci,

gajat totuși la o acțiune care le 
pretinde prea mult, care ar pu
tea, la un moment dat, să-i pună 
pe unii dintre ei în situația de 
a nu face față.

— Exclus! mi s-a răspuns 
ferm. In primul rînd pentru că 
această inițiativă nu vizează in
dividual pe fiecare inginer, teh
nician, maistru care i-a subscris. 
Ea a devenit o treabă a tuturo
ra. Se lucrează în colective, în
drumate direct de către șefii ie
rarhici și nimeni nu poate ră- 
mîne în urmă.

De fapt, nimeni nu vrea să 
stea în afara acestei acțiuni. La 
început au fost inginerii și teh
nicienii. Apoi li s-au adăugat 
maiștrii. In ciirînd ea va cuprin

de și muncitori specialiști. Pen
tru că, așa cum sublinia tov. Mi
hai Iruncă, punerea în practică 
a unei idei se realizează mult 
mai repede prin conlucrarea ca
drelor tehnice și mecanici. în 
al doilea rind, prin profilul său 
— aici chimia și electrotehnica 
se îmbină armonios — F.C.M.E. 
oferă un cîmp larg de posibili
tăți, atit prin diversitatea mate
rialelor cit și a produselor.

Mi s-a mai spus că nimeni nu 
se gindește la avantaje materia
le. De fapt nici nu se acordă așa 
ceva.

— Nu e o chestiune de negus
torie: „Făc și-mi dai", preciza 
inginerul Eugen Ștefănescu. 
Toți avem obligația să întreți
nem climatul gindirii creatoare, 
să participăm în mod direct la 
realizarea dezideratelor sociale, 
la planificarea creâtoare a vii
torului.

Desigur, acest lucru nu tre
buie înțeles în litera sa, ci în 
spiritul generos al idealurilor 
noastre.” Creația individuală re
prezintă, în primul rînd, apor
tul fiecăruia, după capacitatea 
sa, la zestrea colectivă de inteli
gență, experiență și creație, acel 
fond trainic ce stă la baza în- 
suflețitoarelor sarcini pe care 
le pun în fața poporului nos
tru cerințele obiective ale aces
tei etape. In acest sens inițiati
va de la F.C.M.E. Buctfrești, la 
care tinerii ingineri, tehnicieni 
și maiștri au aderat în unani
mitate, se înscrie ca un act 
înaltei conștiințe comuniste.

— Concursul e concurs 
și-și are legile lui, dar 
dacă numărul lucrărilor 
împlinite artistic este mai 
mare decît prevede litera 
regulamentului, n-ar fi 
păcat să se piardă, unde
va pe drum, aceste crea
ții ?

— Ar fi, într-adevăr, păcat. 
De aceea nici nu se vor pierde. 
Fiind, așa cum spuneam. de 
certă valoare, vor fi achizițio
nate de Ministerul Forțelor 
Armate și introduse în reper
toriul formațiunilor muzicale 
ostășești, iar o parte dintre 
ele vor fi cîntate. în afara con
cursului, chiar în concertele 
publice ale festivalului.

— După cum aminteați, 
prima etapă s-a înche
iat. Ați putea formula și 
primele concluzii ?

al

— Concursul de creație, care 
a precedat Festivalul cin tecu
lui ostășesc, a fost o reușită 
deplină. Am rămas profund im
presionați de modul în care au 
răspuns „prezent-* la apelul a- 
dresat. aproape la unison, toți 
creatorii de muzică și versuri 
din țara noastră. Numărul mare 
de lucrări a depășit cu mult 
cele mai optimiste calcule ini
țiale, fapt pe care-1 interpre
tăm ca încă o dovadă că ar
mata noastră socialistă este 
înconjurată cu dragoste și ve
nerație și de către slujitorii 
artei. Toți participanții la con
cursul de creație s-au străduit, 
și au reușit, să creeze cîntece 
și versuri inspirate, vibrante, 
pline de patos, despre patrie 
și datoria militară, despre ti
nerii îmbrăcați. în 
șească, despre cei

haina ostă- 
chemați să

LIBER ig
nii lui AșchiUță. 10,00

13.30; 16; 18,30; 21); Favorit (orei* 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9; 11,15; 13,39; 16: 
18,15; 20.30).

MESAGERUL : rulează la Capi
tol (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 1130: 
21).

BAdARANH : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 10.15:
20.30) .

DOAMNA $1 VAGABONDUL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,45—20.15 în continuare).

CORNUL DE CAPRA : rulează la 
Bucegi (orele 15.45; 19; 20.15).

CĂLĂREȚII : rulează la Excel
sior (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20,30); Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45: 18: 20.15).

LUPUL NEGRU : rulează ia Da
cia (orele 9,30; 12,45; 15,45; 17.30; 
20,15).

CREIERUL ! rulează la Grivffa 
(orele 9: 11.15: 13,30: 15.45; 18.15:
20.30) : Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

13,30:

DIRECTORUL: rulează la Uni
rea (ora 16).

SUNETUL MUZICII: rulează la 
Unirea (ora 19,38).

RIO BRAVO i rulează la Buzesti 
(orele 15.30; 19).

BARBATI CUMSECADE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30: 
17.45; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Lira (orele 15.30; 
15: 20.15).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20)

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Ferentari (orele 15,30 : 
17.45; 20). Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) ; Popular (orele 15,30; 18;
20.15).

PUTEREA $1 ADEVĂRUL î ru
lează la Moșilor (orele 15,30: 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 19).

PROVINCIALII : rulează la Glo
ria (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 19).

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Floreâsca (orele 15,3'): 
18; 20.30).

NAUFRAGIAȚI IN SPAȚIU: ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19).

B1NECUVINTAT1 ANIMALELE 
ȘI COPHI : rulează la Miorița (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 18: 
20,30).

