
Continuîndu-și vizita de lucru întreprinsă 
în ultimele zile în unele judefe din nord-vestul 
tării, secretarul general al partidului a fost 

ieri oaspetele a mii de țărani cooperatori, 
muncitori, studenfi și intelectuali din 
localitățile Odoreu, Sieni, Baia Mare

Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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• Miercuri dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil și Mihai Gere, și-a încheiat vizita în 
municipiul Satu Mare, unde a luat parte la 
sărbătorirea unui mileniu de existență ates
tată documentar a acestei așezări. La pleca
rea din oraș, mii de cetățeni au umplut stră
zile și piețele pentru a-și lua un călduros ră
mas bun de la secretarul general al partidu
lui, salutîndu-1 cu nesiîrșite urale și ovații.

• Locuitorii comunei Odoreu l-au primii 
cu drăgoste și recunoștință pe conducătorul 
partidului și statului nostru, și-au exprime! 
bucuria de a-1 poîti în noile lor case pe cei 
mai iubit fiu al poporului nostru.

• Mii de mineri, metalurgiști, chimișU fo
restieri, intelectuali din Baia Mare s-au adu
nat în cartierul Săsar pentru a-1 întîlni pe se
cretarul general al partidului.

• In dialogul însuflețit care a avut loc în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și colectivele 
unităților băimărene vizitate - Filatura de 
bumbac. Institutul de subingîneri, Uzina me
talurgică de metale neferoase, Uzina meca
nică de mașini și utilaj minier — a reieșit ho- 
tărîrea oamenilor muncii de a lucra mai re
pede, mai bine, mai eficient dînd astfel viata 
angajamentelor de a realiza cincinalul îna
inte de termen.

la mitingul oamenilor muncii din municipiul Baia Mare
1

• In marea hală de prelucrări metalice și 
montaj a Uzinei de mașini și utilaj minier, la 
mitingul care a avut loc, întîmpinat cu vii si 
puternice aclamații, secretarul general ai 
partidului a rostit o importantă cuvîntare.

• La încheierea vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean de partid a 
oferit o masă tovărășească. Din balconul Co
sei de cultură a sindicatelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură acla
mațiilor mulțimii, s-a adresat populației ora
șului Baia Mare.

Așa cum am spus la aduna
rea pe care am avut-o, am im
presii deosebit de bune din în
treprinderile vizitate. In în
tâlnirile cu oamenii muncii din 
Baia Mare, am constatat cu sa- 
tisfacție>că, la fel ca în întrea
ga țară, există preocuparea de 
a realiza planul în mai puțin 
de cinci ani, de a contribui și 
cei din Baia Mare și Maramu
reș la dezvoltarea într-un ritm 
mai înalt a patriei noastre so
cialiste. (Aplauze, ovații). ,

Doresc să adresez tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii 
din industrie și din agricultură 
felicitări călduroase pentru re
zultatele de pină acum și să 
urez tuturor noi și noi succese 
în activitatea lor închinată fe
ricirii întregului nostru popor. 
(Puternice aplauze. Se scandea
ză ,,Ceaușescu-P.C.R.“)

Deoarece acum încheiem vi
zita pe care am făcut-o în a-

ceste zile în Cluj, in Satu Maro 
și în Baia Mare, aș 4orî să ■rol- 
(urnesc tuturor oamenilor lăn
cii, care, peste lot. ue-au iatn- 
pinat cu căldură- Apreciez ■»- 
nifestările cu care am fosa în
conjurați ca o expresie a încre
derii nestrămutate in pafetica 
marxist-leninistă a partidulc; 
nostru, ca o expresie a hotări- 
rii dumneavoastră, a tuturor 
celor care ne-au intimp'mat ia 
aceste zile, a întregului nostra 
popor, de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a 
partidului, a guvernului neutra 
(Aplauze puternice, ovații).

Vă urez, dragi tovarăși si 
prieteni, multă sănătate, multă 
fericire, succes în tot ceea ce 
doriți ! (Aplauze care r.u con
tenesc minute în șir. Miile ce 
cetățeni ovaționează pentru 
partid, pentru secretarul gene
ral. pentru patria noastră so
cialistă).

CWMB să adresez minerilor, tuturor 
celor care lucrează in cadrul 
acestui minunat colectiv, feli
citări și urări de noi succese. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul”).

Asa cum a menționat un to
varăș aici, nevoile României de 
cupru, plumb și alte metale ne
feroase sînt în creștere. De 
aceea, este necesar să fie luate 
măsuri pentru descoperirea și 
punerea in valoare a noi rezer
ve de minereuri, pentru ex
ploatarea în condițiuni cît mai 
bune, cu rezultate cît mai efi
ciente, a rezervelor existente. 
Sporirea producției de metale 
neferoase este deosebit de im
portantă pentru dezvoltarea 
generală a societății noastre 
socialiste. Sînt convins că mi
nerii din Baia Mare, din jude
țul Maramureș vor face și în 
viitor totul în această direcție. 
(Urale puternice, aplauze).

Am vizitat noua secție de la 
Uzina metalurgică și chimică. 
Este o uzină veche, cu un co
lectiv bun, cu rezultate bune. 
Și aici vor trebui depuse efor
turi sporite pentru a extrage 
cît mai complet substanțele 
utile din minereuri, pentru a 
spori contribuția colectivului 
la satisfacerea cerințelor econo
miei țării de metale neferoase. 
Problema valorificării tot mai 
complexe a minereurilor tre
buie să stea în atenția colecti
vului uzinei, a centralei. Știu 
că în ultimii ani’ uzina a obți
nut rezultate bune în toate do
meniile și sper că se va pre
ocupa și în viitor să-și perfec
ționeze activitatea pentru a-și 
spori contribuția ia realizarea 
sarcinilor trasate de Conferin
ța Națională.

In ce privește uzina construc-

(Continuare in pag,, a Ul-a)
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dte întrebări: la ce acțiuni con
crete inițiate de tinerii din co
mună a participat, dacă s-au

mztetului U.T.C. pe comună, 
dacă tn calitate de membră a
cmoitUului organ a participat la 
vreo adunare generală a altor

In Editura politică a apărut: 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la festivitățile 

organizate la Cluj cu prilejul 
deschiderii noului an universitar

2 octombrie 1972

COMUNAL U.T.C. ?
orgtruzațu etc.

Motivul invocat ca scuză este
faptul că jacersT* (adică în lu
na tube) s-a întors din concediu

Melanin Rod». • ftefră caro 
face parte dm corore- if comu
nal U.T.C. Zoșăr. ludrțni Mu
reș, unde mdephneiîe famcțss 
de casieră, pare pusă ia iacsj»- 
cătură de întrebările noastre. S» 
totuși întrebările ssrd cit st poa
te de simple, cer ixrormcpi pe 
care ar trebui să le ftrt nu nu
mai un membru oî ujroifefufin 
comunal, a orice utecist d co
munei.

— Cifi membri are organiza
ția dumneavoastră ?

— Aste aâ as aro întrebați că 
nu ftsu.

— Dm ce organizație V.T.C. 
faceți parte ?

— Dm organizația JSaăiriătC.
— Cine e~secretarul organiza

ției ?
— Arta să nu mi întrebați ci 

nu țtm.
— C i nd a acut loc ultima țe- 

dintă a comitetului comunal 
V-TjC. fi ce problemă ați dis
cutat ?

— Asta si nu mă întrebați... 
Aceiași a fost răspunsul fi la

fă n-a acut tacă timp să reintre 
ia pulsul norma/ al vieții de or- 
ztnszzție. Realitatea este insă că 
tocmai pulsul acestei organiza
ții Lafe toarte încet, altfel nu se 
explică de ce de trei luni de zi
le n-a izbutit să cunoască acti
vitatea unei organizații din care 
nu a lipsit decit două sâptă-
mini.

\-am crea ca cititorii să crea
dă că fi cei 148 de tineri din 
Zagăr lipsesc total din viața 
comunei. In brigăzile C.A.P., în

MIRCEA BORDA

(Continuare in pag. a 11-a)

30 DECEMBRIE

In întâmpinarea „Zilei 
petrolistului"

Petroliștii din Întreaga țară, 
participant activi Ia marea în
trecere socialistă pentru reali
zarea planului înainte de ter
men, întimpină ziua lor cu noi 
realizări In producție. Colecti
vele rafinăriilor Clentralei in
dustriale a prelu/rării țițeiului 
au depășit planul producției 
globale, pe perioada care a tre
cut din acest an, cu mai bine 
de 55 milioane Iei, realizind 
suplimentar, cu aceleași insta
lații și cheltuieli materiale, im
portante cantități de benzine, 
motorine, uleiuri minerale și 
alte derivate din țiței. întregul 
spor de producție a fost obți
nut pe seama creșterii produc
tivității muncii. Totodată, in 
cele trei trimestre din acest an 
au fost asimilate și introduse 
în fabricație curentă 82 de pro
duse și sortimente noi cu ca
racteristici tehnico-funeționale 
superioare, competitive pe pia
ța externă.

Doua noi tipuri de 
strunguri automate

Uzina de strunguri din Tîrgo- 
viște, unul din cele mai recen
te obiective ale industriei con
structoare de mașini, a reali
zat două noi tipuri de strun
guri automate cu turela revol
ver — Saro 42 și 25.

Concepute de specialiștii ro
mâni, strungurile au caracte
ristici și performanțe deosebite 
în exploatare. Ele pot prelucra 
piese cu un diametru de 25 mm 
și o lungime de 75 mm. sînt 
dotate cu motoare care dezvol
tă o putere de 5 cp, iar turația 
arborelui principal atinge în
tre 475—3 695 rot/min. Ele vor 
fi de altfel prezentate publicu
lui si specialiștilor la a II-a e- 
diție a TIrgului International, 
care-și va deschide porțile pes
te cîteva zile la București.

Realizarea acestor noi produ
se ale industriei construcțiilor 
de mașini din țara noastră face 
parte din programul de diver
sificare a producției acestui 
sector, care, numai pentru anul 
1972, prevede asimilarea a cir
ca 1 100 utilaje și mașini indus
triale noi sau îmbunătățite prin 
reproiectare.

DE EGALITATE ÎNTRE 
PROIECTE SI REALIZĂRI

Am răsfoit planul de măsuri 
pe care organizația U.T.C. de la 
O.C.L. Alimentara 'din munici
piul Tulcea l-a adoptat cu oca
zia precedentei adunări de 
alegeri. In el se aflau în
scrise relativ multe acțiuni 
destul de variate de ^altfel 
și, ceea ce mi-a atras a- 
tenția îndeosebi, cu un vădit 
conținut educativ. Tmi exprima
sem deja intenția de a afla cum 
își pregătește colectivul de aici 
adunarea de alegeri din toamna 
aceasta, așa îneît. secretara or
ganizației, Ștefan Mihaela, găsi- 
se de cuviință să precizeze, ui- 
tîndu-se spre dosarul acum în
chis:

— 'Știți, ne-am consultat cu to
ții și am ajuns la concluzia că 
trebuie să reluăm în noul plan

. de măsuri unele din acțiunile pe 
care -le-ați văzut și în cel vechi, 

între acestea, era vorba de 
continuarea raidurilor-anchetă 
la capitolul disciplinei, de numă- 

—rtil de ore de muncă patriotică 
(240) pe care trebuie să-l înde
plinească fiecare tînăr, de acti
vitatea brigăzii de agitație și, în 
sfîrșit. de concursurile pe teme 
educative. După cum se vede, 
numai acțiuni utile, capabile.cel 
puțin în principiu, să întregeas
că o activitate laborioasă, să 
promoveze un climat dinamic în 
viața organizației. Tocmai de a- 
ceea, intenția de a le perpetua 
nu poate, fi apreciată decît favo
rabil. Dar totodată se ridica în
trebarea dacă nu au fost înde
plinite la timpul lor sau cel pu
țin de ce se simte acum nevoia

reluării unor obiective mal 
vechi.

— Pentru că nu am fost mul
țumiți de modul în care le-am 
realizat. N-am vrea să lăsăm lu
crurile în starea asta.

Perspectiva constituindu-se pe 
o asemenea bază, se naște firesc 
o altă întrebare: ce garanții se 
oferă că stările de fapt nu vor 
mai continua, cum se gîndește 
organizația să asigure condiții
le necesare pentru desfășurarea 
unor acțiuni pe care multă vre
me nu le-a întreprins așa cum 
ar fi dorit? Pâră un răspuns con
cludent acestei probleme, men
ținerea lor și în noul plan de

TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a 11-a)
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E o desfătare să auzi o ca
dență de ostași cu un singur 
pas, la unison, un cor care șop
tește sau strigă ca o singură 
voce, să vezi 30 de cocori care 
zboară cu aceeași bătaie de ari
pă înscriind pe boltă un unghi 
perfect. Trecând pe plan social, 
la munca diurnă, armonia miș
cării sugerează o forță puterni
că, aceea care face oa totul să 
se transforme, să se înalțe, să 
se edifice Și dacă cineva strică 
această armonie, mișcarea nu în
cetează, dar, undeva lipsa de 
cadență, falsitatea unor note, se 
fac simțite într-un mod neplă
cut și mai ales nedorit.

O imagine concretă: la ritu
alul cotidian al îmbrăcării șalo- 
petei lipsesc din cînd în cînd 
unii oameni, adesea foarte ti
neri, care oscilînd între lene Și 
nepăsare pun, pe moment, în 
situații neplăcute întreaga acti
vitate a colectivului din care fac 
varte. lată ce ne declara tovară
șul inginer Gh. Ghițulescu, di
rectorul tehnic al Uzinelor „Au
tobuzul". „Stabilirea planului de 
producție pe anul întreg se face 
in raport cu numărul total de 
muncitori. Angajamentele se ba
zează tot pe capacitatea de efort 
a întregului colectiv. Este lim
pede deci că munca fiecărui 
om contează foarte mult, că ori
ce absent produce o greutate. 
Aș vrea să dau un exemplu. Pe 
semestrul 1 al acestui an la uzi
na noastră s-au înregistrat peste 
cîteva sute de mii-ore absențe 
de la lucru. In acest timp s-ar 
fi putut produce mai multe su
te de autoutilitare sau autobuze. 
Sigur, in fapt și produsele aces
tea au fost realizate. Dar cu ce 
eforturi l Colectivul a trebuit 

' să suplinească golurile produse 
de absenți, să muncească pentru 
ei, șt, sa Știți, că nu totdeauna 
oamenii au acceptat cu ușurin
ță acest efort".

Înarmați cu o listă de nume 
a unor absenți am vizitat citeva 
din secțiile uzinei. La montaj fi
nal, din echipa complexă a lui 
Gh. Cornea, lipsea electricianul 
Gr. Burcea.

A lipsit și la începutul lunii, 
a lipsit in luna trecută. E mese
riaș bun dar are această me
teahnă . lipsește cînd ți-e lumea 
mai dragă. Cite n-am încercat 
cu el. Promite, se angajează, dar 
de fapt ne minte pur și simplu.

— Lipsind astăzi, cine execută 
operațiile lui ?

— Mai bine nu ne întrebați, 
e o problemă încă nerezolvată 
la ora aceasta. Noi lucrăm pe 
bandă și fiecare își are opera
ția sa. Dacă trece la vecin nu 
mai are timp pentru el, E o 
problemă nerezolvată, vă spun; 
mare necaz ne produce băiatul 
ăsta. Păcat fi de el...

De la mâhnirea șefului de e- 
chipă am consemnat neplăcerea 
unor muncitori din secția meca- 
nic-șef. Aici lipsea lăcătușul 
Constantin Nedelcu.

— Păi ăsta-i, mai mereu ab
sent. O dată i-a fost desfăcut 
contractul de muncă și după 
vreo 6 luni de umblat aiurea a 
venit tot la noi să ne roage să-l 
reprimim.

— A fost reprimit la electro
care dar după un timp s-au să
turat de el, mai bine zis de lip
surile lut, și a fost mutat în altă 
parte. Acum este la cel de-al 
treilea loc de muncă.

— Are și o declarație dată de 
șeful de secție ; că nu va mai 
lipsi de la muncă. O simplă hîr- 
tie...

I-am căutat acasă să vedem 
cu ce se îndeletnicesc în timp 
ce tovarășii lor își șterg de pe 
frunți rubinele de sudoare. Am 
dorit să aflăm ce gindesc fiind
că la ei, ca și in cazul altor ti* 
neri, colectivul a acționat, i-a a- 
jutat, i-a avertizat chiar. Sigur, 
colectivul modelează oameni, îi 
ajută să depășească tarele de 
concepție, are chiar datoria să 
facă aceasta Dar, faptul nu tre
buie înțeles ca fiind singura ca
le prin care debusolații sînt re
aduși pe drumul drept. Trebuie 
să ne întrebăm ce eforturi fac 
înșiși acești absenți.

L-am vizitat pe Burcea aca-

CE VA SPUNE
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fermele I.A.S. se desfășoară, 
dimpotrivă, o muncă ce se bu
cură de frumoase aprecieri. Ti
nerii sînt prezenți și acum, în 
momentele care suscită din par
tea lor un plus de efort, la lu
crările agricole, așa cum au par
ticipat în tot cursul anului, la 
celelalte campanii sau la activi
tățile cu caracter obștesc. Nu
mai că inițiativa participării și 
îndemnul de a răspunde la che
mări nu aparțin organizației din 
care fac parte, nici reprezentan
ților cărora le-au acordat sarci
na de a-i conduce, în comitetul 
comunal U.T.C., ci unor alți 
factori din comună.

In speranța găsirii unei situa
ții mai îmbucurătoare, ne-am 
deplasat și la I.A.S. din locali
tate.

— N-avem nici un tînăr în 
unitatea noastră, ne previne in
ginerul șef.

Consecvenți informației potri
vit căreia aici îl putem găsi pe 
Iertătorul secretarului comitetu
lui comunal U.T.C., în persoana 
țennicianului loan Iarai, am in- 

tă. In pragul unei locuințe mo
deste, dar strălucind prin oură- 
țenie ne-a intîmpinat mama bă
iatului. Ne-a privit uimită.

— Cum, iar n-a venit la lu
cru ? Eu am plecat foarte de 
dimineață și grăbită n-am mai 
avut timp să-l scol. Stați uit mo-, 
ment.

Revenind peste cîteva minu
te :

— Vai ce rușine, dormea l
A apărut și „el“, puțin som

noros, puțin buimac. Ne-am ui- 

Voci false
într-un cor
bărbătesc

tot la ceas: era ora prinsului!
— De ce nu te-ai dus la lu

cru dragul meu ? — l-a întrebat 
mama.

— Cum era să mă duc ? Nu 
vedeți cum arăt ? — ne-a răs
puns nouă.

Ne-am uitat mai bine la el. 
Un flăcău înalt ca bradul, mima 
o ușoară indispoziție , întocmai 
ca o domnișoară crescută in
tr-un pension la vederea unei 
bucătării unde se curăță cartofi.

— Ce, nu mă credeți ? Ieri a 
plouat și eu am ieșit în curtea 
uzinei și m-a udat.

Ne-a fost jenă să mai conti
nuăm discuția. O jenă sinceră 
față de mama flăcăului, o mamă 
care roșise că fiul ei este un le
neș sadea iar ea nu-și îndepli
nise la timp obligația de a-i da 
primele noțiuni despre hărnicie 
și loialitate.

Pe ultimul absent nu l-am gă
sit acasă. Mama și soția lui Ne- 
delcu știau despre acesta că ple
case de dimineață la uzină. A-

Elevul caporal Suciu Adrian 
este autorul rîndurilor de mai 
jos: „îmi permit să ofer celor 
interesați, prin intermediul ru
bricii „Clubul ingenioșilor", 
schema unui dispozitiv pe care 
l-am valorificat in practică. Este 
vorba de un dispozitiv care co
mandă introducerea în circuit a 
diferitelor aparate electrice la 
o oră dinainte stabilită.