GREȘEALA FATALA : rulează la 
Munca (orele 16: 18; 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Flacăra (orele 15.30; 19); 
Progresul (orele 10; 15,30; 19).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează Ia Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Laromet (orele 15,30; 17,30: 
19,30).

JOI, 21 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy): REVISTA ARE CUVÂNTUL 
— ora 19,30; Teatrul ,.Ion Vasiles- 
cu“ : FETELE DIDINEI — ora 19,30.

_______ ,___ .____ , Curs de lim
ba franceză. 10,30 Micii meșteri 
mari. 11,00 Anchetă internațională 
realizată cu participanții la cea de 
a treia Conferință mondială de 
cercetare a viitorului. 11,30 Stele 
cu și... fără stea. 12,35 Telejurnal. 
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune in limba 
maghiară. 18.30 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto. 
18,50 Revista literară TV. 19,20 .1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. In cins
tea aniversării Republicii — cro
nica marii întreceri. 20,00 Reflec
tor. 20,15 Tinerii despre ei înșiși. 
21,00 Pagini de umor: Retrospecti
vă Walt Disney. 21,50 Mai aveți o 
întrebare ? Cum se nasc noile o- 
rașe? 22,40 .,24 de ore“.

JOI, 21 SEPTEMBRIE 1972 
Programul 1

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 România în lume. 9,35 Priete

Programul 2

20,00 Concert simfonic. 21,00 A- 
genda. 21,10 Desen animat: ,.A
dispărut surîsul Giocondei". 21.20 
Bucureștiul necunoscut. 21,40 Film 
pentru tineret: „Civilul" — relua
rea episodului IIT — „In pădure". 
22,15 Cărți Și idei.

învețe meseria armelor, despre 
toți cei ce străjuiesc cu*vigi
lență și bărbăție munca pașni
că a poporului, independența 
și suveranitatea României so
cialiste. In același timp, pro- 
punîndu-și să aducă laudă pă- 
mîntului străbun, istoriei noas
tre milenare, oamenilor care 
au făurit-o, evocînd luminoase 
pagini ale trecutului nostru 
glorios, marea majoritate a lu
crărilor pe asemenea teme con
stituie o punte de legătură în
tre faptele de eroism ale îna
intașilor și ale urmașilor 
din generația de azi.

Iată de ce conținutul de idei 
al versurilor, ca și frumusețea 
melodiilor realizate demon
strează că, deși ne aflăm abia 
la început de drum, lucrările 
create pentru festival repre
zintă o contribuție efectivă la 
creșterea rolului cîntecului de 
masă în procesul educațional, 
atît în direcția înfloririi artelor 
ce se consacră modelării omu
lui, cît și în direcția creării li
nei ambianțe armonioase a vie
ții ostășești, corespunzătoare 
cerințelor actuale și de pers
pectivă.

— Datele pe care le-ați 
citat au făcut posibile o 
seamă de concluzii inte
resante. Credeți că aceste 
date deschid calea și pen
tru unele aprecieri de 
inai largă perspectivă ?

lor

— Ce ne puteți spune 
despre cea de a doua e- 
tapă ?

— Fără a diminua cu nimic 
importanța primei faze, apre
ciez că ceea ce am făcut pînă 
acum nu reprezintă decît pre
ludiul la ceea ce va urma. In- 
cercind o metaforă muzicală, 
aș spune că uvertura a fost de 
bun augur, dar • că marele con
cert abia începe. Așa stînd lu
crurile. am și luat măsurile ce 
se impun. Astfel, cu sprijinul 
și acordul autorilor, cele 60 de 
lucrări au fost deja orchestra
te. am stabilit formațiile și so
liștii ce le vor prezenta în fes
tival, apelînd la cele mai va
loroase forțe, atît ale armatei 
cît și din afară : ’
care vor prezenta în 
marșurile 
împreună 
ce le vor 
țiile. Sînt 
măsurile luate, dar enumerarea 
lor este, cred, suficientă, pen
tru a ilustra preocuparea noas
tră de a asigura festivalului un 
succes deplin.

subunitățile 
festival 
început, 
militare 
repeti-

ostășești 
cu muzicile 
acompania, 
numai cîteva dintre

au

— Rezultatele obținute pînă 
în prezent ne îndreptățesc să 
afirmăm că prima ediție a Fes
tivalului cîntecului ostășesc va 
fi încununată de succes. Aș 
dori ca la sfîrșit — adică după 
confruntarea cu publicul, și în 
mod deosebit cu cei ce urmea
ză a fi principalii beneficiari 
ai acestui concurs și festival, 
ostașii țării — să putem ra
porta cu satisfacție conducerii 
superioare, de partid și de stat 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comandantul suprem 
al armatei, că Festivalul cînte
cului ostășesc „Te apăr și te 
cînt, patria mea" s-a înscris pe 
deplin în ideile generatoare de 
optimism și. frumusețe spiritu
ală ale Conferinței Naționale.

Totodată, încă de pe acum, 
se fac intense pregătiri în ve
derea întîmpinării unor eveni
mente cu profunde semnificații 
în istoria contemporană a țării. 
Am în vedere Congresul al 
XI-lea al partidului și aniver
sarea a 30 de ani de’ la elibe
rarea patriei de sub jugul fas
cist. De asemenea, în anul 1974, 
vom sărbătorii și a 30-a aniver
sare a Zilei Forțelor Armate. 
Am făcut aceste sublinieri pen
tru a evidenția că a doua edi
ție a festivalului nostru se va 
desfășura într-un cadru cu to
tul deosebit, care ne onorează 
dar ne și obligă, în același 
timp. De aceea, îmi îngădui să 
anticipez spunînd că viitorul 
festival va fi la înălțimea mo
mentului istoric dat, că lucră
rile ce vor fi realizate vor re
prezenta un nou și firesc salt 
calitativ, că vom face din fru
moasa și mobilizatoarea deviză 
a festivalului „Te. apăr și te 
cînt, patria mea", o inepuizabi
lă sursă de inspirație. Făcînd 
această afirmație mă bizui pe 
bogăția vieții spirituale a os
tașilor armatei române, pe lar
gul ecou al evenimentelor a- 
mintite în inima și conștiința 
făuritorilor de frumos, pe reu
șita deplină înregistrată cel 
puțin pînă la această oră de 
actuala ediție.

DREPTUL
LA VIITOR

(Urmare din pag. 1)

tr-un veșnic prezent, făurit de către noi, după normele ma
jore ale echității și dreptății sociale. în același timp, viito
rul poate modela acțiunile prezentului, convergent cu tot ce 
ține de creația umană, materială și spirituală a tuturor ge
nerațiilor. E un viitor care poartă însemnul omenescului, în
soțit de puterea de a dirija visurile cele mai îndrăznețe. E 
firesc, deci, să căutăm rosturile tinerei generații în acest 
dialog cu viitorul, cu ziua de mîine, deoarece prin brațele 
ei, în gîndurile și aspirațiile de care se învrednicește, poate 
fi întrezărit acel nou răsărit de soare spre care țintește în
totdeauna omenirea.

Modelele viitorului se făuresc însă aici și acum, sub ochii 
noștri, în puternica confruntare " " _....................
trăim, îndreptînd activitățile noastre spre înaltele cote cerute 
de evoluția societății contemporane. Dialogul cu viitorul nu 
se mai poate susține în chingile cuvintelor, formulelor ge
nerale, indiferenței și neangajării, întrucît presupune temei
nică pregătire profesională, o disciplină a muncii, o disci
plină a pasiunilor, a întregului sistem cognitiv.

Tînărul de astăzi, omul matur de mîine, participă la o 
realitate intrată în ritmurile dinamice ale lumii actuale, de
finită prin actul revoluționar în știință, tehnică, cultură, po
litică etc. Rezultatele dobîndite în aceste domenii se cer 
cucerite tot revoluționar, și nu numai cu conștiința deplină 
că ni le-am însușit, dar că le-am și transpus în sfera acti
vității noastre sociale, acolo unde ne întîlnim cu semenii 
de mîine, cu însuși viitorul.

cu realitățile lumii în care



Cooperarea rodnica 
româno-iugoslavă

ZWWWj 
pinia publică din țara noastră a urmărit cu viu ( 
interes și satisfacție vizita pe care președintele . 
Consiliului de Miniștri al |âni noastre, tovară- 
șui Ion Gheorghe Maurer, a efectuat-o in peri
oada ÎS—19 septembrie în Iugoslavia, la invita- ’ 
ția președintelui Consiliului Executiv Federal al <

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Gemai Biedici. I 
Avînd trainice rădăcini istorice, relațiile prietenești din- < 

tre popoarele român și iugoslav, dintre țările noastre, au < 
dobîndit în anii sociaHsmului noi valențe, calitativ superioa- ( 
re. Ele pot. fi apre^ațe astăzi, fără îndoială, ca un exemplu , 
de raporturi internaționale, un exemplu al unor relații de . 
prieteni^ .sincprĂ,. prjniipială. de colaborare tovărășească 
multilaterală, de stimă, respect, înțelegere și încredere reci- ■’ 
procă. V

Intrate -ta- Uadiția jeUțiiUr- româno-iugoslave. vizitele < 
reciproce, schimburile de păreri si consultările dintre facto- 1 
rii de răspundere din cele doua țări socialiste frățești, con- ( 
stituie de fiecare dată vii expresii ale dorinței reciproce de ( 
a extinde și aprofunda cooperarea reciproc at anta joasă, adu < 
contribuții importante la îmbogățirea tezaurului como* al 
unei bune vecinătăți si rodnice conlucrări.

în ultimii ani. intre tovarășul Xicolae Ceausescu, setțeiar 
genei al al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Ro- < 
mâniei, si tovarășul losip Broz Tilo. președintele K.S.f i 
Iugoslavia, președintele L.C.I.. au avut loc. după cum se < 
știe, zece intîlniri care au avut un rol de deosebită insem- ( 
nătate în ridicarea pe noi trepte, mai înalte, a prieteniei '• (
cooperării romăno-iugosla\ e. Cea mai recentă dintre aceste ( 
intîlniri, înscrisă cu litere de aur in cronica relațiilor re- 
ciproce, a fost marcată de inaugurarea grandioasei realizări 
a geniului creator al popoarelor român si iu«twla\ : sistemul 
hidroenergetic si de navigație de la Porțile de Fier, ilustrare • 
strălucită a rodnicei colaborări tovărășești dintre cele două 
țări socialiste. .

Asa cum s-a convenit la convorbirile de la Porțile de Fier 
dintre tovaeăsâi. Nicolae Ceausescu U loștp.Broz Tito. șefii 4 
guvernelUr*TPftiT*T!owă'5ări na voMmw practica inulninlor 4 
curente, efeciuind in decursUT recentei vizite a președintelui < 
Consiliului de Miniștri al României ta lug«*șla*ia un larg ( 
schimb de păreri FM. RZÎVtF .U_ pentru <
promovarea în continuare a relațiilor româno-iugoMăve pre- 
cum și în legătură cu uncie probleme internaționale actuale < 
de interes comun.