Se utilizează mecanismul de 
deșteptare al unui ceasornic. In 
locul cheii de remontare a ar
cului acestui mecanism, se mon
tează o cheie puțin mai lungă 
și prevăzută cu o camă care se 
poate rigidiza pe cheie cu aju
torul unui șurub. Ciocănelul 
mecanismului se demontează 
pentru a anula sunetul caracte
ristic. Cheia ceasului deșteptă
tor 1 (vezi schița alăturată i se 
rotește prin declanșarea meca
nismului la ora stabilită. Odată 
cu ea se rotește și cama 2 care 
va călca lamela 4. Contactul 5 
se stabilește, 6 fiind rigid și pre
văzut cu un șurub de reglare a 
distanței dintre platini. Curen
tul de la sursa 7 trece prin be
cul de semnalizare 8. De aici, o 
parte se închide la celălalt pol 
al sursei, iar o parte trece prin 
înfășurarea electromagnetului 
de cuplare 11, peria 12, paleta 
18, contactul 5 și sursa 7. Elec- 
tromagnetul 11 atrage extremi
tatea stingă a paletei, aceasta 
pivotează în jurul axului verti
cal 0, iar pilotul 14 închide con

sistat. Șt l-am găsit. El însă nu 
știa că în afară de faptul că e 
secretar al organizației din 
I.A.S. îndeplinește și funcția a- 
mintită mai sus.

Am aflat că în organizația pe 
care o conduce sînt 48 de ute
ciști, că nu au ținut nici o adu
nare generală, că nu au inițiat 
nici o activitate, că nu s-au în
tâlnit niciodată toți, că numai 
cotizația o trimit la centru prin 
casierii fermelor, în ziua sala
riului. Am mai aflat că el însuși 
n-a participat la nici o ședință 
a altei organizații, că nu știe 
cine sînt secretarii celorlalte or
ganizații din raza comunei, că a 
fost prezent în schimb la mai 
multe ședințe de instruire la Co
mitetul județean U.T.C. Mureș. 
In acest context, sigur că efici
ența instruirilor la care a parti
cipat poate fi pusă sub un mare 
semn de întrebare.

Continuîndu-ne investigațiile 
la școală, am întilnit-o pe pro
fesoara Maria Suciu, secretara 
organizației U.T.C. â cadrelor 
didactice. Întrebată de cîteva 

junsese în altă parte. Unde ? 
N-am putut afla nici a doua zi 
cînd l-am găsit la uzină. S-a în
curcat în răspunsuri încercînd 
să-i facă pe alții responsabili de 
purtarea sa.

...Este și mai limpede că în
trebarea cheie în cazurile rela
tate se adresează în primul tind 
tinerilor respectivi. Sînt doi flă
căi zdraveni, 20 — 22 ani, să
nătoși, apți pentru muncă. Tre
buie să li se strige tare în 
urechi: de ce leneviți băieți I ?

Lenea pe care ei o cultivă este 
vecină cu parazitismul. Le vici
ază caracterul, îi face să min
tă, să înșele buna credință a ce
lor din jur. E trist și urit. Ceva 
care nu se împacă cu tinerețea, 
cu dorința de frumos, cu în
drăzneala creatoare. Reversul si
tuației evidențiază un aspect ca
re cade exclusiv în sarcina co
lectivului. Ei, cei doi, și alții ca 
ei, încalcă legile onorabile ale 
muncii, aproape sistematic. Se 
pot acorda circumstanțe atenu
ante, o dată, de două ori, dar o 
generozitate împinsă la extrem 
nu face decît să aducă prejudi
cii și de o parte și de alta.

Ca un post scriptura am adă
uga că inițiativa de a vizita din 
cînd in cînd pe absenți acasă, 
de a sta de vorbă cu membrii 
familiilor acestora este bună și 
favorizează dezvoltarea unui cu
rent puternic care să se opună 
spiritului de indisciplină.

VICTOR CONSTANTINESCU

tactul 13. Paleta lucrînd în plan 
orizontal și nefiind elastică, pen
tru menținerea contactului 13 nu 
mai necesită consum de curent 
în releu! 11, ceea ce se realizea
ză automat prin depărtarea oa- 
ietei de peria IZ Axul vertical 
0 trece la o treime de extremi
tatea stingă a paletei pentru a 
mări cursa contactului 14 Peria 
12 se montează ia l cm. de axul 
0 și este confecționată din sî.-mă 
de oțel de 0,1 mm. Conductorul 
de legătură între lamela elasti
că 4 și paletă este din liță sub
țire și prevăzută cu o buclă pen
tru a nu stînjenl mișcarea pale
tei. Curentul întră prin priza 16, 
contactul 13 și merge la consu
mator (aparatul de pus în func
țiune) prin priza 17. în cazul 
funcționării îndelungate a con-

AUTOMATIZĂRI
Aparatul de radio vă poate trezi 

ora dorită.la
Verificați-vă singuri tranzistorii !

sumatorului, după realizarea 
contactului automat se poate o- 
coli contactul 13 prin întreru
pătorul 15. Pentru pregătirea u- 
nei noi programări se apasă pe 
întrerupătorul 9. electromagne- 
tul 10 atrage paleta, iar contac
tul 13 se desface, peria 12 sta
bilește contactul cu paleta pre
gătind astfel o nouă funcționa
re a electromagnetului 11. Cama 
2 se rigidizează pe cheie în așa 
fel încît la oprirea cheii, prin 
înfășurarea arcului să nu calce 
lamela 4. Becul 8 va indica toc
mai această poziție. Pentru a 
realiza și deconectarea automa

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
acțiuni concrete, în afară de 
faptul că tinerii din organizația 
lor plătesc cotizația în mod re
gulat nu ne-a putut spune prea 
multe. N-a putut să ne enume
re nici alți secretari ai organiza
țiilor de tineret din comună, așa 
că secretara organizației „salari- 
ați“ a rămas neidentificată.

Iată deci o mulțime de „se
crete" cărora nu le-am putut da 
de capăt, în ciuda tuturor efor
turilor noastre. Un singur lucru, 
însă, credem că e îndeajuns de 
cunoscut pentru a nu rămâne un 
secret pentru nimeni: peste pu
țină vreme vor începe adunările 
de dare de seamă și alegeri. Aș 
dori taie mult ca în zilele ace
lea să mă întorc din nou în co
mună și să ascult ce vor rapor
ta cei cu care am stat de vorbă 
acum, atunci cînd tinerii îi vor 
întreba cum i-au reprezentat. 
Pentru că cu o asemenea „acti
vitate" bineînțeles că nici ra
poartele nu vor putea fi prea 
convingătoare. Tinerii nu vor 
putea fi convinși decît, cel mult, 
că mandatul încredințat de ei în 
urmă cu un an n-a încăput pe 
cele mai hune mâini și vor pro
ceda conform normelor ce ca
racterizează spiritul democratic 
al organizației noastre.

După o scurtă oonsfătuire, echipa lui Gheorghe Dincă e pregătită 
să pornească la acțiune

Am pornit, In raidul pe care 
l-am efectuat recent în muni
cipiul Drobeta . Turnu-Severin, 
pentru a vedea la fața locului 
prezența tinerilor în echipele 
de control obștesc nu demult 
înființate, de la o constatare 
auzită la consiliul F.U.S. s aceea 
că orice încercare de apreciere 
a acestei activități nu poate 
trece peste echipa de metrologi

„Pentru liceul nostru, echipa 
de control obștesc constituie 

un ajutor real"

tă după o perioadă dorită, am 
putea comanda electromagnetul 
10, prin același dispozitiv ca la 
electromagnetul II*.

Deși autorul precizează că in
stalația s-a realizat practic, a- 
'. em totuși o observație. La a- 
ceastă categorie de automatizări 
se impune o condiție esențială

edece electric a circuitelor de 
comandă tn curenți slabi, față 
de circuitele de comandă în cu
renți tari. în schema propusa, 
necesitatea unei asemenea sepa
rări este evidentă. Cum? Prin 
izolarea contactului de la între
rupătorul de rețea față de tija 
mobilă, care face parte din cir
cuitul de comandă în curenți 
slabi. Dacă acest lucru nu se 
realizează, rezultă că utilizarea 

întregii instalații de automati- 
zare nu se Justifică Aceasta 
pentru că același efect se poa
te obține prin acțiunea directă 
a camei de pe axul cheii re- 
montoare a mecanismului deș 
teptător, asupra contactului în
trerupătorului de rețea.

Pasiunea pentru electronică 
l-a îndemnat pe elevul Savin 
Marius de la liceul „Mihail Sa- 
doveanu" din comuna Hotarele, 
județul Ilfov, să vină în ajuto
rul tinerilor eleetroniști. Cum ? 
Propunînd o metodă de încer
care a tranzistorilor de tipul 
p-n-p. Pentru aceasta se leagă 

Un semn
de egalitate

măsuri nu s-ar justifica, nu ar 
face decît să prelungească lip
suri știute deja. Trebuia cîntă- 
rit dacă proiectele mai vechi ale 
organizației reflectau într-un 
mod realist posibilitățile ei, dacă 
nu cumva nerealizările se dato
rau unui raport inegal între in
tenții și capacitatea de acțiune, 
ceea ce s-ar putea foarte bine 
întîmpla încă o dată. Le-am so
licitat. deci, cîtorva membre ale 
organizației, să ne spună cum 
văd ele lucrurile, dacă într-ade- 
văr și-au 
blemă.

Memet 
pronunțe 
chetă :

— Cînd s-a luat inițiativa în
treprinderii lor vroiam să fa
cem ceva pentru întărirea dis
ciplinei. Tîrziu, ne-am dat sea
ma că speranțele puse în aceas
tă acțiune rămîn doar speranțe.

pus o asemenea pro-

Sagide a dorit să se 
asupra raidurilor-an-

ei membri ai comitetului

condusă de tînărul Gheorghe 
Dincă, de la Șantierul naval. 
Așa am ajuns la Șantierul 
naval, unde ne-am convins de 
la bun Început de seriozitatea 
cu care fusese privită acțiunea. 
Organizația U.T.C. a recoman
dat pe cei mal buni tineri, unii 
din
sau ai biroului, pentru a face 
parte din echipele de control 
obștesc, iar cel mai mulți din 
ei puteau deja raporta prime
le rezultate. I-am cunoscut și 
am discutat despre acele ele
mente care dau nota caracte
ristică a activității lor.

— „Cheia succeselor* noas
tre, ne spunea Gheorghe Din
că, o constituie schimburile de 
opinii, planificarea din vreme a 
acțiunilor și mai ales partici
parea întregii echipe la depla
sările pe care le facem, 
multe ori echipa noastră 
însoțită de președintele
responsabilul cu problemele 
controlului obștesc din comite
tul sindicatului pe întreprinde
re, și — in unele cazuri — de 
reprezentanți ai consiliului mu
nicipal al sindicatelor.

Ceea ce era perfect adevă
rat i cu cîteva zile înainte 
echipe din municipiu au 
troiat 21 de unități. Intre 
cestea s-a aflat și echipa

De 
este 
sau

șează co-

tran

V.

o baterie în serie cu o cască de 
impedar.ță 2 000—4 000 ohmi. La 
una dir. borne se atai

la cealaltă emitorul 
rului, iar baza se atin- 
conexiune care are le- 
u pămlntu! sau cu nu- 

ernativ de 110 
auzi In cască 

tic. asemănător 
celui de bnr-aje Urmează o a 
doua fază de Ir.cercare. în care 
se vor inversa legăturile. Atin
gi nd dîn nou baza tranzistorului, 
în cască 
nici
care respectă ambele verificări, 
este bun. Dacă în amîndouă fa
zele de încercare, nu se aude 
zgomot, atunci prin tranzistor 
nu trece curent electric. Dacă de 
fiecare dată se aude zgomotul,

nu se va mai auzi 
un zgomot. Tranzistorul

S-a făcut ‘greșeala de a le trans
forma într-un prilej de întoc
mire a statisticii abaterilor în- 
tîmplate. Or, noi puteam face 
mult mai mult decît atît. De a- 
ceea nici purtarea celor indis- 
ciplinați nu s-a schimbat. Acum, 
o să-i luăm sub supravegherea 
celor mai buni uteciști pe aceia 
care ne fac greutăți. Adică, o 
să formăm niște echipe de in
tervenție morală. Vrem să tre
cem dincolo de statistică, pentru 
ca raidurile-anchetă să aibă și 
un efect practic pentru organi
zație.

în legătură cu 
tică, în adunarea 
va raporta că nu 
nit angajamentul 
mulți tineri și-au
de ore repartizate fiecăruia, me
dia pe organizație este cu mult 
mai mică, doar de vreo 150 de

munca patrio- 
de alegeri se 
a fost îndepli- 
inițial. Deși 
făcut cele 240

Și tinerii fac parte

din controlul obștesc

ACEEAȘI DATORIE
IN IPOSTAZE DIFERITE

ci am 
la ca

o uni- 
bunu-

Dincă. Despre exigența și răs
punderea cu care a acționat 
vorbesc elocvent neajunsurile 
dezvăluite și măsurile luate.

— Aș vrea să vă dau un sin
gur exemplu, remarca Stelian 
Miclosescu, secretar al unei or
ganizații U.T.C. de la CE.I.L. 
La Alimentara 22 din cartierul 
Crihala, în vreme ce vînzătorii 
„onorau" cererile eu invariabi
lul „N-avem !“, în magazie e- 
rau ascunse două putini cu 
brinză, 15 kg de untură, o ladă 
cu hamsii. Altă dată, tot la a- 
cest magazin, s-au reținut 6 
sticle cu alcool rafinat pentru... 
șeful de unitate. In asemenea 
cazuri nu ne-am mulțumit doar 
să semnalăm abaterile, 
aefionat consecvent, pină 
Păt.

Liceul pedagogic este 
tate școlară unde mina __
lui gospodar se cunoaște de la 
intrare. Curățenie, flori. Dor
mitoarele au devenit adevăra
te expoziții ale bunului gust. 
S-ar părea că intervenția echi
pei de control obștesc este ino
portună. și totuși...

— Ne-am ocupat, ne spunea 
eleva Gheorghița Cebuc. de cî
teva probleme pe care le-am 
socotit majore : condițiile de 
viață, integrarea elevilor noi in 
colectiv, ținuta elevilor in scoa
lă și dincolo de porțile ei etc. 
Propunerile 
studiate de 
șt rezolvate.

— Pentru 
Brătuianu. 
cbipa de control constituie un 
ajutor real. La propunerea ei 
s-a amenajat o călătorie nece
sară elevelor, s-a introdus la 
cantină sistemul autoservirii, 
s-a inițiat întrecerea „Pentru 
cel mai frumos dormitor", s-au 
creat condiții ca elevele exter
ne să participe la meditațiile 
pe care le organizăm in inter- 

noastre au fost 
conducerea liceului

5?si mai rea-

rubricii : 
FLOREA

„Legea n-a ajuns pînă la mi
ne..." se justifică Ștefan Țârei

„CINE N-A AUZIT
CLOPOȚELUL"

Ai
e fârâ fo-

guri un mic labors 
Din moment ce vei 
tranzistor se poate 
losirea nulului de la rețeaua e- 
lectrică. nu are nici o rațiune- 
să ne complicăm inutil. Mai ales^ 
că există un real pericol de e- 
lectrocutare. Cu atît mai nein
dicată este soluția utilizării nu
lului cu cît ea se adresează a- 
matorilor începători. Pe de altă 
parte, aprecierea calității tran
zistorului după zgomotul auzit

' în cască este cît se poate de su
biectivă. Așa că în acest caz, cu 
mijloacele sumare care stau la 
îndemîna verificatorului, se pot 
obțihe doar informații cu privi
re la starea de întrerupere sau 
străpungere a joncțiunilor. Ve
rificarea corespunzătoare, de ca
litate, implică nemijlocit măsu
rarea parametrilor de funcțio
nare al tranzistorilor, operații 
care se pot efectua numai în 
condițiile utilizării unei apara
turi ceva mai complexe. Avem 
însă convingerea că elevul care 
ne-a trimis soluția descrisă și 
comentată mai sus este capabil 
să realizeze și alte scheme elec
tronice și mai utile 
ljste.

Comentatorul 
Ing. TRAIAN

Institutul de proiectări 
telecomunicații

ore. De ce? Ne-o spune Olga Ru- 
dencu i

— Cu toate că sînt restanțe 
mari în privința muncii patrio
tice, nu vrem să reducem anga
jamentul. El poate fi îndeplinit 
cu condiția ca toți, absolut toți 
tinerii, să-și facă datoria. Sînt 
unii care n-au realizat nici mă
car 100 de ore. Pe de o parte 
vina este și a organizației. De 
pildă, sînt tineri care au lipsit 
de la acțiuni din motive înte
meiate. Dar nu 11 s-a mai dat 
prilejul să recupereze absența. 
Ca atare, pierderile s-au men
ținut. Pentru a preveni situații 
de acest fel, intenționăm să or
ganizăm, periodic, acțiuni pa
triotice la care să participe, în 
primul rînd, cei care au restan
țe. O să le dăm, deci, posibili
tatea să șl le recupereze, ceea 
ce nu s-a întîmplat pînă în pre
zent.

O altă acțiune care, se pare, 
va fi introdusă în noul plan de 
măsuri, se referă la brigada de 
agitație. Despre ea se afirmă că, 
în pofida unor manifestări în- 
tîmplătoare, a ajuqs să existe 
doar cu numele. Constanța Vla
dimirov este de părere că „se
lecția pripită a membrilor bri
găzii, ca și înclinația spre o ac
tivitate făcută din improvizații, 
nu putea să ducă la altceva. Ca 
lucrurile să meargă altfel tre
buie să o reorganizăm. Să fie 
cooptați în ea mai ales tinerii 
care au aptitudini pentru aceas-

Sînt mulți asemenea tineri 
care participă cu seriozitate în 
echipele de control obștesc. Am 
ales aceste exemple întrucît 
ele jalonează coordonatele în 
care se înscrie activitatea lor : 
a cunoaște, a acționa, a fi me
reu în actualitate. Din păcate 
există și tineri care socotesc 
prezența lor în echipe cel mult 
ca un act onorific.

Discutăm, de exemplu, la U- 
• zina de vagoane cu Ștefan Tă- 

roi, secretarul comitetului 
U.T.C. încercăm să aflăm cîți 
tineri fac parte din echipele de 
control.

—'■ Sindicatul are evidența, 
precizează el. Insă președintele 
sindicatului nu are, bineînțe
les, o astfel de evidență, ci 
doar un tabel general. încer
căm atunci să aflăm măcar 
dacă știe în ce fel au acționat. 
In loc de răspuns, secretarul 
„se justifică" : ,,legea n-a 
juns pînă la mine ; nu 
consultat nimeni ; se 
sindicatul, dacă mi-ar fi 
cineva..." Mai mult n-am putut 
scoate de la el.

Continuăm investigațiile.
Stăm de vorbă cu Ilie Sîrbu, 
membru In biroul comitetului 
U.T.C. pe uzină, membru al e- 
chipei conduse de Constantin 
Ciobotea.

— Ce unități controlează e- 
chipa din care faceți parte ?

Ni se inșiră vreo sase-șapte 
unități ți... „ceva legai de pen- 
sii".

— Cite controale s-au făcut ?
— Nici unul! De la șeful e- 

chioei aflăm că s-au făcut to
tuși două, dar că tinerii n-au 
luat parte.

Ne oorim aici eu descrierea

a- 
ni-a 

ocupă 
spus

ECOURI IA
SC1NTEII TINERETULUI

AKHCOLELE

Co
al

Cu siguranță l-a auzit și 
mitetul județean Vrancea 
U.T.C. Din răspunsul primit Ia 
redacție am aflat măsurile care 
s-au luat privind condițiile de 
viață și de muncă ale cadrelor 
didactice noi. în Focșani, in 
sate și comune s-au reanalizat 
posibilitățile asigurării locuin
țelor. ..Organizațiile U.T.C., ac
tiviștii sprijină tinerele cadre 
didactice in această direcție, se 
preocupa, alături de toți factorii, 
de asigurarea condițiilor lor de 
trai, de încadrarea acestora in 
activitatea școlilor, în viața co
munelor și satelor". La 13 sep
tembrie a avut loc — la nive
lul județului — o dezbatere cu 
cadrele didactice noi, pe aceste 

i
simplată muncă, nu doar după 

dorință a lor“.
Despre cea de a patra acțiu

ne, concursurile pe teme edu
cative, pe care organizația se 
gîndește să o prelungească și în 
noul plan de măsuri, prea multe 
nu putem scrie. Pentru că eșe
cul ei a fost total, practic ne- ■ 
existînd. Cauza : nici pînă acum 
nu s-a ajuns la o concepție des
pre modul de organizare și des
pre conținutul ei.