Așa cum se arată in comunicatul canaun dat p«bh<itațiiia 
încheierea vizitei, cei «loi premieri au constatat eu deosenița < 
satisfacție <ă, in perioada caxe a urmat de la intîlntrea I
lor guvernelor celor două țări din ianuarie lKd. relațiile < 
economice roniano-iuaovlave au cunntrnf • diftWlii cw- < 
tinuă. Semnificative in acest șem stat aut creșterea^ cu < 
aproape-50 la sută, intr-un singur an. a scliiinbnriwr comer- 
ciale cît și îmbunătățirea considerabilă a stmcțoni i 
rilor în sensul măririi ponderii protfttsHMr taMo. ■ pn—ă 
rînd ale industriei construcțiilor de ma'in.. Dind--<e o apre
ciere pozitivă dezvoltării minbaa 4
domeniile au fost, totodată, evidențiate nat peMbchU» «e ( 
lărgire si promovare a acestora, ^ublmiinde-w că gașarne» < 
celor două țări se vor angaja tot mai mu* ta nttpnra 
programelor de colaborare existente o ș» — găszren nnnr nm < 
căi de îmbogățire a conținutului pa <
cooperare. Jalonind terenul unor acțldni CWCffle ne 
rare în viitorul apmpiat, șefii < e*or ■■
ca în perioada următoare să se interni five activitatea an re- ( 
derea unei mai bune uliluăei . i '
tru de«x oilarea loopeiain de hreți d»rMâ m wrwuepe. « i 
specializării -i livrărilor reripror» ta HnMU-MllIe «aSttyW I 
de mașini,eleclrotainucii. rfertromni. rtHairi M Detr«iki • • ,
energeticii, metalurgiei, precum m pentru dezvoltarea coope- ( 
rării pe terțe piețe. I

Se vădește, o dată mai mult. <1 dmataisznul dezveMm 
țărilor noastre a creat ri creează,mereu net^ ci mari yiffl- 
lități pentru extinderea m diversificarea colaboram reoproce 
rodnice X>e cek mai diver* pbnun. Canin orara» 1
economic,.tehniucAstunt«1*-. cultural, romng< u, - <
dește un rontinuuwt mai bogat, mai profund, Onersiti- (
cat. Ea M afirmă ca na țacior pozitiv io e*»rta« »*■"■ ( 
înflorirea- economici național* a celor țart. pentru
înaintarea pe cal*a progresului si prespenUUu

Un teren larg de colaborare îl oferă, de aacmcnra. taem>- 
tatea sau marea apropiere a punctelor de vedere i-e «ateu r 
noastre in principalele probleme «ttrtatamk efortnnle < 
comune ale color două țări peatra stawmwirea păco « ( 
cooperării •mondiale-.

Subliniind actualitatea si i»seinitaâea p»nț»»lor — Ptn- < 
blemcle internațipnaJe. “ :-=
elaborate eu - ocazia-întâlnirilor dintre tovarăsn .VKtae 
Ceausescu si losip Broz Tito la Timișoara in sa 4e la
Porțile de Fier » acest an. premierii rom*» si înțoslav »• 
efectuat un schimb de pireei, asupra «aa—e pruWeme ale 
vieții internaționale, îndeosebi in Țesătură cw pregătiri* ta 
<adru muhilateial. in șederea Conferinței pentr» tervnlțu 
si colaborare in Europa, relațiile și acțiunile r-'oe «-ț l»ri 
in Balcani, evoluția evenimentelor in Indochina *> orienta 
Apropiat, creșterea rolului O.X.l . in fnerlUfaerea •' intari’r. 
păcii mondiale. A fosl subliniată <i ea acest pnl-1 poziția 
cunoscută a României si Iugoslaviei cu privire la necesitai ea 
respectării neabătute in relaj.ile mteraațaooale a praocvpailor 
suveranității si independenței naționale. ,aie<.<»«fa Ulița 
riale, neamestecului in treburile interne ale afcor stau, ega
lității in drepturi. a>antalului reciproc care nanuore 
diție esențială 1 intăririi colaboram « cooperam 
ționale. a păcii, si pzogresulu. In fume. A fmt. 
relevată, insemnătaiea si necesitatea ,o,'^*’“2Uîîiar-i 
tuturor țărilor, mișcărilor progresiste, pentru lonsol.air a 
păcii si securității. dezvoltarea coopertrn internat » -
pe baza egalității in drepturi, pentru democrat.iarea fe 
liilor internaționale. • participarea tutpror țarilor mar ■
mijlocii Si mici - la rezolvarea or
precum-și pentru soluționarea tuturor conflictelor pe iile 

’vuita -tovarășului Jon. Cheorghe Miurer in lujoslasia.
i întilnirea cn președintele losip Broz Tito, convorbirile su 
, ceilalți condlKălori .iugi'Slâ:.', desfășurate mtr-o atmoUer. 

prietenească; ta s^nrit dc dephnX increder. <i Wtrlegere. 
reprezintă « contribuție reniarcabilă la dezvenurea re.al. >. 
de prietenie- româno-iugoslave.

' împreună cu întreaga opinie publică din țara noasțra, ime-
' retul salută cu prolundâ sidisfacție evoluția
• denta a relațiilor roniâno-iugoslave. cu convingerea
) că aceasta corespunde. ipt.ereșelor .fundamentase a*e ceter 
i două popoare, cauzei socialismului și pani in lume.
. EM. REC \R

expuse in ațele

Sesiunea Bundestagului
- Miercuri, dimineața, Bundesta- 

gul vest-german s-a întrunit în 
' prima sa .sesiune de dtipă a- 
canța de vară. Cu acest prțej, 

’ cancelarul i.^derhl^ ' , 5^ t-hr 
Brandt, a ridicat problema vo- 

. tului de Jnț^d.ere,^ fiind astfel 
- pus în mișcare angrenajul con- 
' stituțional menit să ducă la di- 
. zolvarea parlâmeqtul'ifi ’ înainte 

de expirarea actualei legisla-
• turi și la..orgâmzâ'rea .'șleg^Hiur
• anticipate. Vineri dimineața, 
’ deputății, se vor ...pronunța prin
• vot asupra problemei ridicate
, de cancelar,’după’'care,' la prb—

oreședir_te*e R.F-G. ar urma »șâ 
dizolv'? parlamentul și sâ deci
dă organizarea de noi a-egert. 

• ■ fncr-o eeciarație făcută Ș J 
’prilejul ridicării problemei io
tului de încredere. iLy
Bfandt a arătat că aceasta es:e 
calea- care-i stă la dispoziție 
pentru a se ajunge la alegeri 
anticipate, in favoarea cărora 
s-au pronunțat, intre timp, toa
te fracțiunile parlamentare.

în continuare, a fost prezen
tat parlamentului. in prima 
lectură, acordul cu privire la 
trafic între R.F.G. și R.D.G.

Schimbul

pesțellioitare
instrumentelor Budapesta

de ratificare a Tratatului de prietenie
dintre România

Ministerului Ațace- 
r al Republicii De- 

a avut loc,
Schimbul in-

a
e, cola-

ă Româ-
Democratâ

ratificare

rrmuar.ă. instru- 
Scare au fost 

ambasadorul 
R.D.G.. Vasile

A 162-a aniversare a 
independenței statu

lui chilian
Cu prilejul t celei de-a 

162-a aniversări a indepen
denței statului ■ chilian, 
Santiago de Chile 
a\ ut Toc o paradă militară, 
la dare âu asistat președin
tele Salvador Allende, mem
brii guvernului și alte ofi
cialități chiliene, precum și 
mii de cetățeni ai capitalei.

•Adresîndu-se , •■•---
ților, care și-au exprimat, 
prin aclamații. sprijinul 
pentru politica 
Unității Populare, președin
tele Allende a chemat po
norul chilian să facă față 
sacrificiilor impuse de mo
mentul actual, pentru a 
construi pentru generațiile 
viitoare o .patrie mai bună.

la
a

participan-

sprijinul 
guvernului

Jeno Fock
l-a primit

pe losif Banc

0. N. U.
Plenara
Adunării 
Generale

Vlad, iar din partea germariă de 
ministrul afacerilor externe al 
R.D.G.. Otto Winzer. Odată cu 
schimbul instrumentelor de ra
tificare, tratatul intră în vi
goare.

In alocuțiunile rostite cu ă- 
cest prilej, 'ministrul de externe 

■al R.D.G. și ambasadorul Româ
niei au subliniat -însemnătacea 
tratatului pentru dezvoltarea și 
adîncirea 
economic^ și culturali 
cele două țări.

Otto Winzer a oferit, la 20 
‘septembrie, un dejun în cinstea 
ambasadorului și a membrilor 
.Ambasadei române din Berlin, 
cu ocazia schimbului instrumen
telor de ratificare a Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistențâ mutuală.

colaborării politice, 
între

Lucrările

Ciocniri la

Tovarășul losif Banc, mem
bru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele părții 
române în comisia mixtă 
guvernamentală româno-un- 
gară de colaborare econo
mică, a fost primit, miercuri 
dimineață de către Jeno 
Fock, președintele Guver
nului Re-.oluționar Munci- 
toresc-Țârănesc Ungar.

La primire, care s-a des- 
înlr-o atmosferă 

de înțelegere 
fost de față 

vicepreședinte 
ungar, precum 

și loan Cotoț, ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta. ,

în cadrul vizitei întreprinse 
în Belgia, în fruntea unei de
legații economice, tovarășul 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului Economic al Repu
blicii 
avut
premierul belgian Andre Cools,

Socialiste România, a 
convorbiri cu vice

cu Andre Vlerick, ministru de 
finanțe, precum și cu. R. Van- 
deputte. guvernatorul Băncii 
Naționale a Belgiei, Henrion, 
președintele 
ministrație 
Generale" 
președintele 
phonrie".

Consiliului de ad- 
al Băncii „Societe 
și F. Pepermahs, 
firmei ..Bell Tele-

Delegația economică română

tovărășeascâ. 
reciprocă, au 
Valyi Peter, 
al guvernului

Conferinței
regionale pentru Europa 

a F.A.O.
INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE

în prezența a 29 de delegații 
oficiale, dintre care 18 conduse 
de miniștri sau adjuncți ai mi
niștrilor agriculturii din țările 
europene, la Munchen au conti-

frontiera
ugandezo - tanzanianâ

Igandei, Idi 
ia 19 sep’.em- 

Somaților afri- 
la Kampala, că 

jinite d? 
Tanzania 
trims pe 
relatează 

United Press 
:iated Press 
Președintele 
cunoscut că 
mpala a a- 

secretaru- 
anizației Na

turi cu 
?rîndu-i

președintele Tanzaniei. Ju
lius Nyerere. a adresat un 
mesaj președintelui in exerci
țiu și secretarului general al 
Organizației Unității Africane, 
regele. Marocului. Hassan al 
II-lea. și respecți'. . Nzo Ekan- 
gaki, in legătură cu situația de 
la frontiera ugando-tanzanianâ, 
relatează agențiile Reuter. 
United Press International și 
F rance Presse. Președintele 
Nyerere. în mesajul său. a dez
mințit informațiile potrivit că
rora trupe tanzaniene ar fi im
plicate în ciocnirile care au loc 
in regiunea de graniță a Ugar.- 
dei și a cerut O.U.A. sâ trimi
tă Ia fața locului o misiune de 
observatori. Totodată, el iși 
exprimă protestul față de bom
bardarea unor localități tanza
niene de către avioane ugan- 

afirmînd că „asemenea 
reprezintă o amenințare 

pentru pacea acestei regiuni a- 
frican-

nuat. marți, lucrările celei de-a 
8-a Conferințe regionale pentru 
Europa a Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.).