Ultima situație, ca de altfel și 
cele relatate anterior, ne deter
mină să subliniem încă o dată 
că preluarea în viitorul program 
de activități a unor acțiuni mai 
vechi, unele rămase încă în sta
diul de intenții generoase, nu-și 
află rostul decît atunci cînd sint 
create condițiile de transpunere 
în practică, cînd între proiecte
și posibilități există un perfect < 
semn de egalitate. După cum 
am văzut, în fiecare din cele pa
tru împrejurări, nu condițiile de 
lucru au lipsit, ci eforturile de
puse nu s-au ridicat la aceeași 
valoare. în acest sens trebuie 
gîndită acum continuarea unor 
acțiuni și intenții, astfel încît să 
asigure ridicarea nivelului cali
tativ al vieții colectivului. Do
vedind că au devenit conștienți 
de acest adevăr, prin aprecieri- ' 
le lucide făcute în ajunul unor 
noi alegeri, membrii organiza- i 
ției au precizat, totodată, și di
recțiile pe care se vor angaja în ] 
scurt timp. I

i
I
i

ră
Cî- 
im- 

care

al 
fac 
se

instan" ineelor, gîndindu-ne 
sînt suficiente și acestea, 
teva precizări credem că se 
pun însă. Colaborarea 
am fost asigurați că există în
tre comitetul municipal U.T.C. 
și factorii care organizează si 
coordonează echipele de control 
obștesc ' mai are nevoie de u- 
nele laturi ce se cer grabnic 
rezolvate. în primul rînd tre
buie cunoscuți, atît la nivelul 
fiecărei organizații, cît și 
municipiului, tinerii care’ 
parte din echipe, pentru a 
putea urc ări modul în care-si 
exercită mandatul. Am întîlnit, 
de pildă, în raidul nostru și ti
neri buni, cu multă experiență, 
care au fost omiși, pur și sim
plu din ne cunoștință de cauză 
sau din comoditate. Un exem
plu Constantin Rohacek de la 
Uzina de vagoane, membru în 
vechile forme de control ob
ștesc, n-a mai fost solicitat 
pentru că... era în concediu. Și 
într-o asemenea situație se 
mai află și alții. Așa încît. în
ceputul bun pe care l-am se
sizat în primele rînduri nu se 
poate declara satisfăcător numai 
cu realizările de pînă acum. 
Comitetul municipal U.T.C. are 
datoria să extindă acest înce
put, atrăgînd în circuitul ex
perienței toate organizațiile 
U.T.C. si antrenîndu-și totodată 
activiștii pentru a însoți echi
pele de control obștesc, cel pu
țin la primii pași ai acestora, 
în acțiunile concrete, pe te
ren.

L. POPESCU
VERA RADU 

Foto : EFTIMIU NICULESCU

...ceva legat de pensii , își 
amintește aproximativ

Ilie Sîrbu

probleme. La inițiativa comite
tului județean al U.T.C. va avea 
loc în vacanța de iarnă o consfă
tuire în care tinerii aflați în 
primul an la catedră vor vorbi 
despre modul cum s-au rezolvat 
măsurile stabilite. O astfel de 
intervenție, operativă, este ne
cesară și eficientă !

CRONICA ȘCOLARA

Ca să răminem tot In dome
niul școlar, și cum porțile s-au 
deschis abia de o jumătate de 
lună, să concretizăm măsurile 
pe care întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru textile 

:--x,lx—■ ■ •• București
semnalului 

Con- 
mai întii mulțumirile 

sint adresate pentru a- 
acordat, de către to- 
Gănciulescu și Campus, 

și respectiv director

Strontul de vina 
de specialitate 
14 m, s-a asigu

și incăltâminte din 
le-a luat în urma ___
critic din 6 septembrie, 
semnăm ...........
care ne 
jutorul 
varășii 
director ______
comercial. Reținem din răspuns 
că ..Pentru anul 1972, am avut 
la dispoziția magazinelor 128 00# 
cămăși din care 70 Ia sută bleu. 
Magazinul „Favorit" ne-a 
transmis două comenzi, care au 
fost onorate în întregime. Am 
luat măsuri ca pentru echipele 
mixte să se urmărească existen
ta in permanență a acestui ar
ticol".

Fxiitura didactică și pedago
gică ne informează, la rindul 
său, că : „Piuă la 15 septembrie 
au primit «Bun de difuzare» din 
partea editurii toate manualele 
pentru invătămintul de cultură 
generală".

Magazinul „Romarta copiilor" 
se bucură de prestigiu. In preaj
ma deschiderii anului școlar 
frontul de vinzare la raioanele 

: s-a extins cu 
—, s-a asigurat un spațiu in 

plus pentru depozitarea unifor
melor școlare, s-a suplimentat 

i atelierelor de călcăto-f formația 
{ rie-retuș

IS MVV, V 
a existat 
sul sosit

„Este posibil ca în perioadele 
de mare afluență a cumpărăto
rilor să se fi strecurat în raft 
și_ unele costume insuficient 
călcate, cu toată preocuparea ce 

l — se arată în răspun- 
— „----- la redacție. Sintem
primii care regretăm că s-au 
înregistrat astfel de aspecte in 
magazin și semnalarea dv. a 
fost discutată imediat cu con
ducerea magazinului și colecti
vele raioanelor respective, pen
tru a se preîntimpina orice si
tuații care ar putea genera ne
mulțumiri ale cumpărătorilot*.

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

l
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

toare de mașini i- putem spu
ne că aceasta este o uzină 
nouă, deoarece în trecut aici 
se făceau mai mult reparații. 
Directorul ne-a spus că între
prinderea a devenit o modernă 
uzină constructoare de mașini. 
Eu nu aș fi chiar atît de ca
tegoric în a afirma acest lu
cru. Aș spune mai degrabă că 
uzina a pășit pe calea moder
nizării și are perspectiva ca, în 
scurt timp, să devină o moder
nă uzină constructoare de ma
șini. (Aplauze puternice). Mi-a 
făcut o bună impresie dezvol
tarea rapidă a uzinei, dotarea 
ei, organizarea fluxului tehno
logic al producției, preocuparea 
pentru înnoirea utilajelor, pen
tru conceperea și introducerea 
în producție a unor utilaje de 
înaltă tehnicitate. In direcția 
acestei preocupări pozitive 
s-au obținut rezultate bune. 
Tinînd însă seama de ne- 
jvoile economiei naționale, de 

• faptul că vom dezvolta tot mai 
mult activitatea minieră, pre
cum și de lipsurile existente 
încă în dotarea minelor, în in
troducerea mijloacelor moder
ne de exploatare în această ra
mură este necesar să acordăm 
mai multă atenție problemei 
utilajelor miniere. Această pre
ocupare este impusă atît de ne
voile interne cît și de cerin
țele exportului, de necesitatea 
de a contribui cu o parte mai 
mare de utilaje la cooperarea 
cu alte state. Ceea ce s-a reali
zat pînă acum este bun, dar 
constituie numai un început. In 
următorii cîțiva ani trebuie să 
rezolvăm în mod radical pro
blema utilajelor miniere de di
ferite tipuri. (Aplauze puternice). 
Ținind seama că această uzină 
se găsește în Baia Mare, va tre
bui ca ea să fie specializată în
deosebi in producția de utilaj 
minier pentru metale neferoase, 
pentru minereurile din care 
extragem metale neferoase, ur- 
mind ca pentru cărbune să 
dezvoltăm producția de utilaj 
îndeosebi în Valea Jiului. De
sigur, specializarea presupune 
ca anumite mașini sau suban- 
samble să fie produse și pentru 
alte sectoare de activitate. Noi 
am dori ca uzina constructoare 
de mașini din Baia Mare să 

devină pină la sftrșiusi ace-ta: 
cincinal o uzină de prim crud, 
producătoare de utilaje grefe 
miniere pentru diferite necesi
tăți. In acest scop va trebui 
luate noi măsuri pentru folo
sirea mai eficientă a spatiilor, 
pentru dezvoltarea in conti
nuare a uzinei, astfel incit să 
poată realiza cincinalul in pa
tru ani și jumătate și, totodată, 
să dea o producție mult mai 
mare, pentru acoperirea nevoi
lor economiei noastre naționa
le. (Aplauze puternice).

In ce privește noua filatură 
intrată de curind in funcțiune, 
ea marchează începutul creării 
unei industrii noi in Baia Mare 
— industria textilă. care va 
trebui să se dezvolte in ur
mătorii ani. Ne-a făcut o 
impresie plăcută faptul că 
acest colectiv tînăr a trecut 
cu spirit de răspundere la 
muncă, la organizare, este preo
cupat și hotărit să realizeze 
parametrii întreprinderii in
tr-o perioadă cit mai scurtă, să 
dea producție de calitate.

Aș dori să adresez felicitări 
metalurgiștilor. constructori
lor de mașini, tînărului colec
tiv de textiliști. tuturor oame
nilor muncii din aceste uzine, 
să le urez noi succese in ac
tivitatea lor. (Aplauze puterni
ce, urale).

Dragi tovarăși.
Conferința Națională a sta

bilit noi măsuri în vederea rea
lizării programului elaborat de 
Congresul al X-lea privind dez
voltarea în ritm înalt a eco
nomiei noastre socialiste, fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. In întrea
ga țară oamenii muncii obțin 
rezultate de seamă în această 
operă. Ne bucură faptul că și 
județul Maramureș se prezintă 
cu realizări bune, că planul pe 
9 luni al acestui an a fost reali
zat în proporție de 103 la 
sută, că angajamentele pe acest 
an sint aproape îndeplinite. De 
altfel în toate județele se de
pun eforturi mari pentru reali
zarea sarcinilor de plan in bu
ne condițiuni. întreaga noas
tră clasă muncitoare, tehnicie
nii, inginerii, fac totul pentru 
înfăptuirea în bune condițiuni 
a planului cincinal, a sarcini
lor trasate de Conferința Na

ră. M ncesza eșde ■> mm de 
mmdrie peacra M* «Căpeaa

tea Iar. CApL»zao cvzoerc_.e. :re- 
luzgîte: Tinăw.

mediu învață uram ia Bece in
dustriale este ua lacra bnm. 
Ați auzit aici că la mn igrmdi 
rea de textile, la filatură. »- 
pruape 70 la sată din mmeilom 
sint absolvenți ai lâceaOni de 
cultură generală. In aceste f 
diții se pune ca adevărat m- 
trebarea : de ce să ae asigu
răm de la început predarea m 
liceu a cenaștiațeOar accesare 
pentru ca tineretul să se Sw- 
tă încadra, după absetsire. dt- 
rect in producție ia cazai că 
nu urmează ua insmat de In- 
vățămint superior ? Consider că 
in Baia Mare acest curs dat 
de Conferința N agaoaată. de 
Congresul al X-*ea si de o*e- 

cu consecvență. FeScit Cmm- 
tetul județean. Coasibal popu
lar. cadrele didactice dm mvi- 
țăniint pentru această orientare.
pentru rezultatele bune ebținw-

curind noi măsuri privind spri
jinirea familiilor ca copii aa*i. 
Aceasta este o expresie a PrtO' 
capării parti dai ai «i got «roaba 
pentru asigurarea unor «edi
ții de viată toc ani bune ce
tățenilor patriei noastre, la cu
rind se va trece ta utărirea ge
nerali a peatalor. iar in anm 
următori — ÎFTI-IKC — «ar S 
uiajoraxe satamle ți la crleii*-
te «alegorii de «urnim I av»

oâ. țAfiar-m ,»di i « ; ae scar - 
denză : .Cri..sert sc acccrstl

au ce apar in dervaM^Ua *eb-

se»

;A~>an ve r*.»-. arv-

ir .utPLUaaL w i

•m o eeeiaat a in

Dragi tovarăși.

Nu doresc să mă refer pe 
larg la problemele internațio
nale. Vă este cunoscută politica 
externă a partidului și guver
nului. Frecmpinao-ne perma
nent de a asigura mersul term 
înainte al României pe calea 
socialismului, noi ne îndeplinim, 
ia același timp si o îndatorire 
internațională, pentru că cu eit 
fiecare tară socialistă are rezul
tate mii bune in construcția 
socialistă, eu atit creste forța 
tuturor țărilor socialiste, forța 
socialismului, prestigiul său in 
întreaga lume. Butem spune ca 
sumesele noastre , in construcția 
socialistă, succesele pe care 
damneavoastră le obțineți aici, 
in construcția socialistă, in rea
lizarea . ai devreme a cincina
lului. sint o contribuție nu nu
mai la cauza socialismului in 
Romania, ci si Ia cauza socia
lismului in întreaga lume. (A- 
piauze puternice, urale. Se scan
dează : ..Ceaușescu și poporul").

Totodată ne preocupăm de 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
no-itre de prietenie cu toate 
țările socialiste. Trebuie să snun 
și aici, la Baia Mare, că se dez
voltă b;ne relațiile noastre cu 
toate țările socialiste și vom 
face totul și în viitor pentru a 
le largi, pentru a contribui la 
întărirea colaborării și unității 
țărilor socialiste, consîderind a- 
ceaste o îndatorire atit interna
țională. cît și națională. Aceasta 
corespunde atit intereselor no- 
no-ului nostru, cît si intereselor 
tuturor țărilor socialiste, tuturor 
forte'nr anfiimnerialiste. cauzei 
sociilismului si. Dării în lume. 
(Aolat ize puternee. prelumtite).

Extindem relațiile cu țările 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente, cu țările în 
ears de dezvoltare. Considerăm 
eă aceste relații reprezintă un 
factor important în dezvoltarea 
fiecărei țări, in întărirea forțelor 
antiimoerialiste. in realizarea In 
lume a unei noi poliției. In a- 
eelssi timp, actionind în sniritul 
nrincin'!lor coexistentei pașnice, 
dezvoltăm relațiile cu tarile ca- 
p:tsUste dezvoltate, cu toate 
statele lumii — fără deosebire 
de nrinduire socială — conside
rând eă schimbul de valori ma
teriile «î spirituale, par+icinarea 
•etivă Ia diviziunea internațio
nală a nTunrii reprezintă un 
factor important al progresului 
fieeirvi națiuni, al cooperării 
egal» între toate popoarele 
înmii.

Știm eă în lume mai sint mul
te nrobleme de soluționat, că 
mai ard incă flăcările războiu
lui. De aceea. România acțio
nează cu fermitate pentru a-șl 
aduce contribuția Ia lupta împo
triva politicii imperialiste de 

forță și dictat, pentru lichidarea 
colonialismului și neocolonialis- 
mului. Acționăm cu fermitate 
pentru afirmarea in relațiile 
dintre state a noilor principii de 
egalitate deplină in drepturi, de 
respectare a suveranității și 
independentei naționale, de 
neamestec in treburile interne, 
de avantaj reciproc, pentru res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî de sine stă
tător calea dezvoltării fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze 
puternice)

Constatăm cu satisfacție că a- 
precierile și orientările stabilite 
de Congresul al ■ X-lea și de 
Conferința Națională în proble
mele internaționale se dovedesc 
juste, că în lume are loc un 
proces activ de profunde trans
formări pozitive, de afirmare a 
tendințelor spre destindere, spre 
cooperare. Popoarele sînt tot 
mai hotărite să facă totul ca pe 
pămint să se instaureze relații 
noi intre toate națiunile. Desi
gur, știm că mai sint forțe care 
pot să pună in pericol această 
tind.intă. Dar știm, totodată, că 
dacă popoarele, care devin tot 
mai conștiente de forța si me
nirea lor, acționează unit, pot 
impune cursul nou in relațiile 
internaționale. Sintem convinși 
de aceasta. Stă în "iit''rea po
poarelor să pună canat politicii 
de război, de forță ri dictat, să 
determine trecerea la dezar
mare, și în primul rind Ia de
zarmarea nucleară, la rezolva
rea problemelor litigioase pe 
cale pașnică, pe baza tratative
lor, la stabilirea unor relații de 
deplină egalitate ți respect în
tre toate statele înmii.

Sintem ferm hoUriți să facem 
totul pentru a contribui Ia vic
toria în lume a acestei poliției ! 
Aceasta este voința întregului 
nostru popor ! (Aplauze puter
nice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul").

Dragi tovarăși,
In încheiere, aș dori să-mi ex

prim încă o dată convingerea 
că toate colectivele de oameni 
ai muncii din municipiul Baia 
Mare și din județul Maramureș 
vor face tot ce depinde de ele 
pentru a obține* 1 rezultate tot 
mai bune in toate ramurile de 
activitate, pentru a aduce o 
contribuție tot mai puternică la 
dezvoltarea generală a Româ
niei socialiste.

Tron amaoțdu vizitate In 
9oc Moae s-a înscris ți 
nstMUd de subingineri, 
iritane ce r<ytam~t creo- 
e «r <949. _-oe sint 
zneșcrr» soec-c-» in dc- 
nrjiitu wmeritxăus. Aici,

- ecză pe larg 
pescre p-eocz.pc--e destina- 
» -eoizer* esmondementu- 

— c or ai irvdțămintului : 
egcec strirtsâ de pro-
?jce s> cercetare. In ccest 
sen. e ;pst proiectată o 
-r-c-scoc-C. se realizează 
tore-ocae a» u-xtătie pro- 

se foc cercetări pri- 
,.-e «cto-Scc-ea complexă 
3 zăcămintelor.

In cmsrf «izitei. in lobora- 
«ree oe m ne-ologie și ză-

I cAmn*u de fizico industria- 
«s. oe preecrare a minereu- 

: ->er. teoc-osul Nicolae 
Ceo^sescu s-a întreținut cu 
scjce^c le-a urat succese 
c L-acTâturo. o cpreciat re- 

rjzcâee bane obținute de 
ănstitut pe Rnia îmbinării tot 

I mai sbnnse a școlii cu mun- 
i co de cercetare, cu produc-
■ -c ei'ecția modernizării
■ procesului ce învățămint.

Cu această convingere vă 
urez tuturor noi și noi succese, 
multă sănătate și multă feri
cire ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale și ovații ; cei 
prezenți Ia miting aclamă înde
lung pentru partid(, pentru Co
mitetul Central, pentru secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

PRINTRE 
LOCUITORII

BAIA MARECOMUNEI
ODOREU

Popas în comuna Odoreu. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat intră în casa coo
peratorului Sandor Medesi, 
admiră camerele spațioase, 
frumos mobilate. „Aveți o 
casă bună, mobilată bine', 
spune secretarul general al 
partidului. Peste cîteva clipe, 
o altă familie trăia aceleași 
momente de mare bucurie : 
Tamas Peter și Magdalena, 
in casa cărora au intrat con
ducătorii de partid și de stat. 
Gospodina îl îmbrățișează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ochii plini de lacrimi, 
spunînd : „Niciodată n-am 
gîndit că voi avea fericirea 
să vină în casa noastră cel 
mai mare și mai iubit fiu al 
poporului nostru. Să ne 
trăiți mulți ani tovarășe 
Ceaușescu !".

Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea populară din comuna Odoreu

Dragi tovarăși.
Doresc în primul rind să vă 

adresez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor comunei Odoreu, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central, a Consiliu
lui de Stat și a guvernului, din 
partea mea personal. (Aplauze 
puternice).

Este o deosebită plăcere pen
tru mine să mă intîlnesc astăzi 
cu dumneavoastră, după doi 
ani de la inundațiile care au 
pricinuit comunei atîtea pagu
be și greutăți. Constat cu multă 
satisfacție că urmările inunda
țiilor au fost complet lichidate, 
că a răsărit, dacă se poate spu
ne așa — desigur nu din nimic, 
ci prin munca depusă de toți 
locuitorii comunei, cu ajutorul 
partidului si guvernului — o 
comună nouă, s-ar putea spune, 
un mic orășel agricol. (Aplauze 
prelungite)

Am vizitat cîteva din insti
tuțiile dumneavoastră, cîteva 
locuințe construite în acești doi 
ani. Am constaiat cu multă 
bucurie că școala asigură con
diții bune pentru instruirea și 
educarea capiilor, a tinerei ge
nerații, că magazinul asigură 
buna aprovizionare a populației.

Am văzot casele noi cu spa
ții largi, ca mobili curespuuză- 
toare. locuințe biae gospodări
te. Am constatat că locmloni 
știu să se gospodărească din 
toate punctele de vedere — a» 
inclusiv vin și țuică. palincă 
bună. (Animape. aplauze).

Doresc să vă urez tuturor să 
vă simțiți cit mai bine in noua 
comună refăcută, in locuințele 
noi. Să obțineți rezultate bune 
in reconstrucția definitivă a 
comunei, in transformarea ei 
într-o localitate care să consti
tuie un exemplu și pentru alte 
comune din județ. (Aplauze pu
ternice).

In timpul virilei am constatat 
rezultatele bune obținute in ac
tivitatea productivă a coopera
tivei agricole, a întreprinderii 
agricole de stat. Recoltele arată 
că se depun eforturi pentru a 
se obține producții to' mai 
mari, deși cred că posibilității* 
din această parte a țării, din 
Odoreu, sint mai mari. Este de 
înțeles că pentru a asigura 
creșterea continuă a bunăstării 
fiecărui cooperator, a fiecărui 
cetățean, cît și pentru a aduce 
o contribuție sporită la asigu

ram țărn ca prudm* agr: xz - 

tari pentru a » abține recarin 
și mai man. Aceasta est* «an
gara cale ca pr«gr »a I trasat 
de CTaj.it ral ai X-lea ți de 
Coaferiața NapamaU ptisiad 
dezvoltarea ietregu țări — și. 
ia acest cadra, și dezvoltarea 
agriculturii — să se poată în
făptui cu succes.

Mă bucur că aveți rezultate 
bune. Aceasta arată că gospo
darii din Odoreu știu să mun
cească pămintul. că tovarășa 
din conducerea cooperativei, a 
întreprinderii de stat, organi
zația de partid se preocupă să 
obțină recolte mari. Vă felicit 
și vă doresc să obțineți rezul
tate și mai bune în această di
recție. (Aplauze puternicei.

După cum știți, in aceste 
părți ale țării au mai fost — e 
adevărat, de mult — inundații. 
Dar, după ce apele au trecut 
lucrurile au rămas ca și in tre
cut — a rămas mizeria și jalea. 
Astăzi, după cum cunoașteți 
singuri, pornind de la preocu
parea principală de a asigura 
bunăstarea și fericirea tuturor 
cetățenilor — pînă la urmă in- 

ssu scwpni pnaopal al coo- 
saipcțău sociaiasnapiaî și coono-

lu măsuri pentru remedieroa 
rapidă a urmărilor catastrofei 
naturale arit m sate m ți m 
orașe. Camaațleți. desigur. ce 
s-a tăcut ia Satu Mare, ia co-

părți. Toate acestea dem distrea
ză preocuparea partidului ți 
guvereufns de a fare ca între
gul nostru popor să se bucure 
din plin de binefacerile socia
lismului. Coaitwuim. intr-ade
văr. o familie unită, iar atunci 
rind apar, intr-un loc sau *>- 
tuL greutăți, cn forțe unite le 
învingem Felul cum s-a luptat 
împotriva innad iții lor din 19>* 
a dovedit unitatea, forța între
gului nostru popor care. sub 
conducerea partidului, a reușit 
să învingă rapid greutățile, să 
asigure mersul botărit înainte 
al poporului nostru pe drumul 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).

încă o dată vă urez din toată 
inima, tovarăși, succese tot mai 
mari in activitatea dumneavoas
tră, multă sănătate și fericire! 
(Aplauze puternice, prelungite).

ÎNAPOIEREA
M CAPITALĂ 

A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

După vizita întreprinsă, timp 
de trei zile, în județele Cluj, 
Satu Mare și Maramureș, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, s-a înapo
iat miercuri după-amiază în 
Capitală. In timpul vizitei, se
cretarul general al partidului 
a fost însoțit de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil și Mihai Gere.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți tovarășii

In vechea zona industrială 
a orașului, secretarul gene
ral al partidului a vizitat și 
Uzina mecanică de mașini și 
utilaj minier. Și aici, pe 
baza indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în toamna anului 1970, cu 
prilejul precedentei vizite, a 
fost întocmit un program de 
dezvoltare și modernizare a 
întreprinderii, program asu
pra căruia gazdele informea
ză pe secretarul general al 
partidului.

Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Emil Drăgânescu, Janos Făze- 
kas, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Petre Blajovici, 
Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Miu Dobrescu, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan,. Ion Stă- 
nescu, Ștefan Andrei și Ion 
Dincă, secretari ai C.C. al 
P.C.R.
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CARTEA TÎNĂRULUI AUTOR
Această carte a unui poet cu 

dublă vocație, lirică și 
ristică
Dracul 
puțin înainte de Fatima), im
pune un nou prozator. Prozator 
în accepția plenară a termenu
lui, iar nu un poet deghizat. 
Mircea Mjcu posedă însușiri de 
romancier autentic, observator 
obiectiv în linia lui Slavici, a 
lui Rebreanu.

Patima e un roman scurt. 
Scurt, nu fiindcă materia ar fi 
puțină, ci în virtutea puterii de 
concentrare, a voinței și price
perii scriitorului de a fixa si
tuațiile iute și sigur. Un roman 
in care, așa cum o cerea Andre 
Gide, triumfă „povestea". în 
care subiectivitatea autorului 
nu are cuvint Sau dacă îl are, 
ii este acordat în anume condi
ții, sub control strict. Cînd e 
să comunice stări lirice, proza
torul le impune și lor regimul 
istorisirii, conturîndu-le în pa
tru ,.întâmplări". In cuprinsul 
acestora se folosește, spre dis
tincție restul narațiunii, persoa
na intii și sint evocate situații 
din alt timp, stranii prin izo
lare, prin caracterul fragmen
tar. E ceea ce un copil a avut 
prilejul de a cunoaște dintr-o 
„patimă" ale cărei desfășurări 
și temeiuri se lămuresc în epi
soadele celelalte. Avem astfel 
două moduri narative : evo
carea și reconstituirea. Prima, 
dînd cortina timpului la o parte 
ne dezvăluie frânturi de spec
tacol. pe care le vedem ca 
printr-un binoclu întors. Cea
laltă aduce trecutul in prezent, 
îl scoate din obscuritatea punc
tată și, prin aceasta, adincitâ 
de cele patru lumini ale „in- 
timplărilor" subiective. Sensul

umo-
(un’ volum de parodii, 
verde, i-a apărut cu

utilizării a două tehnici devine 
clar la sfirșit. Prin introducerea 
mirărilor, sfielilor și .nedume
ririlor copilului se însemnează 
necunoscutul, semnul de între
bare. Acestea nu erau, desigur, 
indispensabile articulației epi
ce, dar fără ele priveliștile ar 
fi fost private de o dimensiune 
esențială, de acel halo tremu
rător 
lumi 
colo 
zone

Ne _
sat de frontieră, în primii ani 
după 1944. Nu o frescă a mo
mentului respectiv se întocmeș
te însă în roman, datele isto
rice rămîn doar puncte de re
per, nu fără înrîuriri decisive,

prin care orizontul micii 
evocate se adîncește din- 
de marginile acesteia, în 
de taină.
găsim în Ardeal, într-un

MIRCEA MICU
totuși, în cele din urmă, asu
pra destinelor individuale. Na
tura subiectului nu permitea 
incursiuni mai ample In soci
al, acestea ar fi dus la rami
ficări arbitrare, la sfărimarea 
unității artistice. Iar frumuse
țea cărții rezidă, în bună mă
sură, tocmai in această unitate, 
în perfecta convergență a epi
soadelor. Nu e mai puțin ade
vărat 
căror 
unor 
lasă
Biografiile personajelor evolu
ează alături de viața istorică, 
nu sint aproape deloc afectate 
de procesul revoluționar, suge
rat de prezența unui comunist. 
Flender, personaj anemic si ia 
propriu și la figurat. Abia

că absența aproape a ori- 
ecouri ale frămîntârilor 

ani atît de 
o ciudată

tumultuosi 
impresie.

■a

sfîrșit, o dată cu sosirea veștii 
despre proclamarea republicii, 
istoria lovește în alde Broscoi 
și Odolesn cu putere de trăs
net.

Poveste a unei răzbunări, ro
manul e dominat de figura 
Bătrînei, a Ecaterinei Handra- 
bur, o văduvă bogată, cu pră
vălie, femeie extraordinară, 
dîrză, cutezătoare, tenace, min
te ageră, amestec de Mara și 
Vitoria Lipan. Avea un băiat, 
pe Simion. Moșoarcă. supranu
mit Broscoiul, mare și tare sub 
regimul fascist, i l-a trimis In 
război, de unde nu s-a mai 
înapoiat. Știindu-1 pe Broscoi 
viu, Bătrîna nu poate să moa
ră. A-l doborî a devenit pentru 
ea o trebuință organică, țelul

mat social apare astfel autenti
că, în concordanță cu conduita 
ei generală.

Celelalte personaje dobindesc 
interes mai ales în raport cu 
Bătrîna, căreia, ca victime sau 
instrumente ale „patimei”. îi 
dau prilej de a se manifesta. 
De unde nu rezultă că le-ar 
lipsi neapărat relieful propriu. 
Fără complexitate, monolineari, 
Broscoi și Odolean sînt chipuri 
de bandiți primitivi, întrupări 
ale lăcomiei și ferocității. Mult 
mal fin desenat, Alimandru are 
dimpotrivă ceva de haiduc, o 
generozitate, o pasiune pentru 
acțiuni, riscante, o vocație a a- 
venturii. Acest solitar ce și-a 
făcut sălaș în mijlocul unui 
crîng de salcîmi, de care nu se 
apropie nimeni, fiind zice-se, 
„loc vrăjit", acest călăreț mis
terios, duh al pustei, e un pro
fil de medalie. Iar poveștile 
despre Cerina, femeia lui cea

PATIMA*
unic al existenței. Poruncă a 
singelui. voința de răzbunare 
îi mobilizează toate resursele 
vitale. îi absoarbe toate preo
cupările, și nu e mijloc de na
tură a-i facilita împlinirea pe 
care să nu-1 pună la contribu
ție.

Acțiunea vindicativă e orga
nizată după un adevărat plan 
strategic, minuțios, fără grabă, 
• u calm și cu o perseverență 
----- hamietiană. Cei urmăriți 

niște fapt uri perfect ab- 
inclemența Bătrînei ca

lm sens justițiar. De alt-

rece, 
fiind 
ierte, 
pată 
fel. ridicată de jos, Ecaterina 
îîandrabur a rămas în fond o 
femeie simplă, de o loialitate, 
o franchețe. o integritate a ca- 
-a.ieru.u: nedezmințite. Dorin
ța de a se integra in noul cli-

„frumoasă ca fata lui Dumne
zeu", nevăzută de nimeni alt
cineva, știută doar din legen
dă, „strigoaica" cu care se iu
bește noaptea pe lună, cînd 
„ci'ocîrlanii dorm cu ciocurile 
în țărînă" îl proiectează în fa
bulos.

Mai mult însă decît prin in
diferent care figură considerată 
separat, romanul se ține șl ne 
reține prin tot, prin „poveste". 
O poveste fără profunzimi, sim
plă și limpede asemenea cînte- 
celor vechi în care răii 
nimiciți și dreptatea

DUMITRU

*) Editura „Cartea 
nească".

slnt 
învinge.

MICU

Româ-

ZAHARIA STANCU
la 70 de ani

Aurel Sasu are o formație 
intelectuală clasică, el este 
muncitor șl riguros, un „cerce
tător" al literaturii în sensul 
exact al cuvîntului. Lucrul se 
vede și din sumarul primei sale 
cărți, o culegere de articole, 
destul de variate prin aria 
preocupărilor, în care predomi
nă însă cele de istorie literară. 
Mai dese referiri se fac ia pe
riodicele ardelene, mai mult sau 
mai puțin cercetate, de unde au
torul își extrage date despre 
diverși autori, sau la care ape
lează pentru a îndrepta aser
țiunile uneori hazardate ale 
preopineațîlor săi. Este savuros 
bunăoară articolul în care-1 
execută pe un pretins descope
ritor al unor poezii de Liviu 
Rebreanu, versuri care în rea
litate aparțin surorii acestuia, 
Livia ' ___ _____ 2_ 2
lemicîl îl pîndește pe Sasu 
chiar și atunci cînd nu 
tacă fățiș. El 
involuntar gestul
Ia punct, ei nu intră în su
biect pînă nu lansează cel puțin 
clteva considerații generale des
pre ceea ce „s-a spus”, despre 
cum s-a discutat anterior, des
pre idei suspectate, Dreconeeou- 
te, referitoare la chestiunea' în

cauzâ. Sâ vedem oare aici 
nemulțumirea eternă a teoreti
cianului, strategia istoricului li
terar care ambiționează la sin
teză, dar deocamdată se ami-ă ? 
Cel puțin în parte există un 
oarecare adevăr în aceste peri- 
fraze. mai ales că autorul însust 
mărturisește ir. rfnduri limita
re i ..La modul general bitreaga 
litera vară este o mișcare Ib di
recția sintezei”.

□ar pînă să se siuiease* mal 
deplin de acest „mod general".

venfica. are un simț al pro
porțiilor. Știința sa de cercetă
tor literar ii impune o justă ar- 
iiertare cu citate și in gene- 
ral il ferește de alte divagații, 
are de obicei ne tentează. Dar 

- :-l păzește întotdeauna același 
ger.iu bun, și iată că citim une
ori pagini mai confuze, în care 
metafora devine o momeală care 
fac* loc diluării. Articolul des
pre Radu Stanca se termină 
neiaspirat cu o frază festivă, cri
ticul ține să aibă viziunea poe-

îi scapă aserțiuni gratuite, pleo
nastice : ex. „poezia acestei di
mensiuni exprimă o stare poe
tică, care, deși ecou pe alocuri 
al unei observații directe, nu 
reprezintă și o atitudine a poe
tului".

Curios că față de predispozi
ția polemică a criticului, artico
lele consemnează în același timp 
o pioasă considerație, aproape 
r.ediferențiaiă. pe care i-o inspi
ră opinia altor confrați. Am 
zice că Aurel Sasu are cultul

wii.mw/

de ION

Rebreanu. Duhul po-

a-
are aproape 

punerilor

Gheorghe Grigurcu face o 
critică plauzibilă a poeziei, el 
dovedind adesea o vie sensi
bilitate mimetică tn stare să 
urmeze căile de umbră și lu
mină ale unui text liric. în
zestrat și cu talent literar (el 
însuși poet) Gheorghe Grigur- . . . . - eXpre.

fenomen o- 
sale în contact

cu reușește să devină 
siv în comunicarea 
logiei trăirilor _ _______
cu poezia, să-și facă’ sensibilă 
printr-o formulare plastică, u- 
neori spirituală, atitudinea fală 
de autorul comentat, recocnar.- 
dîndu-se deci cu eficiența unui 
dotat cronicar literar. Ceea ce 
interesează însă in cartea Te
ritoriu liric este concepția des
pre poezie în primul rind a au
torului ei și, în funcție de a- 
ceasta, situările axiologice ale 
poeților comentați, o ierarhie 
posibilă a îor atît față de acest 
criteriu general imanent unei 
conștiințe filozofice, cît si o 
ierarhie ipotetică Intre acești 
poeți rezultată dintr-o conști
ință artistică. Analizele lui 
Gheorghe Grigurcu ne dau in 
această perspectivă dovezi ine
gale de perspicacitate și u- 
moare.

Dintr-o primă categorie, aceea 
a unor comentarii adecvate o- 
biectului lor. am aminti croni
cile la Cirtița și aproapele de 
Ion Caraion, Nevoia de cercuri de 
Geo Dumitrescu. Poezii de 3en 
Corlaciu, Versuri și Poeme de 
Mircea Ivănescu. Versuri și 7 
poeme de Leonid Dimov. Moar
tea ceasului și Poeme de Ma-

MX

AUREL SASU

•e

tex- 
*uf-

PROGRESII
clasic pentru persoana culturală 
a scriitorului. Din aceleași mo
tive este de dorit, poate, mai 
mult nerv și un 'cn mai tran
șant in aceste articole.

Apărută la Editura 
care a mai pdblicat și alte in- 
t-resante cărți de debut,
Procresu ime-one atenție* un

c ca o bună sig uran- 
Lpd tn aceiași — 
progresin

Dacia,

ca

ă. d

MNT FLAW\ D

ti a

■erere. re
ale acestui

GHEORGHE GRIGURCU TERITORIU LIRIC
Bănuț, Ion Alexandru. Petre 
Stoica. Ion Pop ț_a. în astfel 
de cazuri. nu trebuie sâ se 
creadă că Gheorghe Grigurcu 
nu procedează La un nivel one - 
rabil. dar comentariul său iți 
pierde din verva asocrațLloe «i 
din penetrația naturii adevă
rate a întregului. Cele mai ciu
date rămîn însă cele din a treia 
categorie. unde textele criti
ce nu mai seamănă deloc cu 
ceea ce ar fi trebuit să fie 
(ipoteze existențiale și demon
strații valorice), ci $e transfor
mă în pamflete ca în cronici
le referitoare la Fluxul memo
riei și Cadavre in vid de A. E, 
Baconsky și 11 elegii de Nichi- 
ta Stănescu. Oriclt de inadec
vat s-ar dovedi un critic Ia un

uerJe. ca intr-o ierarhie a valorilor 
antropologice. Nicăieri criticul 
=u se pronunță explicit despre 
acest lucra, car nici nu se bă- 
miegte • vtzâme generală, u- 
mcă asupra lirismului. încadra
rea acrateia intr-o deschidere 
ontologică, in zona fundamen
tele a existenței. înclt și ab
sența unor criterii ferme teo
retice poate explica oscilațiile 
de gust, erorile de care nu e 
scutită această carte de multe 
ori bine scrisă și interesantă, 
si meritele ei sint reale mai 
ales comparîndu-le cu atîtea 
alte comentarii plate tipărite 
□espre efervescența lirismului 
românesc de astăzi.

DAN LAURENTIU

pe care-i are 
sesiza comicul 
de spectacolul

Autenticul dar 
Ion Băieșu de a 
este probat și 
Teatrului de Comedie cu noua 
sa piesă Preșul. O cascadă de 
situații și replici hazlii in care 
spectatorul „recunoaște” aspecte 
frecvente sau „se recunoaște" 
face din Preșul o piesă ce dă 
sentimentul actualității. Drama
turgul și actorii vorbesc oame
nilor din stal despre comedia, 
mai mult sau mai puțin plăcută, 
a vieții lor zilnic* ți asta fac* 
c* Preșul să aibă un spontan 
succes ce poHic. Ion Băieșu n-a 
apelat iusa âoar Ia inserarea 
uaor aspecte rizibile ori coc- 
dmmabtie într-un mc-nta; mai 
rnsilt sau mai puțin vertebrat, 
ei a încercat să dea o construc
ție dramatică în care situațiile 
sâ se nască pe o satisfăcătoare 
motivați* psihologica. Umbra 
lui Ciragiaie plutește în chip 
insoirator dar și strivitor peste 
improvizația dramatică semna
tă de Ion Băieșu. Motorul ac
țiunii U dă și aici vaniMtea. 
Dacă în comedia românească 
este cunoscută vanitatea che- 
restigiului burghez Titircă, Ion 
Băieșu ne face cunoscută aici 
vanitatea vicepreședintelui de 
bloc Pamfil. a cărei expresie 
concretă este preșul din fața 
ușii pe care nu trebuie să-l 
calce nimeni. Miza propusă de 
Ion Băieșu este destul de mică. 
„Onoarea" noului Titircă e da
tă de starea imaculată a pre
șului și cum cineva, nu se știe 
încă cine, are grijă să-l mur
dărească zilnic, Pamfil P. Pam
fil e hotărit să-și salveze onoa
rea pedepsind mortal pe vino
vat. Piesa intră aici în alt re
gistru comic î caricatura devine 
preponderentă. Gestul lui Pam
fil de a pregăti meticulos in
strumentele crimei, de a chema 
un fotograf și un avocat, țin de. 
desenul exagerat conștient, de 
ieșirea autorului din presupusa 
lui neutralitate și trecerea lui 
alături de spectatorul din stal, 
împreună cu care se amuză co
pios de ipochimenii săi. Echipa 
nemaipomenitei răzbunări uită 
însă la un moment dat sînge- 
roasele-I țeluri și devine, insu
ficient motivat, o mică bandă 
de aranjori de afaceri necurate. 
Ion Băieșu apelează pentru fi-

OPINII
I
I

Ecourile pe care le primim, sub diverse forme. . ,
„Maculatura literară" ne arată ca o dlscupe cuprinzătoare ie 
această temă era oportună. De aceea continuăm publicarea ace
lor puncte de vedere, pro sau contra, de naturii să lărgească 
aria dezbaterii, să analizeze din unghiuri cl« mai favorabile as
pectele de fond ale fenomenului, cauzele subiective dar si, așa 

să ron
in păr
ți pen-

a. 11a ueziMcăietxă, .
pectele de fond ale fenomenului, cauzele subiective 
zicînd, „obiective" ale lui. O astfel de discuție e firesc 
ducă, in fine, la precizări prețioase, multe cunoscute dar 
te ignorate, asupra rolului scriitorului, al literaturii In 
tru societate'.