In cuvintul său. șeful delega
ției române, Gheorghe Moldo
van. adjunct al ministrului agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, a reafirmat poziția Ro
mâniei de sprijinire a activității 
F.A.O. in vederea promovării 
unei largi colaborări și coope
rări internaționale in domeniul 
agriculturii, eliminării barierelor 
care stau in calea dezvoltării 
schimburilor comerciale cu pro
duse agro-alimentare și creării 
condițiilor pentru o participare 
mai echitabilă a țărilor in curs 
de dezvoltare la diviziunea in
ternațională a muncii.

La invitația guvernului 
luxemburghez, delegația eco
nomică română, condusă de to
varășul Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic, 
a sosit miercuri la Luxemburg, 
unde a purtat discuții cu Marcel 
Mart, ministrul economiei na

ționale, claselor mijlocii, turis
mului, transporturilor și ener
giei, asupra creșterii schimbu
rilor comerciale dintre România 
și Luxemburg. dezvoltării 
cooperării industriale și tehni- 
co-științifice între cele două 
țâri.

Vizita delegației P.C.R. condusă

de Paul Niculescu-Mizil la Osaka
Delegația Partidului Comu

nist Român, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, 
al C.C. al RC.R., 
tovarășul 
membru 
nent al

al Prezidiului Permanent 
, însoțită de 

Tom io Nishizawa, 
al Biroului Perma- 
Prezidiului C.C. ' al

DECLARAȚIA
DE PROTEST Ă M.A.E, 

AL R. D. VIETNAM

seara laP.C.J., a sosit marți 
Osaka.

Membrii delegației 
miercuri dimineața o 
cu conducerea organizației pre- 
fecturale Osaka a P.C.J., unde 
Hiromu Murakami, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J. și 
președinte alt Comitetului pre
fectural, a înfățișat preocupă
rile și activitatea comuniștilor 
din această regiune a țării.

în continuare, a avut loc o 
întîlnire cu guvernatorul pre
fecturii Osaka, Ryoichi Kuro
da. la care au participat depu
tății comuniști din Adunarea 
legislativă a prefecturii Osaka.

au avut 
întîlnire

Necesitatea menținerii păcii șl 
a întăririi securității internațio
nale, a stingerii focarelor de 
război și tensiune din lume, a 
asigurării progresului popoarelor 
pe calea dezarmării, dezvoltă
rii economice și decolonizării — 
acestea au fost principalele teme 
ale primelor două discursuri 
rostite în cadrul plenarei Adu
nării Generale a O.N.U. de pre
ședintele sesiunii precedente a 
Adunării Generale, Adam Ma
lik. ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei, și de președintele 
actualei sesiuni, Stanislaw 
Trepczynski, adjunct al minis
trului afacerilor externe al 
Poloniei.

Adam Malik a subliniat, prin
tre altele, progresele înregistra
te în ultimul timp în cadrul ne
gocierilor sovieto-americane în 
domeniul limitării armamente
lor strategice S.A.L.T., arătînd 
că acestea trebuie să constituie 
un prim pas pentru realizarea 
unor acorduri mai substanțiale 
în direcția temperării ' cursei 
înarmărilor și a apropierii țelu
lui major al dezarmării gene
rale și totale. Totodată, vorbito
rul a relevat preponderența 
unui climat pozitiv intereuro- 
pean, favorabil înfăptuirii unor 
noi progrese pe linia îmbunătă
țirii relațiilor între statele a- 
cestui continent, a salutat reali
zarea primelor contacte între 
R.P. Chineză și Statele Unite, 
între organizațiile de Cruce Ro
șie ale celor două state coreene.

A urmat la cuvînt Stanislaw 
Trepczynski, care, după ce a 
mulțumit pentru alegerea sa în 
unanimitate în calitate de pre
ședinte al Adunării Generale, 
s-a referit pe larg la acordurile 
internaționale intervenite în 
diverse domenii în acest an, 
arătînd că „o operă prelimina
ră, dar extrem de importantă, a 
fost realizată pentru ca noțiuni 
cum sînt 
renunțarea 
limitarea 
cooperarea 
existența r 
dobîndi un sens real“. Vorbito
rul a abordat problemele euro
pene, subliniind că „luînd ca 
punct xle plecare renunțarea la 
folosirea forței și respectarea 
integrității teritoriale, reprezen
tanții statelor europene și nord- 
americane se pregătesc în pre
zent pentru a se așeza, împreu
nă, la masa conferinței în scopul 
de a rezolva, în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U., pro
blema securității regionale și a 
cooperării în Europa".

cele de negocieri, 
la folosirea forței, 

cursei înarmărilor, 
internațională și co- 
pașnică să înceapă a

Un discurs 
al regelui Marocului, 

Hassan al ll-lea< .«țgr» ■ ?\țș<țU

• MARȚI SEARA, regele Ma
rocului, Hassan ‘al II-lea. a a- 
nunțat, intr-un discurs radio
televizat consacrat în întregime 
problemei agrare, că 200 000 de 
hectare de terenuri agricole, 
care mai aparțin încă străinilor, 
vor fi recuperate. Aceste pămîn- 
turi vor putea fi irigate grație 
barajelor de acumulare aflate 
in prezent în construcție in mai 
multe provincii ale țării, a spus 
șeful statului. El a adăugat că 
guvernul va sprijini, prin inter
mediul cooperativelor de credit 
agricol, aprovizionarea cu se
mințe a persoanelor care vor 
beneficia de terenurile agricole 
amintite.

• „COSMOS-520‘ este noul 
satelit artificial al Pămintului

lansat în Uniunea Sovietică in 
vederea continuării explorării 
spațiului cosmic — anunță agen
ția T.AAS. La bordul satelitu
lui sint instalate diferite apa
rate științifice. Centrul de coor
donare si calcul prelucrează in
formațiile transmise de apara
tele instalate pe satelit.