I
I

Că există în chipul cel mai 
real o problemă a „maculaturii 
literare" nu se poate nega ; dar 
trebuie adăugat numaidecît că 
a se încerca o rezolvare defini
tivă printr-o campanie oriclt de 
susținută este și utopic, și ris
cant într-o oarecare măsură. In 
primul rînd pentru că nu vor

există

I
I putea fi delimitate niciodată cu 

preciziune farmaceutică princi
piile în funcție de care o scrie-

I
I
I
I
I
I
a

re poate fi sau nu apreciată 
drept „maculatură", însăși ope
rațiunea de cîntărire fiind, ne
spus de dificilă. Un coeficient 
de relativitate este întotdeauna 
absolut necesar, căci, să nu ui
tăm, și Eminescu și Arghezi au 
fost, ca și alți mari scriitori ro
mâni și de aiurea, socotiți drept 
autori de elucubrațiuni, iar lite
ratura lui Camil Petrescu a fost 
considerată vreme îndelungată 
(peste două decenii) — și nu 
numai de către inși cu o capa
citate intelectuală redusă — 
drept o probă de abjecție, drept 
„maculatură". Astăzi, eroarea 
este evidentă, iar cei care au 
comis-o poartă stigmatul infa
mant de detractori !

De bună seamă însă că ast
fel de argumente nu au rostul 
de a justifica atitudinea filan
tropică a editurilor și a comen
tatorilor literari, și nici nu 

I constituie un îndemn la o gene-

rozitate fără margini ;
lucrări asupra cărora nu poate 
fi nici un dubiu, lucrări care 
țin, hotărit, de periferia litera
turii, iar încercarea de a stăvili 
producția de „maculatură” intră 
în obligațiile criticilor și redac
torilor din edituri, indiferent de 
autoritatea și vîrsta autorilor, 
deci atît vîrstnici cît și tineri. 
Coeficientul de relativitate pe 
care îl invocam ia început tre
buie admis, aș spune, într-un 
mod... relativ, aplicat adică în 
cazul exclusiv al scrierilor pro
blematice nu sub raportul va
lorii lor literare, ci al caracte
risticilor de viziune și rezolva
re artistică, deși percepția la 
nou, capacitatea de a sesiza uni
cul și originalitatea autentică 
se numără printre însușirile de
finitorii ale unui bun critic sau 
redactor de editură. Am atins, 
cu aceasta, miezul chestiunii : 
singurul criteriu ferm, atît în 
activitatea editorială cît și în 
cea de comentare a literaturii 
curente, este criteriul valorii 
artistice. înțelegînd prin aceas
ta nu o valoare artistică „în 
sine" ci tot ceea ce înglobează 
în chip dialectic valoarea : 
aspectele morale, sociale și 
estetice ale operei. Orice rabat 
conștient, indiferent de motivele 
care l-au determinat, de la cri
teriul valorii se soldează, ine-

cu sporirea cantității de 
tură literară”. Care 

deci, situațiile în care se 
produc abateri deliberate de la 
acest criteriu ? In stabilirea 
citorva dintre ele, foarte frec
vente, asupra cărora nu s-a in
sistat pînă acum, nu pornesc de 
ia abstracțiuni, ci de la obser
vații concrete făcute de-a lun
gul anilor în care am urmărit 
..la lumină”, prin exercițiu cri
tic curent, altfel spus, literatura

gindesc ca pot fi siguri ca ni
mic și nimeni nu li se poate 
opune. O anchetă printre edi
tori ar duce, în acest sens, la 
dezvăluiri spectaculoase și in
finit mai folositoare bunului 
mers al literaturii noastre so
cialiste, căci nu alta e ținta 
unei discuții despre „maculatu
ra literară”. Există — afirm cu 
toată certitudinea și responsabi
litatea profesională — autori de 
maculatură literară care se bu-

trebuie să ne jenăm, fiind vorba 
de bani proveniți din avutul 
obștesc) ? 1 S-a semnalat de că
tre critica de film situația unui 
autor care nici după ce a 
„creat" 10 (zece) filme nu a de
pășit stadiul unui începător 
stîngaci ; există și pe plan lite
rar i“ ■" 
scoatere
biectivele și artibuțiile unei o- 
fensive contra „maculaturii li
terare". Pagina de recenzii gru
pate sub acest titlu în „Scînteia 
tineretului" a evitat însă, de a- 
eeastă dată, o asemenea iposta
za a „maculaturii", și la fel stau 
de obicei lucrurile și în reviste,

situații identice, a căror 
tere la iveală intră în o-

Un criteriu ferm și echitabil

CRITERIUL VALORII
/

Ia zi. împrejurarea cea mai des 
întîlnită este aceea a autorilor 
care aduc drept „argument" în
tru susținerea lucrărilor sub
mediocre pe care le prezintă e- 
diturilor... activitatea lor înde
lungată. Ca și cum „vechimea" 
în cimpul literaturii le-ar asi
gura, automat, și valoarea 1 în 
acest sens, un autor care a pu
blicat trei-patru volume 
un autor în fața căruia 
drumurile sînt deschise 
„cărții de vizită". Unii își 
ză o asemenea 
tocmai fiindcă 
la timp, cărțile 
au scăpat, din 
de o analiză serioasă, din un
ghiul adevăratei lor valori lite
rare ; cînd se adaugă și faptul 

. deținerii unei funcții, cite unii

este 
toate 

grație 
creea- 
vizită 
opriți

carte de 
n-au fost .

lor anterioare 
diverse cauze,

cură din pricinile arătate mai 
înainte de un regim privilegiat, 
editurile șl alte instituții de di
fuzare a culturii acordîndu-le 
un statut aparte, în total deza
cord, Ia urma urmelor, cu înseși 
normele echității socialiste. Am 
fost stupefiat citind cuvintele 
involuntar cinice ale unui au
tor de maculatură, care declara 
în marginea unei ediții foarte 
elegante a „operelor" sale că a 
eliminat „numeroase" bucăți 
„scrise pentru uzul scenelor 
dramatice sau al emisiunilor 
radiofonice, socotite de un inte
res infra-literar" ; o asemenea 
exigență este lăudabilă, dar cum 
de au fost jucate sau difuzate 
prin radio acele „piese" (și cum 
au fost retribuite — căci și a- 
cesta e un aspect de care nu

motivele determinante fiind si
milare cu cele care funcționea
ză în cazul editurilor. Pentru 
că e infinit mai simplu să fii 
ferm cu un debutant sau cu un 
autor cvasi-necunoscut decît cu 
o „somitate", reală sau falsă 
sub aspect literat, căruia i se 
acordă „derogări". Secretarul 
general al partidului a atras a- 
tenția asupra acestui fenomen, 
de „fetișism" al numelui, citind 
— revelatoriu 
G. Călinescu 
scrieri ale 
apelul său 
tivitate si 
mas la fel 
dită este și 
care, într-un impuls mimetic și 
veleitar, sînt prezentate editu
rilor, televiziunii, revistelor, ra-

— atitudinea lui 
față de unele 
Liviu Rebreanu ; 
atunci, la obiec-

lui 
de 
principialitate, a râ
de actual. Răspîn- 
situația acelor scrieri

Acea nevăzută umbră a 
timpului apropie azi, de fruntea 
înaltă a lui Zaharia Stancu, 
lumina celei de a șaptezecea 
toamne.

Născut în comuna Salcia, pe 
neuitata Vaie a Călmățuiului, 
nu departe de bătrîna cale fe
rată ce leagă și azi, ca și a- 
tunei. Roșiorii de Turnu Mă
gurele, Zaharia Stancu debutea
ză la optsprezece ani în litera
tură. Fusese mai intii ucenic 
intr-o tăbăcărie din Roșiori, fu
sese argat pe moșia lui Dinu 
Nicodim, fusese vînzător de 
ziare în Bucureștiul primului 
război mondial, iar în anul de
butului ii găsim ajutor de ar
hivar la judecătoria din Turnu 
Măgurele. Chemat de destinul 
său, tînărul scriitor dorind să 
cunoască lumea și să iși desă
vârșească menirea. își părăsește 
in 1922 locurile natale, venind Ia 
București și stabilindu-se defi
nitiv aici.

E însoțit pretutindeni de ne
cazurile unei vieți pline de 
privațiuni, are, din nou, slujbe 
obscure : funcționar la Eforia 
Spitalelor Civile, funcționar la 
Ministerul Agriculturii etc.

In acești ani ii apar primele 
volume 
„Poeme 
cietatea 
1934 cu 
scoate _ . .
neri“. volum de referință, de o 
inestimabilă valoare, apoi „Clo-

de versuri. în 1927 
simple" premiat de So- 
scriitorilor români. în 
ajutorul lui Ion Pillat 
„Antologia poeților ti-

•R A

PRESUL
BĂIEȘU la Teatrul de

naiul piesei la schema păcălito
rilor păcăliți. De loc ne
glijabilă este și satira lim
bajului, a șabloanelor curente, 
duse uneori pînă la exces. Cu 
un simț deosebit dar nu întot
deauna șlefuit .al improvizației 
comice. înnăscut, Ion Băieșu a 
compus o piesă în care arsena
lul genulăi este folosit integral 
deși nu intr-un desăvîrșit echi
libru al mijloacelor. Cu o con
strucție mai strînsă și mai su
pravegheată. cu un mai mic ac
cent pe farsa și situația g*jasă, 
si fără excesivă sâiiră a limba- 

putut deveni 
ă. deoarece 

arc un pune* de plecare pro- 
pice comedie: autentice din 
păcat* insuficient exploatat șl 
urmărit. Impresionează capaci
tatea autorului de a crea por
trete caricaturale prin clteva 
trăsături. Atît vicepreședintele

Comedie

Preșul ar 
sâ memora

ins;

f,

potul de aur” in 1939, „Iarba 
fiarelor" în 1941 și „Ani de fum" . . —..... — apoi sa

cu „Des-
în 1944. pentru ca 
izbucnească în proză 
culț" în 1948.

Mai tîrziu, peste ani și 
de zile, atunci cînd își va 
blica memoriile literare în 
vista „Luceafărul", își va 
minți cu nostalgie de acei 
ani care l-au format ca om și 
l-au desăvîrșit ca scriitor.

Publicist de mare prestigiu și 
virulent pamfletar, romancier 
profund și poet delicat, tălmă
citor al versurilor lui Esenin și 
animator al vieții culturale de
cenii la rînd, ~ ’ 
ne apare azi, 
virstă de șaptezeci de ani, 
clină vitalitate creatoare, 
dacă meritele scriitorului 
astăzi unanim recunoscute 
trebuie să uităm și marile 
ruri sufletești ale acestui om.

Nu trebuie uitată veșnica in- 
crîncenare a lui Zaharia Stancu 
în apărarea celor oropsiți, a oa
menilor nevoiași, nu 
uitată atitudinea demnă a mi 
tantului comunist, nu 
uitat sprijinul de care s-au bu
curat scriitorii tineri de Ia a- 
cest om veșnic cald și apropia’

La ora aniversării acest-:; 
mare scriitor, acum cînd istori • 
literaturii romătțe îi consem
nează litera de aur. ne înclină -> 
cu venerație în fața acestei di
mensiuni omenești de excepție.

ȘTEFAN STOIAN

ani 
pu- 
re- 
a- 

ani.

Zaharia Stancu 
la memorabila 

în 
Și 

sint 
nu 

da-

trebuie

trehui

de bloc, cît și femeia de servi
ciu, cît și fotograful, ori avoca
tul, ori gestionarul cu consoar
ta lui sînt sugestiv conturați de 
autor, deși neunitar ca trata
ment : unii sînt caracterizați
din interior, alții cu mijloace 
exterioare. Nu același lucru se 
poate spune despre cele două 
sau trei personaje pozitive ale 
piesei lui Băieșu : studenta și 
tînărul cercetător. Prin chiar 
factura ei caragialescă come
dia lui Băieșu nu este dintre 
cele care fac loc personajelor 
pozitive. Tentativa de a le face 
cu orice preț loc în economia 
piesei a dus la creionarea unor 
personaje cu totul inconsistente 
și fade. Finalul piesei și al 
spectacolului bizuit pe ele este 
de aceea superfluu. Niște apa
riții fantomatice nu pot capta 
atenția unui spectator pus pînă 
atunci în fața unor personate 
savuroase, pline de culoare. Și

pentru că nu ajungeau d :.ă 
personaje fade care să-i apv .e 
în mod nedorit finalul, autor '1 
a introdus și un al treilea. r>-. .i 
formal și mai inoportun d: . ît 
celelalte două : pe reprezenta i- 
tul unui presupus Institut pci- 
tru cercetarea viitorului. Fi: a- 
lul poate fi mai scurt și mai 
revelator, iar eliminarea ba ;- 
tului este încă posibilă, înir-o 
tăietură nemenajantă în partea 
finală a spectacolului'.

Ceea ce e de remarcat în spec
tacol nu este atît desfășurarea 
impetuoasă a comediei — si it 
inegalități de ritm asupra <ă- 
rora regia, Ion Cojar, ar tre
bui să stăruie — la care ar fi 
trebuit să ne așteptăm, date 
fiind trăsărurile textului, ci 
creațiile actoricești.

Excelent compuse sînt rolurile 
Stelei Popescu, Cornel Vulpe si 
Mircea Șeptilici. Apariții rem r- 
cabile de un efect imediat la 
public sînt și cele ale Vasîlicăi 
Tastaman, Iarina Demian, Ște
fan Tapalagă, Constantin Bă tă- 
rețu, George Șimonca. Dem Savu 
s-a achitat convingător deși ine
gal de rolul cheie ai spectacolu
lui, dar e de așteptat ca viitoare
le reprezentații să sincronizeze 
si sâ omogenizeze toate evoluți
ile actoricești citate. Etalonul 
subordonării reușite la intențiile 
spectacolului sint cele ale Ste
lei Popescu și Cornel Vulve 
Tendința spre șarjă a întregii 
echipe, spre gluma groasă tre
buie însă neîndoios temperată.

M. UNGHEANU

DRUM PENUMBRA

** ™ Filmul cuplului Petre Popes-
dioului eter, drept „oportune", T ” '
substituind calităților artistice o 
sumă de însușiri care, singure, 
nu pot suplini deficitul evident 
de valoare. Teme generoase, 
subiecte emoționante, idei no
bile sînt astfel considerate drept 
un fel de „iarba fiarelor", (sînt, 
în fond, trivializate, înjosite. S 
prea puțin respectate, socotite ■ 
o „monedă"), avînd puterea de 
a deschide în fața doritorilor de ■ memuiui n 
retribuție și de succes (tipări-1 "^“l știe să 
rea, difuzarea în genere fiind ■ cător nu nui 
asimilată succesului 1) toate 
porțile și portițele. Ierte-mi-se 
comparația „inestetică", dar nu 
cred că statul român va sub
venționa vreodată fabricarea u- 
nui transatlantic despre care se 
știe sigur că nu va funcționa, 
pe motivul absurd că în acest 
fel vom fi și noi constructori de 
transatlantice 1 Luptei pentru 
„calitate" din activitățile econo
mice îi corespunde, în plan ar- ■ 
tistic, „lupta pentru valoare" : I . __ ____ __
iată de ce canalele de pătrun- ■ depășește simpla 
dere a lucrărilor fără valoare 
trebuie astupate cu toată exi
gența necesară, prin aplicarea 
egală, echitabilă, fără diploma
tice îngăduințe, a criteriului 
valorii. Fiindcă o lege sau un 
principiu de netăgăduită justețe 
devin, prin aplicare parțială, 
generatoare de injusteți. Fiind
că este limpede câ un debutant 
ce nu are nici o însușire — 
produce, așadar.
— se va < 22_._ _____ _
in cazul în care va fi refuzat 
in timp ce, paralel, un autor 
„cu reputație" va tipări o carte 
la fel de proastă ca și a lui ; 
și va avea toate motivele să se 
considere așa " ■ 
pectare a [ 
echității socialiste se impune, 
deci, și în chestiunea „macula
turii literare" Desigur, esta nu
mai una dintre concluziile posi
bile alo d'ocu'Jci.

MIRCEA IORGULESCU

așadar, „maculatură" ■ 
considera nedreptățit I 
în rarp va fi mfntzat •

cu-Lucian Bratu, scenaristul 
Idebutind iar regizorul aflin- 

du-se la a cincea realizare, ofe
ră un bun spectacol cinemato- 

_ grafic pe subiectul unei „drame 
>_ a banale", după cum declară au- 
>t I torui scenariului care aminteș

te și de intenția de „a izbi 
spectatorul exact cu plata au
tenticitate a vieții de fiecare 
zi". Deci un realism al eveni
mentului imediat pe care fil- 

i ni-1 prezinte sedu- 
------nu numai pe latura sa for
mală, plasticitatea rafinată a 

I imaginii, ingeniosul montaj în
cadru, ci și prin poezia cînd 
aspră, cind delicată a cotidianu- 

Ilui.
Recitalul actoricesc al inter

pretei principale. Margareta 
IPogonat, dă filmului „DRUM 

ÎN PENUMBRA" o 
parte, fără egal in 
grafia noastră. O 
performantă, deopotrivă a ac- 
țritși Și celui care a dirijat-o, 

consemnare, 
Iea invitînd la discuții ample a- 

supra distribuțiilor din filmul 
românesc, a bunei folosiri a 
interpreților cit și a partituri- 

ilor ce li se oferă. Ce șanse ar 
mai oferi jocul actriței celor 
ce ar încerca să scuze intr-un 

ifel ori altul absența îndelunga
tă a Margaretei Pogonat de pc 
platourile studioului București ? 
De la debut, din 1956 și pină 
azi, ea a fost distribuită doar în 
cinci filme. Și culmea, de fie" 
care dată interpretarea ei a 
fost unanim remarcată...

De fapt, Lucian Bratu a știut 
să-și aleagă aici, în ..DRUM 
ÎN .PENUMBRA", o distribu- 

fără să țină 
circulația mondenă, a 

unor nume. De la actori mai 
I puțin folosiți. Cornel Coman.

Toana Stana Ionescu (excelentă 
într-un rol secundar) și pînă la 

_ ioprcf-’.-’niiiști. cum este mai 
” al«s cazul elevei Doina Stănes-

așa. O hotărîtă res- ■ tie 'ireproșabilă, 
principiilor eticii și ■ cont de circula ini £> 1 î cTci c Ci ™ .     T-» ,

notă a- 
cinemato- 
asemenea

cu, toți interpreții pot căpăta un 
calificativ maxim.

De asemenea, de relevat pen
tru un film cu subiect de ac
tualitate este faptul că regă
sim, cu emoție și plăcere, mc- x 
diul cotidian, „aerul" intradu 
tibil în cuvinte al peisajul, 
contemporan, familiaritatea in
terioarelor, lucru pentru care 
trebuie amintiți colaboratorii 
apropiați ai regizorului, opera
torul Nicolae Girardi și deco
ratorul Nicolae Drăgan.

Vorbind despre subiectul fil
mului trebuie neapărat să ane- 
lam pentru început la mărturi
sirile scenaristului Petru Po
pescu, aflat la primul său con
tact cu cinematografia: „Am 
vrut, deci, un film de public, 
nu un film adine în chip nega
tiv, ori frumos în chip agresiv 
ii un film care să fie emoțio
nant tocmai pentru dimensiu
nea sa umilă și resemnată, prin 
lipsa de _ retorică, prin blinde
țea anonimă a unei specii uma
ne pe care eu o cunosc foarte 
bine, fiindcă am făcut parte d'n 
ea și moralmente nu am trăda
t-o". Mărturisire exactă doar 
pînă Ia un punct. Eroina, dac
tilografă în redacția unei revis
te literare, femeie matură, di
vorțată și cu doi...— v. „u doi copii, care 
my^eșțe din greu pentru a-si 
~ ...... f cunoaște un
barbat de care se îndrăgosteș
te. Relațiile acestui cuplu bin- 
tuit de neliniști tirziu declara
te se degradează treptat pînă la 
ruptura definitivă. Este intere
sant de observat că deși cei doi 
se află într-un continuu dialog 
ei nu reușesc că-și împartă nici 
măcar cuvintele, fiecare vor
bind parcă într-o altă limbă. 
Exista aici un fel de resemna
re existențială pe care finalul 
filmului o împinge într-un 
prim plan de o logică confuză 
dar, m același timp, de o fastă 

ostentație spectaculară. Regizorul 
după ce a făcut unele concesii 
in ceea ce privește dilutia ver
bală ori zadarnica șarjă îngro
șata a mediului literar nu a 
„oprit" Ia timpul artistic nece
sar acțiunea, adaosul de intîm- 
plări oferind chiar și o altă în
țelegere subiectului. Este dc o 
inutilă frivolitate secvența unei 
dimineți de dragoste a eroinei 
cu un soldat la marginea Bu- 
cureștiului sau este inoportun 
melodramatic finalul în care a- 
celuiași principal personaj fe
minin ii moare și mama și i 
se desface abuziv contractul de 
muncă. Astfel nu mai este vor
ba de blindețea emoționantă a 
autenticității oamenilor ano
nimi, ci parcă de o lume defi
nitiv condamnată la umilință, 
resemnare și mediocritate. Ceea 
ce autorii nu cred că pot echi
vala cu înțelegerea generoasă 
a termenului de autenticitate a 
vieții de fiecare zi. Fără aces
te rezerve filmul ..DRUM ÎN 
PENUMBRA" putea fi un suc
ces deplin, un succes de care eu 
nevoie acum și cineaștii și 
spectatorii noștri.

TUDOR STÂNESCU

întreține familia,

\

I
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sale. în continuare, el 
puns la întrebările

actualitatea
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înainte de aterizare

o

recent încheiatul I. S.

îmi spunea vesti- 
Dumitru Șchiopu, 
Vîlcii, este o me-

Im- 
în

acum, 
alături 
nume-

UCENIC

a din 
ai Li

Mayumi 
și pe

Lemeni, 
Maira-

— Po<olește-le, mii _ Mircea 
— ii tot spuneau colegii de la 
Uzina de mecanică Cuțir — nu 
mai juca atita la loz în plic :

Ti-ai găsit! .Pasiunea- Iul 
Mircea Birdan (18 ani, din Cu-

Horia
Și

Președintele Republicii Cipru, ARHIEPISCOPUL MAKARIOS, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, urmă
toarea telegramă ;

Vă rog să primiți cele mai calde mulțumiri pentru amabilul 
dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenței 
Ciprului, împreună cu cele mai bune urări de progres și pros
peritate pentru poporul prieten român.

Președintele Republicii Indonezia, generalul SUHARTO, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o tele
gramă cu următorul conținut :

în numele guvernului indonezian mulțumesc în modul cel 
mai sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesa: de fe.:- 
citare transmis cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a indepen
denței Republicii Indonezia și, la rindul meu, vâ transmit cele 
mai bune urări.

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit delegația so
vietică de specialiști condusă 
de K. I. Galanșin, ministrul in
dustriei celulozei și hîrtiei 
Uniunii Sovietice, care face 
vizită în t.ara noastră.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială si 
prietenească, au luat parte Va
sile Patilineț, ministrul econo
miei forestiere și materialelor 
de construcții, Gheorghe Lazăr, 
adjunct al ministrului.

A fost prezent V. S. Tikunov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dezvol
tarea colaborării și cooperării 
în domeniul industriei celulozei 
își hîrtiei intre cele două țări.

în cadrul conferinței, amba
sadorul R.D. Germane a făcut 
o prezentare a importantelor 
realizări obținute de țara sa 
în anii construcției socialiste, 
subliniind, totodată, bunele re
lații statornicite între Republi
ca Socialistă România sj 
Germană, între oopoarele noas
tre. De asemenea, s-a referit ia 
unele probleme privind politi
ca externă a guvernului țării 

a râs- 
de zia-

23-a a-

Miercuri s-a înapoiat din El
veția delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Cornel Burtică, mem- 

. bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Par
tidului Socialist Elvețian, a a- 
sistat la lucrările congresului 
acestui partid. Din delegație au 
făcut, parte tovarășii Gheorghe 
Alecu, prim-secretar al Comi
tetului municipal Ploiești al 
P.C.R., și Ion Mușa, activist al 
C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost i salutată 
de tovarășii Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

C.u prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, am
basadorul acestei țări Ia Bucu
rești, dr. Hans Voss, a organi
zat miercuri la amiază în sa
loanele ambasadei o conferință 
de presă.

Au luat parte reprezentanți 
ai presei centrale, funcționari 
superiori din M.A.E.

Cu prilejul celei de a_____
niversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, la co
operativa agricolă de producție 
Prietenia româno-chinezâ", 

din comuna Muntenii Buzău, 
județul Ialomița, a avut loc 
miercuri după amiază, o întîlni- 
re prietenească a cooperatorilor 
cu membri ai ambasadei R. P. 
Chineze la București. Au luat 
parte reprezentanți ai organelor 
județene de partid și de stat, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Președintele cooperativei, 
Gheorghe Ghițâ a vorbit oaspe
ților despre realizările și preo
cupările cooperativei în sporirea 
producției agricole, în înfru
musețarea comunei și creșterea 
nivelului de viață material și 
cultural al sătenilor.

In cinstea oaspeților, coope
ratorii au oferit o masă. Pre
ședintele cooperativei, și amba
sadorul Cian Hai-fun au toastat 
pentru continua dezvoltare a 
prieteniei dintre cele două 
partide, țări și popoare, pentru 
succese tot mai mari în con
strucția socialistă In R*»aublica 
Socialistă România si Republi
ca Populară Chineză.

MIERCURI, 4 octombrie 1972, 
Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a 
primit pe Antonino Restixo, 
ambasador extraordinar si ple
nipotențiar al Italiei in Repu
blica Socialistă România. In le
gătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare.

TOAMNA MUZICALĂ 
CLUJANĂ'72

Astăzi se inaugurează la Cluj 
cea de-a șaptea ediție a festi
valului „Toamna muzicală clu
jeană", (5—11 octombrie Deși 
relativ tinăr, festivalul și-a cîs- 
tigat un Ioc de prestigiu în 
viața muzicală a țarii noastre, 
la concerteie sale part: :-;:rd 
dirijori și instrumentist! c re
nume de pretutir.de-i. Concer
tul inaugural va fi su-ț: 
Filarmonica clujeană. Jir; ntă 
de Emil Simon, avtr.d c ■. - . -
tă pe violonista japoneză Mayu
mi "Fujikawa.

Printre invitați 
concerta Ia Cluj, 
orches’ra simfoni 
nicii din Dre<da 
Gunther Herbtg : 
forth, avînd ca
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Ioana pi Viorel Tican (elevi 
la școala din satul Bicadu. Mara
mureș). au împlinit în aceeași zi, 
duminica 1 octombrie, 8 și res
pectiv 11 ani. Profesorii le-au 
strins cw gravitate mina, părinții 
le-au dăruit cadouri. Bunica, cu 
lacrimi de bucurie in ochi, i-a 
sărutat pe amindoi în creștet 
A urmat, apoi, o zbenguială in 
toată legea. Dar nu pină mai tir- 
ziu de ceasul primului, fiindcă 
— dună cum mărturisea chia* 
unu! dintre «rbitonti — ..pentru 
a doua zi avem lecții grele, la 
naturale, la aritmetică #», mai 
ales, la română ...unde vreau să

â vn 20 .**. La mulși am
La multi (7TW V'ioref'

vea nu depășea nici o zecime din 
capacitatea unității).

.... Orșova — 120 cm., Turnu Mă
gurele — 11® cm., scade 5 cm...“ 
Difuzorul unității e reg at la ma
ximum. în așa fel încit aerul vi- 
htează. iar clienții nu pot conversa 
/lecit... prin semne.

— Mâ duc dună alune, cine mai 
vrea să spună acum ! strigă ,.nea- 
Dincă (un ospătar jovial, al cărui 
nume complet nu l-am putut afla 
cu toate insistențele). Cum, nu 
vrea nimeni ?!

Șeful adjunct al unității. N. Sto- 
ian. deși — după cum ne-a asigu
rat — era foarte ocupat (ne între
băm însă cu ce altceva ar trebui 
sâ fie ocupat conducătorul unei 
asemenea unități decit cu proble
me legate de buna servire a clien- 
tilor!?). ne lămurește totuși: ..Se 
fntimplă. e multă treabă, nu tre
buie să vă supărați, e toamnă și 
avem personal mai puțin-. Intr- 
adevăr este toamnă ! Dar între 
acest lucru și totala ignorare a 
ur.or elementare îndatoriri etice și 
profesionale de deservire nu cre
dem sâ existe totuși vreo legătură. 
Una adevărată cel puțin...
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GRAFICĂ : „TINEREȚE 
MUNCĂ, VIAȚĂ

a AteBeul Tineretului 
ugurat exporitia deral expoziția de grafică 
IMR9TE. MUNCA. VIATA

,,Noi, Maria și Adela Dinu, 
eleve in satul Simionești, co
muna Cordu, județul Neam . 
vă rugăm ca. prin intermediul 
rubricii „Actualitate*, sâ ne a- 
jutați să ne găsim tatăl. Con
stantin Dinu. în vîrstă de 48 
ani, care ne-a părăsit in urmă 
cu 4 ani. De atunci, nu mai 
știm nimic despre el. între 
timp, mama noastră a murit, 
așa că am rămas f&râ nici o 
familie, fără sprijin. Am aurit 
că tatăl nostru s-ar afla unde
va. intr-o întreprindere din ju
dețul Constanța".

Va fi uitat cu lotul Constan
tin Dinu că are doi copii, că
rora pentru a crește cum tre
buie. a învăța și a deveni oa
meni adevărați — le este indis
pensabil ' sprijinul 
căldura unui cămin? 
ca legea să-și facă 
credem că tatăl 
va simți totuși, 
obligat moral să 
de copiii care îi
!e si care îl așteaptă la Simio- 
ne$ti.

gir) se dovedea. în continuare, 
la fel de...... mistuitoare*'.

...Cine să fi avut deci, zilele 
trecute în buzunarul hainei, 
un mic pachețel conțitiînd nu 
mai puțin de 10 bitete de loz 
în plic cîșiigătoare? Evident, 
Mircea Birdan. In momentul 
de față, este cercetat in stare 
de reținere de către organele 
de miliție în legătură cu fur
tul (de la bufetul grădinii de 
vară Cugir) sumei de 2 360 Iei, 
altor bunuri materiale, precum 
și — ați bănuit desigur — u- 
nei pungi noi-nouțe cu bilete 
de loz în plic. Vorba ceia, o fi 
dorit „băiatul** să aibă de unde 
alege și, mai ales, să aleagă in 
liniște :

A „GREȘIT" 
DIN NOU

OE ?

TOAMNA 
„DE BRASERIE"

nesiere. au 
U de alimentație pa
in pâcate, ele nu sînt 
or tineri de la orașe- 

bucureșxeană ..Debarcader- ! 
taxe cu tradiție, ce se rerr.ar- 
, nu demult, tocmai prin de- 

servirea promptă asigurată de bri
gada de tir.eret. prin ambianța 
plăcută pe care o găseau aici con
sumatorii). Iată o ..mostră", culea
să chiar zilele trecute.

— Bună ziua.
— Bur.ă ziua, dar n-avem locuri.
— Cîteva zeci de mese sînt to

tuși neocupate... (Precizăm că 
numărul meselor ia care se ser-

.a o se- 
Cos- 

Lucian 
ge To-

părintesc, 
înainte 
datoria. 

..dezertor" se 
măcar 
revină 
poartă

„PASIUNEA" 
LUI MIRCEA B

— Gh. Muuteanu, de-abia 
fost eliberat din penitenciar 
pentru ultragiu și furt...

— E adevărat, am greșit ia
răși.

Să fim serioși’. Nu poate fi 
vorba, evident, despre o simplă 
greșeală, atunci cind, la mie
zul nopții, cazi pe capul unui 
om necunoscut, îl ameninți cu 
cuțitul și îl furi’. Și, de aseme
nea, nu poate fi vorba despre 
o greșeală, cind un asemenea 
act se adaugă unei întregi se
rii de infracțiuni calificate.

Plutonierul de miliție loan 
Nedelcu l-a identificat cu 
promptitudine și prins pe rău
făcător. Organele în drept își 
vor face acum, cu exemplară 
severitate, datoria.

v NASTASE : „SMITH - UN JU- 
ICATOR ABSOLUT COMPLET

\ olubil șă amabil, cum
llie Sistase, in aștepta

rea aterirării cursei de Paris, 
a primit numeroase iatr-bări 
din partea riariștilor. El a răs
puns bucuros la cîteva intre- 
I Ari. pentru cititorii „Scânteii 
tineretului-. Despre moi: — . K
■ arte greu“ — Totuși, cine are
Mase mai mari ? — F.vide'.L 
. izdele — De ce 7 — Teren jl

zgură care nouă ne convine 
i tai mult, și, bineînțeles, pu-
■ ul, ambianța de a.as* — 
Care-i cel mai dificil adver- 
> ir ? — Smith, un jucător ab- 
- ;ut complet și care, pe dea- 
s tpra. deține, la această oră, o 
f rmă d’ zile mari — De cite 
ori le-ai intilnit cu ei, anul 
acesta ? — De 3 ori : de două 
c-i. in America, mi se pare la 
-Siiysbury și Hampton, și la 
i. im' iedon Scorul îi este favo- 
raril lui Smith : 3—0 ! Tn orice

In ffCupâ UEFA //

nu s-a cali- 
al „Cupei

mare eteoiment sportiv ai 
piada naunctieaeză. fiaala „Capei Davis' capi.» 
măsură ce se apropie it nu. debutai^

Ieri, după amiază, ca earsade Paris — u 
coenpaaiei Air Fraace — au sosit ia Btxsrtx si 
Deci, cu zece zile iaaipte. Ei aa ee<ăjează actomac 
comodarea cu terenul. ca loc-al dispat- Aatreooral 
Ralston — jucătorul ar. I al S.U JL. intre ana 1M4— 
e considerat, si membru al eebi 
Davis" Între IM0— INv — i-a 
care ou evoluat la Paris : STAN 
ERIK VAN DTLLEN. HABOLD 
BRIAN GOTTFRIED.

SMITH, THOMAS 
SOLOMON. EDDY

tșo* r»e an*

interesant, an 
urnai două e-

U. Cluj eliminată

FOTOTECA ACTVALHĂ

Ieri s-au încheiat,
Mare a Palatului R.S.R., lucră
rile unui interesant simpozion 
tehnic, util schimb de expe
riență între specialiștii români 
în domeniul chimiei și repre
zentanții firmei austriece Per- 
kin-Elmer. Au reținut atenția 
două teme : gaz cromatografio 
și absorbție atomică. Alte pro
bleme dezbătute : sisteme auto
mate de programare. aspecte 
ale spectroscopiei prin absorb
ție atomică.

de varietăți. In program, or
chestra de muzică ușoară, diri
jată de Sile Dinicu și orchestra 
de muzică populară, avînd la 
pupitru pe Radu Voinescu. Din
tre „capetele de afiș", mențio
năm pe Margareta Pîslaru, 
Anda Călugăreanu, Doina Ba
dea. Corina Chiriac, Mihai Con- 
stantinescu. precum și pe inter- 
preții de muzică populară Mar
cel Budală. Maria Pietraru. Ma
riana Bădoiu. își vor da con
cursul. de asemenea, soliștii de 
muzică ușoară Chyke Basil (Ni
geria) si Salvadore Margh (Ita
lia). Momente vesele : 
Serbănesc-u, Nae Lăzărescu 
Puiu Călinescu.

ÎN SĂLILE 
DE CONCERTE

șurile par a indica preferin
ța tinerilor ca propagandis
tul să fie în primul rind 
bine pregătit, competent, a- 
vind capacitatea de convin
gere, o bună documentare și 
informare : urmează apoi, ca 
pondere, calitățile de exem
plu moral, trăsăturile de 
partinitate, combativitate, 
exigență, spiritul activ, pilda 
de acțiune pentru transpu
nerea în practică a politicii 
partidului, a principiilor 
ideologice și etice ale aces
tuia ; cu ponderi relativ re
duse figurează în regrupa
rea calităților făcută pe ba
za răspunsurilor libere, ca
litățile personale, farmecul, 
ținuta, capacitatea de expri
mare plăcută, precum și ca
litatea de a fi apropiat de 
tineri, integrat colectivului, 
nianifestînd încredere 
rit tovărășesc".

Mersi !

UN MESTER 
UN

sînt cei pa
ir» jacă.ori el » spus că încă 
■ 0 s-a botâriL ^Va fi ma greu 
sa» «ui »M>r decît la Cleve- 
ka»d si Char ton* “ a fost în
trebat Smirb. ^Pentru noi nu 

i mai jsot. Fiecare echioă 
i mai bine la ea acasă-, 
îtat să dea un pronostic, 

W imbledonului a 
! place să dau pro- 
«les cind e vorba 

i cu <> asemenea 
este 
cele

Și 
este 
sînt

AșaJar ,.U“ Cluj 
ficat in turul doi 
U.E.F.A.”. Deși, după părerea 
noastră ar fi meritat. Ea nu s-a 
arătat a fi inferioară echipei 
Levski-Spartak din Sofia. Sco
rul general al învingătorilor de 
6—5 exprimă, de altfel, 
lucru. Jocul vizionat 
ecran nu ne-a plăcut, 
meci excesiv de dur, 
primată de gazde. El 
desfășurare dramatică 
că arbitrul a fost deseori de
pășit de dificultățile unui ast
fel de meci, depășire ce s-a 
produs în evidenta favoare a 
gazdelor. El a dat numeroase 
decizii injuste, dezavantajmdu-i 
flagrant pe fotbaliștii noștri.

■ Golul trei, marcat de Veselinov, 
în min. 61. este de fapt con
secința unui fault grosolan asu
pra portarului Ștefan care a ra- 
mas cîteva minute la pămînt. 
Gazdele, văzîndu-se cu califica
rea în mină au recurs, apoi, la 
simulări și au tras de timp afec- 
tind calitatea spectacolului spor
tiv. După egalarea adusă de 
Munteanu în min. 87 au urmat 
prelungirile în care arbitrul a 
dictat un penalty imaginar ast
fel încit golul 
cel mai frumos 
echipei gazdă, 
fotbaliștilor 
cam lent — n-a rezistat inter
vențiilor dure șl acțiunilor în 
viteză ale jucătorilor bulgari, 
într-o asemenea confruntare de 
stiluri, fotbalul pierde din spec
taculozitate puțind duce însă, 
cum s-a văzut, la eficacitate. 
Dar dincolo de aceste circum
stanțe atenuante, antrenorului 
Onisie și elevilor săi li se pot 
face reproșuri serioase pentru 
modul cum au înțeles să abor
deze această partidă. Ei au gre-

acest 
pe micul 
A fost un 
notă im- 
a avut o 
și pentru

victoriei a fost 
cadou oferit 

Jocul tehnic al 
romani — dar și 

n-a

șit adoptin 
părării. Ofensiva tor a fost ine
xistent*. De ce T In reprixa a 
doua au schimba: tactica, au 
ieșit la atac și s-a vâxuț că po' 
pune in dificultate adversarul 
prin combinații subtile șî pase 
lucrate. Dar. din neatenție și 
lipsă de decizie, au mai iros.t 
cîteva ocazii bune de a înscrie 
și cu aste au spulberat si șansa 
calificării. Oricit de greu ar D 
fost meciul și oricite motive de 
iritare ar fi putut să ofere nu 
putem fi de acord cu izbucni
rile nervoase ale unor jucător, 
care n-au găsit ceva mai bun 
de făcut decît să se răzbune 
pe... minge. degajînd-o de la 
centru dincolo de poarta adver
să. O mai bună stăpinire de 
sine intră în arsenalul calități
lor obligatorii în orice sport, 
inclusiv în fotbal. C. V.