Demetrios Lacasa — 
noul președinte 

al Republicii Panama
• ADVNAKEA NAȚIONALA 

a Republicii Panama l-a ales, 
marți, pe Demetrios Eacasa in 
runcția de președinte al țării. 
Lacasa a deținut anterior func
ția de președinte interimar.

• APROXIMATIV T5W- de 
învățători din Washington au 
declarat marți grevâ_peniru sa
tisfacerea revendicărilor lor eu 
privire la îmbunătățirea condi-

Avioanele americane au ata
cat din nou. la 18 septembrie, 
capitalele provinciilor Ha Tinh 
și Dong Ho, precum și nume
roase centre dens populate din 
provinciile Nam Ha. Ninh 
Binh, Thanh Hoa și Quang 
Binh, din R.D. Vietnam, in
formează agenția V.N.A. In a- 
ceeași zi. a fost bombardată o 
școală din localitatea Loc 
Thanji. districtul Hai Hau, pre
cum și un dig situat de-a lun
gul Riului Roșu in localitatea 
Giao Lam.

In legătură cu aceste noi rai
duri ale aviației americane, 
Ministerul de Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o 
declarație de protest. cerind 
ca guvernul american să pună 
capăt fără intirziere bombar
damentelor. minării și blocării 
porturilor Vietnamului de Nord 
ca și tuturor actelor 
atingere suveranității 
rității R.D. Vietnam.

Kim Ir Sen despre 
reunificarea Coreei

Sen a declarat că R.P.D. 
dorește sâ organizeze și 
în funcțiune un comitet

lucrărilor 
t Uniunii 

încep 
septembrie la Roma, a

acordat de Him Ir Sen, pre- 
uuei delegații 

cu privire Ia unele

care aduc 
și secu-

Tanza:

Pe urmele Âtlantidei

R. P. POLONA - La' complexul petrochimic din Plock

DEPUNEREA CERERILOR 
DE ADERARE A ROMÂNIEI 

LA FONDUL MONETAR 
INTERNATIONAL SI LA BANCA 

INTERNAȚIONALA
PENTRU RECONSTRUCȚIE 

Șl DEZVOLTARE

Din însărcinarea guvernului 
român, ambasadorul țării noas
tre in Statele Unite ale Ame- 
ricii, Corneliu Bogdan, a de
pus, Ia 20 septembrie a.c.. cere
rile de aderare a României la 
Fondul Monetar Internațional 
și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, in
stituții specializate ale Organi
zației Națiunilor Unite, cu 
diul la Washington.

• IN VEDEREA 1 
Conferinței anuale a 
interparlamentare, care 
la 21 -; ‘ -
avut loc miercuri ședința Con
siliului Uniunii interparlamen
tare, în cadrul căreia s-a apro
bat aderarea grupului parla
mentar al Republicii Democrate 
Germane la acest organism. 
Consiliul a hotă rit, de aseme
nea. primirea reprezentanților 
Republicii Bangladesh în Uniu
nea interparlamentară.

țiilor de viață. Este pentru pri
ma dată in istoria capitalei fe
derale cind această categorie dc 
salariați declanșează o acțiune

Persoane civile 
repatriate de India 

către Pakistan

SCURT
grevistă. Greva se încadrează în 
șirul de acțiuni similare de am
ploare inițiate in ultima săptă- 
mînă de sindicatele învățători
lor din numeroase localități a- 
mericane.

Agenția A.C.T.C. a publicat interviul______ _ __ __
ședințele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
de ziariști de la publicația japoneză ,,Mainichi‘.__,______  _  _____
probleme ale politicii interne și internaționale a R.P.D. Coreene, și 
la situația actuală din această țară.

„Convorbirile dintre nordul și 
sudul Coreei, la nivel înalt, și pu
blicarea Declarației comune a nor
dului și sudului Coreei — a spus 
Kim Ir Sen — au deschis o per
spectivă largă în fața națiunii 
noastre, în lupta sa pentru reali
zarea reunificării independente și 
pașnice a țării". Dar, a precizat 
premierul R.P.D. Coreene, publi- 

Declarației comune nu in- 
problemele pri-

carea 
seamnă că toate ._________
vind reunificarea națională pot fi 
rezolvate fărâ dificultăți.

Menționînd că pnmul principiu 
al reunificării naționale, clarificat 
în Declarația comună, este reuni
ficarea țării in mod independent, 
conform principiului autodetermi
nării naționale, premierul R.P.D. 
Coreene, a declarat că ,,reunifi
carea independentă înseamnă re
tragerea imperialismului american 
din Coreea de sud și imposibilita
tea pentru alte forțe stră
ine de a se amesteca în 
problemele reunificării". De ase
menea, reunificarea trebuie reali
zată prin mijloace pașnice, fără a 
se recurge la forță sau la arme de 
către o parte sau alta.

Kim Ir ' * “
Coreeană 
să pună

de coordonare nord-sud care să 
înlesnească contacte multilaterale 
și negocieri pe scară mai largă, 
pentru a promova înțelegerea și a 
realiza reunificarea. De asemenea, 
a spus Kim Ir Sen, ne pronunțăm 
pentru organizarea imediată a ne
gocierilor politice între nordul și 
sudul Coreei. Ele ar putea fi or
ganizate în cadrul unei conferințe 
comune a partidelor politice și or
ganizațiilor publice din nord și din 
sud, a unei conferințe a autorită
ților din nordul și sudul țării, a 
unei conferințe comune a deputa- 
ților în Adunarea Populară Supre
mă a R.P.D. Coreene și Adunarea 
Națională din Coreea de sud. ..Con
siderăm că, pentru realizarea cît 
mai curînd posibil a reunificării, 
este necesar să fie instituită o con
federație a nordului și sudului, 
care ar lărgi contactele și călăto
riile și ar duce la schimburi eco
nomice și culturale între nord și 
sud. Dacă nordul și sudul Coreei 
vor coopera, poate fi îmbunătățită 
rapid condiția economică a Coreei 
de sud, pe calea folosirii indus
triei grele dezvoltate și a bogate
lor resurse naturale din nord, ceea 
ce ar fi în beneficiul populației din 
ambele părți ale țării".

• UN AL DOILEA POMPEI • ENIGMA 
CRETANE •

DISPARIȚIEI CIVILIZAȚIEI 
A „EXPLODAT" INSULA SANTORINO ?

• LA PUNCTUL DE FRON
TIERA Wagah a avut loc, marți, 
predarea către autoritățile pa
kistaneze a unui grup de 226 
persoane civile reținute în In
dia din timpul conflictului indo- 
pakistanez din. decembrie anul 
trecut. AJți 78 civili pakista
nezi au’fost repâtriați. la 18 sep
tembrie, pe Ia același punct 
frontieră.

Progres 
obținut în relațiile 
americano-polone

de

• L.\ ÎNCHEIEREA întreve
derii dintre președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și ministrul afa-

cerilor externe al R. P. Polone, 
Ștefan Olszowski, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe. Ronald 
Ziegler, a relevat că întrevede
rea a oferit posibilitatea evocă
rii progresului obținut în rela
țiile americano-polone. după 
vizita președintelui S.U.A. in 
această țară. In declarația lui 
Ziegler — reluată de agenția 
P.A.P. — se subliniază că. in 
timpul întilnirii, între Richard 
Nixon și Ștefan Olszowski au 
fost discutate. printre altele, 
probleme referitoare la pregăti
rea conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și coo
perare și alte probleme de inte
res reciproc.

• CÎTEVA mii dc persoane 
au blocat baza de Ia Șagamihara 
a forțelor S.U.At din Japonia 
încercînd să oprească un con
voi de vehicule blindate ame
ricane destinate utilizării în 
Vietnamul de sud.

x

După cinci decenii 
de cercetări, arheolo
gii sînt pe punctul de 
a rezolva misterul de
clinului brusc și al 
dispariției neexplicate 
pină acum a civiliza
ției antice cretane. 
Proeminentul arheo- 
hg britanic dr. Sac
kett și profesorul grec 
Marinațos au relatat, 
intr-o comunicare co
mună, despre rezulta
tele unor intense cer
cetări efectuate în 
Creta și regiunea Mă
rii Egee. Cei doi spe
cialiști afirmă că au 
reușit să individuali
zeze un nou Pompei 
care a fost îngropat 
ca urmare a erupției 
vulcanului Santorino. 
Aceasta, cu o mie și 
cinci sute de ani îna
inte de catastrofala 
erupție a Vezuviului.

Săpăturile arheolo
gice au adus la lumi
nă mărturii despre 
momentul declinului 
brutal al civilizației 
cretane după un mi
leniu de prosperitate. 
Acest moment trebuie 
situat în anul 1450 îna
inte de Cristos, data 
erupției vulcanului 
Santorino. Cercetări
le efectuate în aripa 
occidentală a ruinelor 
palatului Minosse, la 
Cnosso, capitala anti
că a insulei Creta, au 
confirmat că civiliza
ția cretană n-a dispă
rut ca urmare a inva
ziei grecilor — așa

cum se presupunea 
pînă acum — ci din 
cauza uriașelor devas
tări provocate de ex
plozia vulcanică a mi
cii insule Santorino. 
situată la circa doi 
kilometri de coasta 
septentrională a Cre
tei.

Insula Santorino. 
una dintre cele mai 
pitorești din Egee își 
dezvăluie clar origi
nea vulcanică. Ea are 
forma unui crater ie
șit din mare. Casele 
și micuțele mori de 
vînt sint situate lite
ralmente pe creasta 
craterului. Actualmen
te vulcanul nu este 
activ. Santorino a 
„explodat" cu circa 
3 400 de ani în urmă 
la o erupție vulcani
că, îngropînd sub lavă 
o cetate a colonilor 
cretani, distrugînd o 
bună parte din Insula 
Creta și a civilizației 
minoice.

Profesorii Sackett 
și Marinațos au dus 
la capăt săpăturile în 
insula Santorino și au 
localizat o colonie a 
civilizației antice cre- 
tane în apropierea o- 
rășelului Akrotiri. 
Descoperirea a permis 
identificarea unei 
vaste zone care era 
locuită înainte de ex
plozia vulcanului. Sub 
un strat de lavă, gros 
de peste cinci metri, 
s-au găsit primele ves
tigii (coloane de tem-

Vestigii arheologice la Knossos : 
doilea Pompei ?"

de artă) 
fie ihdi- 
ale unui

obiecte 
par să 
inițiale
Pompei. Cercetă- 
continuă și ele 
îngreunate de

rare
ciile 
nou 
rile 
Sînt _ 
faptul că trecerea 
leniilor a făcut 
învelișul de lavă

, strat
foarte 
titatea 
scoase 
iveală, 
de obiecte de artă din 
civilizația minoică re
cuperate, dau mari

masiv de rocă 
dură. Dar vas- 

monumentelor 
pînă acum la 
numărul mare

speranțe cercetătorilor 
că se apropie rezolva
rea enigmei dispariției 
civilizației antice cre- 
tane. Mai mult decît 
atît, arheologii afirmă 
că după descoperirile 
din Santorino și Cre
ta au ajuns foarte a- 
proape de rezolvarea 
unei alte mari 
me. E vorba de 
sul și fabulosul 
al Âtlantidei, 
nentul pierdut.

enig- 
fainio- 
mister 
conti-

P. NICOARA
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