LiCS

ci»t><*torul 1 
«pus : _Nu-mi 
nostieuri. mai 
de un meci 
■MB*. Ce pot să vă spun 
că S.U.A. și România sînt 
mai bune echipe din lume, 
dacă nu fac pronosticuri 
pentru că ambele echipe, ___
de o valoare sensibil egală și, 
deci, oricare poate avea marea 
vansă a victorief. Pe Năstase 
îl apreciez ca oe unul dintre 
cei mai bum iucători din lume : 
el se află intr-un foarte mare 
nr'p-es. Iar Țiriac, coechipie
rul lui. are o mare experiență 
st poate fi de temut în „Cupa 
Davis". Apoi nu trebuie să ui
tăm că orice jucător care evo
luează oe teren propriu în fața 
publicului propriu, se compor
tă mult mai bine". Ultimul 
component al echipei S.U.A. 
rare a răspuns la întrebări a 
fost Thomas Gorman : „Năsta- 
se. la ora de față, după mine, 
este jucătorul nr. 1 al lumii. El 
este aproape imbatabil pe te
renurile cu zgură. De aceea, 
deși nu mă împac cu zgura, 
îmi voi încerca toate puterile 
pentru un rezultat bun“.

Pină la marea confruntare 
mai sint nouă zile.

„Salatiera 
expusă In 
populare 
„Dalles".
nare este

de argint- a fost 
holul Universității 

din clădirea Sălii 
Programul de vizio- 
între orele 9-18.

V. CABULEA

MERIDIAN
• MIERCURI DIMINEAȚA a 

părăsit capitala pleclnd in An
glia o selecționată divizionară 
de rugbî. Din echipă fac parte 
printre alții Dinu, Bărgăunaș 
Durbac, Dragomirescu, Fugigi 
și Nica. Rugbiștii români 
vor susține trei meciuri la 7, 
11 șl 14 octombrie.
• LA SKOFLÎE, la Olimpia

da masculină de șah. după 7 
runde continuă să conducă e- 
chipa iugoslaviei cu 21 puncte, 
urmată de Ungaria 19 puncte, 
U.R.S.S. 18,5 puncte, Cehoslova
cia și R.F. a Germaniei 16 
puncte, România 15,5 puncte. 
Bulgaria 15 puncte, Spania 14,5 
.puncte, S.U.A. 13,5 puncte, Sue-

dia și Olanda 13 puncte. Argen
tina 12 puncte, Polonia 11 punc
te, R.D. Germană și Danemar
ca 9 puncte. Elveția 8 puncte.

Rezultatele tntilnirilor din 
runda a 7-a : România—Dane
marca 2,5—1,5 ; U.R.S.S.—Sue
dia 3—1 ; Iugoslavia—Argentina 
3—1 ; S.U.A.—Spania 3—1 ; Un
garia—Cehoslovacia 2,5—1,5 ; O- 
Janda—R.D. Germană 3—1 ; 
Bulgaria—Polonia 2,5—1,5 ; R.F. 
a Germaniei—Elveția 3—1.

In prima rundă a turneului 
final al Olimpiadei feminine de 
șah, echipa U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 2—0 formația Ro
mâniei. Alte rezultate : R.F. a 
Germaniei—Bulgaria 1.5—0,5 ; 
R.D. Germană—Cehoslovacia 
1—1 ; Ungaria—Anglia 2—0.

Cuiul românesc de rusă este, lucru știut, deosebit de apreciat 
pe multe meridiane ale globului. Se face insă, din păcate, 
prea puțin pentru selecția și popularizarea calităților și per
formanțelor sale. Ne gîndim, de pildă, la anemicele (ca popu
laritate) curse duminicale de la Hipodromul din Ploiești. A- 
cestea — după părerea specialiștilor — s-ar cuveni să devină 
tot mai mult prilejuri de selecție publică, în care exemplarele 
cabaline — conform uzanțelor internaționale — trebuie să facă 
dovada calităților lor. Abia apoi, cursele pot însemna și un 
divertisment (situație la care, din păcate, se rezumă lucrurile 
în momentul de față). Fotografia noastră prezintă două din 
exemplarele generației cailor de 4 ani, cu care herghelia Dor- 
Mărunt se mindrește. Mai bine ca nimeni altul, tînărul îngri
jitor Manole Vlasiu (care ne-a invitat să-t fotografiem) le cu
noaște calitățile : suplețe, rapiditate, rezistență. La anul, Sabin 
și Turbina își vor face intrarea în cursele oficiale...

— Olăritul, 
tul meșter 
din Vlădeștii 
serie de taină. Ea nu se poate 
fura. Se „dăruie", ca o brățară 
de aur.

...Sînt doi ani de cind Dumi
tru Șchiopu „dăruie" învățăcei
lor ce vor să deprindă tainele 
lutului și flăcării, cîte o brățară 
de aur fără pereche. Grație 
strădaniei meșterului secția de 
profil a Școlii populare de artă 
din Rm. Vilcea reunește astăzi 
cîțiva tineri ceramiști cu 
surprinzătoare personalitate ar
tistică. La 
festival sibian „Cibinium", pre
miul special al Comitetului ju
dețean U.T.C. a revenit unui 
elev al meșterului din Vlădești : 
Vasile L Bucete, în vîrstă de 
numai 13 ani. Cit de îndreptăți
tă este, desigur, mîndria bătrî- 
nului meșter !

DORU MOTOC

Agenția Română pentru 
presariat Artistic ne oferă 
următoarele trei luni posibilita
tea de a asculta la București și • 
în alte centre muzicale ale ță
rii cîteva ansambluri, cîțiva di
rijori și soliști de prestigiu.

Amintim Filarmonica din 
Dresda, Baletul Alwin Nicolais 
din S. U.A., formațiile camerale 
„Soliștii din Zagreb", „Les Mu
siclens de Paris", „Die Bachso- 
listen — Miinchen", Ansamblul 
Nipponia. Vom avea prilejul de 
asemenea să audiem dirijori ca 
Vaclav Neumann. Maurice 
Handford, Antonio de Almeida, 
Luigi Sagrestano, Adrian Sun
shine, pianiști ca Aldo Ciccoli- 

Kuerti, precum și pe 
i violoniști 

Jan Panenka
Nicola Rossi 

Zeani, Medea

DIN 1 000 M 
DE PELICULĂ...

ÎN CURÎND... ÎN 
SALA PALATULUI

ni, Anton 
cunoscuții 
Fujikava, 
clntăreții 
Virginia 
nașvili.

CRITERII
ȘTIINȚIFICE

Revista „Tînărul leninist" 
nr. 9 publică, sub semnă
tura lui Fred Mahler, re
zultatele unei cercetări so
ciologice în rîndul tinerilor, 
în ceea ce privește criteriile 
de selecționare a propagan
diștilor (stabilite după o 
aprofundată cercetare știin
țifică) aflăm că....... Răspun-

Membrii cineclubului „Gân
deam us“, de pe lingă Casa w 
cultură a studenților din 
mișoara, lucrează 
la realizarea unui 
mentar cu largi 
Timp de o lună de 
diția" unei brigăzi 
și scenariști 
pe șantierele 
de pe Lotru, Someș, Tanița. pe 
șantierele muncii voluntar-pa- 
triotice din Suceava, Pîrîul 
Rece, Izvorul Mureșului. Pretu
tindeni a fost surprinsă pe 
liculă prezența tinerilor în 
le mai diferite ipostaze. Din 
peste 1 000 m de peliculă 
mează ca, în cinstea zilei 
30 decembrie, să fie realizat 
film menit să povestească, 
sigur, despre tinerețe, despre 
dăruire și entuziasm.

Ti- 
în prezent 
film doeu- 
semnificații. 
zile, „expe- 
de regizori 

amatori s-a oprit 
hidrocentralelor

pe- 
ce- 
cei 
ur- 
de 

tin 
de-

I. DANCEA

Sîmbătă, duminică și luni, la 
orele 19,30, sala Palatului va 
găzdui un interesant spectacol

ANDREI BÂRSAN

PROGRAMUL II

țiilor muzicale ale Radioteleviziu- 
nii. 22.00 Tinerii despre ei înșiși. 
22,30 „24 de ore“.

JOI, 5 OCTOMBRIE 1972
UN CANDIDAT LA PREȘEDIN

ȚIE : rulează la Central (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20); Melodia (ore
le 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 20.45).

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Patria (orele 10* 12,30; 15,30; 
18: 20,30); Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30); Luceafărul 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18.30; 21).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE ; rulează la Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.30) ; Modern (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 18.15: 20,30).

MISIUNEA SUBLOCOTENENTU
LUI SIPOS: rulează la Lumina 
(orele 9; 11.15: 13,30; 16: 18.15;
20.30) .

AGENTUL NR. 1: rulează la 
Festival (orele 9; 11.15: 13.30: 16; 
18.30: 21).

MAREA HOINĂREALA: rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 20,15); 
Favorit (orele 8.30; 10.45; 13,15; 
15.45: 18,15 : 20.30), Scala (orele 8,45: 
11: 13,30: 16: 18,30 . 31): București 
(orele 8.30: 11; 13.30; 16: 18,30; 21).

PF.RO Șl PRIETENII SA1: ru
lează la Timpuri Noi (orele 9.30— 
18,15 in continuare ; la ora 20,15 
Program de documentare).

OPIUL SI BITA rulează la Ca
pitol (orele 9. 11.15: 13.45; 16: 18.30; 
21).SFTNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
"ulează la Grivita (orele 9; 11,15; 
13,30- 16; 18,15; 20.30); Volga (orele 

* 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30);

Arta (orele 15,30: 18; 20,15). 
PENTRU CA SE IUBESC: 

leazâ la Cotroceni (orele 15.30; 
20,15).

FATA CARE VINDE FLORI: 
lează la Aurora (orele 9,30; 
15,15; 17.45; 20,15).

ORIZONT ABRUPT: rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18.30; 20.45).

GENTLEMENII NOROCULUI î 
rulează la Vitan (orele 15.30; 18; 
20,15).

MANIA GRANDORII: rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 15; 20,30): Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15: 20.30).

BAMBI: rulează la Doina (orele 
11.30; 13,30; 15,30, 17.30; 19,45); FIo- 
reasca (orele 15,30; 18: 20,15).

OSCEOLA: rulează
(orele 9: 11,15: 13.30;
20.30)

MESAGERUL : rulează la Miorița 
(orele 9; 11.15;
20.30) .

ASTA seara
MILIE: rulează 
15.30: 17.45; 20).

TORA ! TORA
la Bueegi (orele 16: 19,30): Tomis 
(orele 9: 12,30; 16: 19,30).

CREIERUL: rulează la Lira
(orele 15.30; 18; 20.15); Giulești
(orele 10: 15,30; 18; 20.30).

CORNUL DE CAPRA rulează la 
Rahova (orele 15,30: 18; 20.15),

FERMA DIN ARIZONA: rulează

la Dacia
16: 18.15:

13.30: 15,45; 18;
dansam in fa-
la Moșilor (orele
I TORA !: rulează

la Unirea (orele 15,30; 19); Feren
tari (orele 15,30; 19).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ: rulează la Progresul (orele 
15.30; 19).

DACA E MARȚI, E BELGIA: ru
lează la Drumul Sării (orele 15.30; 
17,45; 20).

UN ADEVAR PE 
rulează la Laromet 
17,30: 19.30).

20.000 DE LEGHE

PROGRAMUL I

JUMĂTATE: 
(orele 15,30;

SUB MARI: 
rulează la Pacea (orele 15,30: 
20,30).

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

TREI DIN VIRGINIA: rulează 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20.15).

CASA DE SUB ARBORI: rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚII: rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL: rulează la Munca (orele 
15.30; 18; 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA: ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

PROCESUL UNEI STELE: rulea
ză la Flacăra (orele 15,30; 18;
20,15).

UN ADEVAR. PE JUMĂTATE : 
rulează la Lardmet (orele 15.30; 
17,30; 19,30).

18;

la

la

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 România in lume. 9,35 
Prietenii lui Așchiuțâ. Emisiune 
pentru preșcolari. 10.00 Curs de 
limba rusă. Lecția a 22-a. 10,30 Mi
cii meșteri mari. 11.00 Telecinema- 
teca: „Hiroșima, dragostea niea“. 
12,35 Telejurnal. 16,00 Teleșcoala. 
Biologie (anul III liceu). Fizica lâ
nii II—III liceu).' 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amlază. Emisiu
ne in limba maghiară. 18,20 La 
volan. Emisiune pentru conducă
torii auto. 18.35 Emisiune omagia
la: Zaliaria Stancu la 70 de ani. 
18.50 Teleconferința de presă. In
vitatul nostru și al dv. tovarășul 
Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. In cinstea aniver
sării Republicii — Cronica marii 
întreceri. 2" 00 Comentariu la 40 de 
steme — Județul Arad. 20.20 Pa
gini de umor: Retrospectivă Walt 
Disney. 21,10 Transmisiunea părții 
a Il-a a concertului festiv ..Ro
mânia, țara mea de dor“. cu pri
lejul deschiderii stagiunii forma-

26.00 ,,România, țara mea de 
dor". Concert festiv eu prilejul 
deschiderii stagiunii formațiilor 
muzicale ale Radioteleviziunii. în 
pauză: Agenda: Desen animat.
22.00 Film serial pentru tineret : 
„Civilul". Reluarea episodului V: 
„Fugarul". 22,35 Cărți Și idei — 
.Aurul cenușiu" (vol. I și II) da 
Mireea Malița.

-Sfeutre
Teatrul Național „I. L. CaragialeM 

(Sala Comedia): PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20; Teatrul de Come
die: FATA MORGANA — ora 20; 
Teatrul ..Lucia Sturdzâ Bulandra" 
(Sch. Măgureanu): UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚA — ora 20; (Sala 
Studio) SPECTACOL DE POEZIA 
$1 MUZICA — ora 20; Teatrul „C< 
Tănase“ (Sala Savoy): REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19.30; Tea
trul ,.Țăndărică” (Sala Academiei).4 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 17: Teatrul ,,Ion Vasi- 
lescu*: FETELE DIDINET — or$ 
19,30.



Reuniunea tripartită 

de la Mogadiscio
• PE ORDINEA DE ZI : SOLUȚIONAREA PAȘ
NICA A CONFLICTULUI DINTRE UGANDA Șl 

TANZANIA

In capitala Somaliei a început miercuri, sub președinția șefu
lui statului somalez, Mohammed Siad Barre, reuniunea tripartită
consacrată soluționării pe cale 
ugandez.

La aceste convorbiri iau parte 
ministrul afacerilor externe al 
Ugandei, Wanume Kibedi, și 
șeful diplomației tanzaniene, 
John Malecela, precum și ofi
cialități somaleze. Discuțiile din
tre cele două părți se desfășoară 
pe baza planului în cinci puncte 
elaborat de Somalia. Detaliile

pașnică a conflictului tanzaniano-

acestui plan nu au fost date pu
blicității.

în cuvîntarea rostită cu prile
jul începerii negocierilor, pre
ședintele Somaliei a relevat că 
„nu există nici o dificultate care 
să nu poată fi aplanată dacă 
președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, și șeful statului ugan
dez, Idi Amin, doresc acest lu
cru".

Platforma
electorală

democrată

evenimente prezentate
•—MM

de comentatorii noștri

„SĂPTĂMlNA 
ROMÂNEASCĂ44 
LA FREIBURG

sale esențiale erau previzibile 
Mit din linia urmată pină în 
prezent de P.S.D., cit și din 
luările recente de poziție ale 
fruntașilor săi. Ca principal 
partid de guvernămint, P.S.D. 
înțelege să continue în princi
piu linia urmată de cabinetul 
Brandt—Scheel în cei trei ani 
de guvernare. 
Pe are noile 
face posibile, 
intențiile P.SJJ.
spre măsuri care să conducă la 
• dezvoltai e economică stabilă 
a țării. Ia asigurarea locurilor 
de muncă, diminuarea ratei de 
creștere a prețurilor și conti
nuarea programului de refor
me in domeniul social. Actua
litatea acestui program de po
ntică internă este ilustrată, in
tre altele, si de faptul că el în
trunește adeziunea si sprijinul 
expres al Uniunii Sindicatelor, 
care grupează aproape 7 milioa
ne de membri. Acest sprijin nu 
este, de altfel, surprinzător dacă 
se are ia vedere relațiile de co
laborare cu uniunile sindicale, 
practicate curent de social-de- 
mnerați si concretizate in pre
luarea de către P.S.D., in pro
gramul său politic, a unora din 
revendicările importante ale 
sindicatelor.

In partea consacrată proble
melor de politică externă, do
cumentul subliniază importanța 
deosebită a politicii de norma-

lizare a relațiilor R. F. a Ger
maniei cu țările socialiste, pro
movată de actuala coaliție gu
vernamentală. Menționînd con
tribuția însemnată pe care au 
adus-o la cauza destinderii Și 
cooperării europene și interna
ționale, în general, tratatele în
cheiate cu Uniunea Sovietică și 
Polonia, convorbirile și tratati
vele purtate cu reprezentanții 
R. D. Germane și alte acțiuni 
de politică externă ale guver
nului condus de președintele 
P.S.D., proiectul platformei e- 
lector&le social-democrate afir
mă voința de continuare a 
acestei orientări, conformă cu 
tendințele care se înregistrează 
pe plan internațional.

Această parte a documentului 
ilustrează consecvența cu care 
partidul cancelarului Brandt în
țelege să continue linia realistă, 
constructivă de încadrare a 
R.F.G. în vastul proces al des
tinderii și ameliorării climatu
lui politic european. Semnifica
tivă pentru această voință de 
menținere a opțiunilor sale 
fundamentale este, în sfîrșit, 
hotărirea P.S.D. de a-și aduce 
contribuția la pregătirea și des
fășurarea Conferinței general- 
europene privind securitatea și 
cooperarea, afirmată cu clari
tate de proiectul de platformă 
electorală a partidului.

Freiburgul, oraș cunoscut 
prin îndelungatele și bogate
le sale tradiții culturale, 
găzduiește, începînd de la 
3 octombrie, „Săptămîna ro
mânească" — manifestare 
menită să ofere, prin acțiu
nile ample și variate pe care 
le cuprinde, o imagine cu
prinzătoare asupra istoriei, 
artei și culturii românești, 
precum și asupra realizări
lor obținute de România so
cialistă în toate domeniile 
de activitate.

La deschiderea oficială a 
„Săptăminii românești", care 
se desfășoară sub patronajul 
primarului general al orașu
lui Freiburg, Eugen Keitel, 
au participat dr. Bittigho- 
fer, vicepreședinte al guver
nului local, Hermann Zens, 
primar al orașului Freiburg, 
Fritz Hodeige, directorul 
general al editurii ,.Rom- 
bach“, unul dintre inițiatorii 
manifestărilor românești de 
la Freiburg, deputați ai par
lamentului federal, precum 
și ambasadorul României in 
R.F.G., Constantin Oancea.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, Hermann Zens a sub
liniat contribuția pe care o 
aduce „Săptămîna românea
scă" la mai buna cunoaștere 
și înțelegere reciprocă, in
teresul pe care această ma
nifestare îl găsește în _ rîn- 
dul locuitorilor orașului.

Lucrările 
sesiunii O. N. U. acumularea

Neliniște la Saigon
• 86 DE ATACURI ALE FORȚELOR PATRIO

TICE ÎN 24 DE ORE
R. P. ALBANIA. - Aspect de 
ia Fabrica de ciment dm 

Fushe-Knije.
________ __________ IIntensificarea acțiunilor ofensive ale forțelor patriotice in 

regiunea saigoneră a provocat neliniște in capitala sud-vietna- 
meză, unde trupele regimului Thieu au fost puse in stare de a- 
larmă - relatează agenția FRANCE PRESSE.

Prin cele 86 de atacuri — 
dintre care 64 bombardamente 
db artilerie —- unitățile F.N.E. 
și-au menținut, în ultimele 24 de 
ore, presiunea lor pe mai multe 
fronturi.

Artileria patriotică a bombar
dat cu obuze de mortiere grele 
și cu rachete importanta bază 
militară de la Lai Khe, situată 
la 50 km nord de Saigon. în 
provincia Long Kanh, a fost a- 
tacată o unitate saigoneză. iar 
pe șoseaua nr. 1, în apropierea 
Saigonului, forțele de eliberare 
au interceptat vehicule inamice.

în provincia Dinh Tuong din 
Delta Mekong, la 60 km sud-est 
de Saigon, regiunea Kai Lay 
continuă de o săptămină să fie 
teatrul unor lupte neîntrerupte. 

Pe frontul septentrional, arti
leria F.N.E. a bombardat pozi
ții ale armatei saigoneze în zona 
orașului Quang Tri.

Pe de altă parte, șapte forma
țiuni de superbombardiere 
„B-52“, avînd fiecare cîte trei 
aparate care iau la bord 30 tone 
exploziv, au atacat, în aceeași 
perioadă, concentrări ale F.N.E. 
din împrejurimile Saigonului. 

Șinmuir‘ despre
normalizarea relațiilor dintre

R.P. Chineză
Ziarul „NODON ȘINMUN", 

din R. P. D. Coreeană, a publi
cat un editorial, reluat de agen
ția A.C.T.C., în care salută nor
malizarea relațiilor dintre R. P. 
Chineză și Japonia, menționînd 
că acest act se înscrie ca o con
tribuție de o deosebită însemnă
tate la reducerea încordării și 
menținerea păcii și securității in 
Asia. Poporul coreean, arată zia
rul, nu dorește ca vecinii săi să 
mențină relații ostile, ci să se

și Japonia
înscrie într-un climat pozitiv, 
stabil. Reluarea relațiilor diplo
matice intre China și Japonia 
constituie o victorie a poporului 
chinez, a politicii consecvente a 
guvernului R. P. Chineze în fa
voarea păcii în Asia și in lume, 
precum și rodul luptei maselor 
populare dîn Japonia, care cer 
promovarea prieteniei cu po
poarele țărilor asiatice vecine și 
stabilirea de relații normale cu 
aceste state, subliniază „NO
DON ȘINMUN".

Convorbirile 
Pompidou-Gierek

La Palatul Elysee, președin
tele Franței, Georges Pompidou, 
a avut o nouă întrevedere cu 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., care se află 
într-o vizită oficială la Paris. 
Au fost continuate discuțiile a- 
supra relațiilor bilaterale, pre
cum și asupra unor aspecte ale 
relațiilor internaționale de inte
res comun. Agența P.A.P. preci
zează că in centrul convorbiri
lor s-au situat problemele le
gate de Europa și, în primul 
?înd, cele consacrate conferinței 
genera! europene de securitate 
și colaborare. Aceeași agenție 
relevă concordanța punctelor 
de vedere ale celor două părți.

încheierea 
Conferinței generale 

a A.I.E.A. <
• LA CIUDAD DE MEXICO 

au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 16-a conferințe generale a 
Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.). 
Discursul de închidere, rostit 
de Horacio Flores de la Pena 
(Mexic), președintele conferin
ței, ca și luările de cuvînt ale

al nostru. a continuat 
co'tarican. este hotă- 

menținâ si să lărgea, că 
ue cu țările avînd alt

Norbert 
externe 
necesi- 
statele

vestul și estul Europei, de- 
tndu-și satisfacția pentru

delegațiilor la reuniune au sub
liniat necesitatea utilizării ener
giei nucleare in scopuri pașni- 
< e. dorința tuturor popoarelor 
1 ;mii ca atomul să fie pus în 
slujba progresului și prosperi
tății omenirii.

PF k

s,
ru

CURT
r

• I N ȘEDINȚA DE 
MIERCURI a Conferinței anua
le a Partidului Laburist, care 
are loc la Blackpool, a fost 
adoptată o rezoluție în spriji
nul „convocării imediate a con
ferinței general-europene care 
să asigure crearea unui sistem 
de securitate pe continent". 
Totodată, a fost adoptată o re
zoluție care exprimă opoziția 
față de intrarea Angliei în 
Piața comună, în condițiile ac
ceptate de guvernul conserva
tor.

STRATEGIE FALIMENTARĂ
Timp de 200 de. ani pu

terea colonială a constru
it in Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde 
doar.. 40 de școli, în timp 
ce patrioții, care în ulti
mii ani, prin luptă dîrză, 
și-au instituit controlul a- 
supra a trei pătrimi din 
teritorial țării au și înăl- 
ț>t in regiunile eliberate 
250 de școli elementare, 
frecventate de peste 
15 000 de copii, 4 spitale 
și mai mult de o sută de 
centre sanitare.

Unii — în cunoștință 
de cauză — ar putea fi 
tentați să creadă că bu
getul Portugaliei este 
„prea sărac" pentru ca să 
permită guvernului acți

uni de „binefacere** și să 
„risipească" fonduri pen
tru construcții sociale în 
„teritoriile de peste mări**. 
In schimb, același guvern 
și din același buget „prea 
sărac** oferă cu generozi
tate popoarelor din colo
nii... substanțe toxice. In 
ultimele două săptămîni 
avioanele portugheze au 
lansat mari cantități de 
substanțe chimice toxice 
asupra culturilor agricole 
din Angola, care au dis
trus vegetația și au pus în 
pericol sănătatea populați
ei.

Portugalia, in războiul 
colonial pe care-1 duce în 
Africa, nu dovedește ori
ginalitate. Lisabona —

exasperată de eșecuri — 
copiază metode utilizate 
pe alte continente de a- 
liații ei din N.A.T.O. 
Așa se explică ordinul 
guvernatorului militar por
tughez din Mozambic 
de a se construi sute de 
„sate strategice", denumi
te „al deamentos**, adevă
rate lagăre de concentra
re pentru populația autoh
tonă. Militarii de la Lisa
bona, neliniștiți de lovitu
rile repetate primite de 
armata portugheză pe 
fronturile din colonii, spe
ră că în acest fel vor pu
tea institui un control se
ver asupra populației ci
vile mozambicane, pentru 
a o împiedica să acorde

sprijin detașamentelor 
FRELIMO. Potrivit re
centelor măsuri, numeroși 
mozambicani sint obligați 
să-și părăsească satele na
tale și să se prezinte la 
cel mai apropiat post ad
ministrativ pentru a fi re
partizați în „al deamen
tos". Cei care refuză să 
îndeplinească acest ordin 
devin ținta represaliilor. 
Aviația portugheză se nă
pustește asupra satului lor 
și-1 transformă în cenușă 
în cîteva minute. In pre
zent numai în zona Tete 
au fost construite peste 
cinci sute de „sate stra- 
tegice**. Dar aceasta nu 
înseamnă mai nimic cind

te gindești că administra
ția portugheză intențio
nează ca pină la sfirșitul 
acestui an să închidă in 
așa numitele „al deamen
tos" trei milioane de mo
zambicani (populația to
tală este cu puțin peste 7 
milioane de locuitori). 

Școli nu sint construite. 
Așezăminte cu caracter 
social — de asemenea nu 
fac parte din proiectele 
coloniale. In schimb, „sate 
strategice" sint amenaja
te. Indiferent de cheltu
ieli. Pentru acestea buge
tul portughez nu este 
„prea sărac**...

GH, SPRINȚEROIU
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progresele făcute în direcția 
destinderi; pe continent El a 
exprima: speranța că pregătirile 
multilaterale fc vederea întru
nirii cunfesinței europene pen
tru securitate și cooperare vor 
Începe el: mai curînd posibil, 
sub aucptcfi favorabile. Aceste 
negocieri — a continuat repre- 
zentantni Olandei — pot duce 
la o sporire a cooperării ecc- 
nuauce. științifice, tehnologice 
și culturale și, mai important 
dedt orice, la o mai mare în
țelegere între toate popoarele

Întrevederi ale 
ministrului afacerilor 

externe al României
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al 
României. Cornelia Mănescu, 
șeful delegației țării noastre la 
cea de-a 27-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., a avut, 
miercuri, o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Cromiko.

Comeliu Mănescu a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Bel
giei, Pierre Harmel.

• • • • •

• SINDICATUL VEST- 
GERMAN al lucrătorilor din 
domeniul învățămîntului și 
științei a făcut cunoscut 
faptul că, încă din anul care 
urmează, tinerii învățători, 
absolvenți ai școlilor de spe
cialitate, nu vor mai putea 
fi angajați din lipsă de fon
duri — transmite agenția 
D.P.A. Această situație, în 
cazul în care nu se vor lua 
măsuri energice atît din 
partea autorităților federale, 
cit și a celor din fiecare' 
land, duce pînă la finele ac
tualului deceniu, potrivit a- 
precierilor conducerii sindi
catului, la o lipsă de 200 000 

‘de învățători pe întreg teri
toriul R.F. a Germaniei.

Referendum în Elveția 
privind aderarea 

la C.E.E.
• ADUNAREA FEDERALA A 

ELVEȚIEI a hotărît marți, după 
cum transmite agenția United 
Press International, programarea, 
pentru 3 decembrie a.c.» a unui 
referendum național în legătură 
cu o eventuală aderare a acestei 
țări la Piața comuna.

• IN SUDAN S-AU ÎNCHE
IAT, MIERCURI, ALEGERILE
pentru desemnarea unui nu
măr de 175 de membri ai Con
siliului Poporului, organism 
creat recent printr-un decret 
al președintelui Gaafar El Nu- 
meiry și însărcinat cu elabora
rea noii constituții a țării. 
Pentru completarea celor 207 
de locuri ale șcestui orga
nism, președintele Numeiry va 
numi alți 32 de membri.

• ..ÎNCHEIEREA UNUI A- 
-CORD COMERCIAL între 
Statele Unite și Uniunea So
vietică va permite țârilor 
noastre să restabilească re
lațiile comerciale normale, 
întrerupte cu aproape 30 de 
ani în urmă", a declarat, la 
o conferință de presă, la Sau 
Francisco, Peter Petersson, 
ministrul comerțului al 
S.U.A. A sosit timpul, a spus 
în continuare ministrul ame
rican, să înlăturăm barierele 
care ne-au despărțit după în
cheierea celui de-al doilea 
război mondial.

necunos
cutelor

încă 30 de răniți 
la Belfast

30 de persoane au fost din nou 
rănite în Ulster, ridicind deci, 
la 7 062 numărul răniților de la 
începutul incidentelor, in 1969. 
Teatrul atentatelor este de obi
cei Belfast-ul sau Londonderry 
unde Încărcăturile explozive 
sint plasate in imediata apropie
re a posturilor de poliție, în au
tomobile, in magazine. Cu pa- 
tiu-cinci zile în urmă, „reci
pientul* a fost... o sofa a cărei 
explozie a provocat avarierea u- 
nei clădiri cu trei etaje, a două 
magazine, spargerea ferestrelor 
celorlalte case de pe stradal 
Bombe sint introduse și in ca
sele oamenilor: ultimul atentat, 
din fericire soldat fără victime 
(cei amenințați erau plecați in 
vizită la niște vecini) a avut 
drept obiectiv casa surorii Ber- 
nadettei Devlin, militantă cato
lică și membră a parlamentului 
britanic. Recrudescența actelor 
de violență (deși des folosită în 
cazul Irlandei de nord, expre
sia nu și-a pierdut accentul dra
matic) marchează de fapt sfir
șitul neconcludent al conferin
ței de la Darlington (Anglia) 
privind starea precară din Ul
ster, opțiunile politice ale unora 
din părțile interesate în conflict, 
perspectivele de pace, " 
pondentul ziarului 
INTERNATIONAL
TRIBUNE, la conferință, com
para sugestiv starea sufletească 
a inițiatorului ei, William Whi-

Cores- 
american 
HERALD

Cu sau fără
La Buenos Aires s-a promul

gat o nouă lege electorală care 
urmează a fi aplicată cu ocazia 
scrutinului prevăzut pentru 25 
martie 1973. Dar această întîl- 
nire cu urnele va avea loc la 
termenul fixat ? Oficialitățile 
repetă cu o insistență remarca
bilă că alegerile se vor desfă
șură, că nu a intervenit nimic 
de natură să modifice proiectul 
inițial. Mai mult chiar : s-a de
vansat cu o lună lansarea con
vocării corpului electoral. Cu 
toate acestea o anumită incer
titudine își croiește drum, lega
tă fiind în principal de soarta 
lui Peron. Fostul președinte nu 
s-a întors in țară pînă la data 
prevăzută de autorități ea fiind 
obligatorie pentru orice candi
dat la președinție. Din exilul 
său madrilen. Peron sfidează pe 
generalii de la Buenos Aires și 
mizează in continuare pe popu
laritatea sa. Da< există o limită 
a acestei popularități, limită pe 
care o generează disensiunile 
interne din mișcarea peronistâ 
— eterogenă, divizată de am
bițiile unor lideri locali, de 
concepțiile lor contradictorii. 
Fără îndoială. Peron este un 
candidat redutabil. Dar fără 
Peron peronistnul riscă să eșue
ze în viitoarea bătălie electora
lă. In primul rind Pentru că 
peroniștii nu ar putea desemna------ ------------------------

a-
In 
că

— unanim — un alt candidat 
afara bătrinului conducător 
flat in îndepărtata Spanie, 
al doilea rind — pentru 
dezacordurile riscă să se ampli-

„Luna-19" : un
• A TRECUT UN AN de 

la lansarea stației automate 
sovietice „Luna-19“. In a- 
ceastă perioadă, stația a e- 
fectuat 4 000 de rotații în 
jurul satelitului natural al 
Pămîntului. De la bordul 
stației au fost efectuate cer
cetări prin metoda difuzării 
de unde radio. Stația a fost

DOINA TOPOR

in cei trei ani 
cu ameliorările 
condiții le vor 

Pe plan intern, 
se îndreaptă

BAZIC STEFAN

EUGENIU OBREA

teta*, ea atmosfera nord-irlaa- 
deză: dezamăgire, furie, confu
zie și doar o slabă undă de spe
ranță. Motivul? Minoritatea ca
tolică a boicotat intilnirea și cei 
prezență (unii protestanți nord- 
irlandezi și britanici) și-au ex
primat doar părerile divergente 
deja pe larg cunoscute. Așadar 
trei zile de discuții care n-au 
sugerat decit poziția britanică 
de aminare a rezolvării politi
ce, în speranța reducerii violen
tei prin măsuri energice. Ca do
vadă, este în curs de formare 
o comisie care să recomande 
alte măsuri de stirpire a tero
rismului, in afara internărilor 
fără judecată a căror anulare 
devenise o condiție prealabilă a 
Participării catolicilor Ia confe
rință. „Nimic nu se ciștigă, dar 
mult se pierde prin aminare" — 
scria GUARDIAN. Atentatele 
continuă, viețile oamenilor sint 
in pericol, distrugerile mate
riale au depășit valoarea a 100 
de milioane de lire sterline, în 
timp ce planurile propuse de o 
parte în conflict sint inaccepta
bile pentru cealaltă. Ideea unui 
control bipartit exercitat de Ma
rea Britanie și Republica lrlan-

da asupra Ulsterulai este vehe
ment respinsă de protestanți 
care-1 consideră un prim pas 
spre intrarea lor sub tutela ca
tolicilor de la sud. Se profilea
ză insă un plan britanic de com
promis: înființarea unei „adu
nări" cu 100 de membri care să 
înlocuiască fostul parlament cu 
52 de membri, dominat în ex
clusivitate de protestanți și în 
care să fie proporțional repre- 
zentați și catolicii. Această a- 
dunare ar putea lua hotărîri pe 
pian intern (educație, sănătate, 
dezvoltare), dar ar ceda întrea
ga responsabilitate pentru ar
mată și poliție autorităților bri
tanice. Problemele economice 
ale Irlandei de nord, în per
spectiva aderării Marii Britanii 
la Piața comună, ar putea fi 
reglementate de un consiliu ai 
Irlandei format din reprezen
tanți ai Ulsterului, Republicii 
Irlanda și Marii Britanii. Pen
tru întreprinderea vreunei ac
țiuni in acest sens britanicilor 
le rămîne dificila sarcină de a 
capta bunăvoința, accepțiunea 
Părților divergente,

Incâ un mormint proaspăt. Șirul victimelor incidentelor din Ulster 
crește cu fiecare zi...

fice și ruptura dintre diferitele 
fracțiuni să se producă public, 
în prim-planul scenei politice. 
LE MONDE afirma că „mișca
rea peronistâ este divizată iar 
șeful ei nu pare să păstreze au
toritate atît timp cît și-o exer
cită de departe". Adversarii pe- 
ronismului doresc să profite de 
această împrejurare. Vîrfurile 
„dure" din armată socotesc că 
momentul este prielnic pentru 
a infringe pe incomozii pero- 
niști.

Un purtător de cuvînt al lut 
Peron circulă între Madrid și 
Buenos Aires. Nu-i mult de 
cînd el a declarat că fostul pre
ședinte se va întoarce în Ar
gentina în cursul acestui an 1» 
o dată pe care o vor fixa adep- 
ții lui. Dar calendarul electoral 
va fi pus de acord cu această 
întîrziere ? Fruntașii militari 
vor face o nouă concesie lui 
Peron după cele pe care le-au 
făcut — inclusiv revocarea ur
măririi judiciare, reintegrarea 
în armată cu gradul de gene
ral etc — și care nu au închis 
dosarul litigiilor ? Comandantul 
aviației consideră problema 
candidaturii lui Peron ..defini
tiv încheiată". LE MONDE cre
de că militarii, satisfăcuți de 
tărăgănarea peronistâ, vor să-1 
determine pe fostul președinte 
să desemneze un alt candidat 
care să reprezinte mișcarea sa 
în lupta electorală. Pentru co
tidianul RAZON, legat de vîr
furile militare, a devenit o cer
titudine faptul că Peron a ac
ceptat să nu-și prezinte candi
datura. Se mai naște o între
bare : ee valoare — pentru vii
toarea stabilitate a țării — ar 
avea alegeri desfășurate în ab
sența candidaturii Iui Peron ? 
Mulți argentinieni leagă reveni
rea Ia normal a țării de spe
ranța că Peron va dobindi ia
răși fotoliul prezidențial. Ezită
rile lui Peron, tentativele lui

de a cîștiga timp, nesiguranța 
pe care o manifestă pot sfîrși 
prin a obosi pe argentinieni. 
Șeful statului argentinian, ge
neralul Lanusse, a recunoscut 
că Peron și adepții săi consti
tuie „o realitate a scenei poli
tice argentimene care nu poate 
fi trecută cu vederea" dar a 
manifestat îndoială în privința 
afirmației că Peron ar fi „sin
gura soluție a țării" pentru 
scrutinul din anul viitor.

Hector Campora, delegatul 
personal al lui Peron, s-a în
tors în urmă cu cîteva zile la 
Buenos Aires solicitind o în
trevedere cu membrii juntei 
comandanților celor trei armo 
pentru a le face cunoscut „un 
program de reconstrucție na
țională". Documentul expediat 
de Peron prin intermediar con
ține printre alte prevederi de
misia actualului ministru de 
interne si o coaliție cu militarii 
— afirmă l’RENSA LATINA. 
Campora — arată aceeași agen
ție — ,jiu a comentat posibili
tatea renunțării de către Peron 
la candidatura anunțată". De
legatul lui Peron va călători în 
provincie împreună cu șeful 
statului, Lanusse, într-un 
neu consultativ privind 
punerea liderului în exil.

Incertitudinile privind 
ținui consultării electorale 
împiedică autoritățile să conti
nue pregătirea alegerilor. Noua 
lege electorală (care, pentru 
prima dată, prevede vot direct 
și două tururi de scrutin in ca
zul in care un candidat nu ob
ține 51 la sută din totalul su
fragiilor exprimate la prima 
întîlnire cu urnele) întărește 
sentimentul destul de larg răs- 
pindit că — cu Peron sau fără 
el — alegerile vor avea loc. 
Surprizele trebuie, însă, să in
tre în calcul...

an de activitate
folosită, de asemenea, pentru 
efectuarea de explorări asu
pra suprafeței Lunii și în 
domeniul radiațiilor cosmice. 
In decursul acestui an, apa
ratele de la bordul stației 
au funcționat normal, asigu- 
rînd îndeplinirea în bune 
condiții a programului sta
bilit.

• COMANDAMENTUL AMERI
CAN DIN SAIGON a confirmat, 
marți, după cinci zile de tăcere, 
că unul din bombardierele „F-Ill", 
nou introdus în războiul din Viet
nam, ,,a dispărut" joia trecută — 
cînd agenția V.N.A. anunțase că 
a fost doborlt asupra R.D. Vietnam.

După cum relatează agenția As
sociated Press. bombardierul 
,,F-111“ valorează, fiecare exem
plar, 9 milioane dolari șl consti
tuie una dintre ultimele realizări 
ale tehnicii de război americane.
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