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TINERETUL — factor activ în îndeplinirea
cincinalului in patru ani și jumătate

Un imperativ al întrecerii
A

FIECARE TINĂR CU
ANGAJAMENTUL ÎNDEPLINIT

VEȘTI DE PE
ȘANTIERELE

MUNCII
PATRIOTICE

• Peste 15 000 de tineri 
din întreprinderile și 
școlile Hunedoarei au 
participat la curățirea 
zonelor verzi, la nivela
rea pămintului pe viitoa
rele spații verzi, și au 
plantat 5 0®0 flori de se
zon, sute de metri de 
gard viu, și 800 arbori și 
arbuști ornamentali. Lu
crări de înfrumusețare au 
fost executate și în parcul 
zoologic al orașului. Va
loarea acestor lucrări de
pășește 5 milioane Ici.

• In zona stufit, peste 
150 de studenți de Ia In
stitutul de subingineri și 
400 i • ’ ’ ~ *
școlar 
fectuat 
muncă ------ r_ . -
tică la demolarea barăci
lor și la curățarea tere
nului în vederea plantă
rii de arbori ornamentali.

elevi de la Grupul 
siderurgic au e- 

peste 2 000 ore 
voluntar-patrio-

de tineri din 
Siderurgic 

au efectuat
• 1 000 

Combinatul 
Hunedoara, 
lucrări de înfrumusețare 
și întreținere a stadionu
lui Corvinul, au plant.it 
pqste 200 pomi ornamen
tali, și au colectat 6 090 
tone fier vechi. Orele de 
muncă 
tuate de 
'5 000). 
mii 
lei.

in

patriatică 
acești 

au dus la 
valoare de

efee- 
tineri 

econo* 
200 000

ION VLAD

La Vîlcea, într-o sin-
32 000 de

•
gură zi. peste 
t’neri uteciști au curățat 
si fertilizat 3 000 de hec
tare d'1 pășune și finețe 
naturală, aii desecat 500 
hectare teren cu srîu, au 
executat împăduriri pe o 
suprafață de 39 ha, și 
canale pentru desecări și 
amenajări irigații pe 3 
km

VLĂDOIU aurel
• Incepînd de ieri 

peste 2 300 de elevi au 
fost prezenți în împre
jurimile Clujului, în lo
curile în care vor apare 
noile livezi. In perioada 
3—9 aprilie, mii de ti
neri clujeni vor fi pre
zenți pe șantierele mun
cii patriotice la acțiunile 
de înfrumusețare a ora
șului si a împrejurimilor. 
Entuziasmul tinerilor se 
va concretiza la sfîrșitul 
acestei acțiuni în plan
tarea a aproape 10 000 
de noi pomi fructiferi în 
livezile din jurul Cluju
lui, a căror suprafață va 
spori astfel cu încă 8 
hectare.

IONEL ANDRAȘONI

Vizita președintelui
Gaafar Mohammed Nimeiri

CONVORBIRI OFICIALE INTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
$1 PREȘEDINTELE GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

dePreședintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Moham
med Nimeiri, au continuat, în 
cursul zilei de miercuri, convor
birile oficiale.

împreună cu șefii de state ai 
celor două țări se aflau tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamnă 
seina Nimeiri.

• LOCUITORII

Bu-

JUDEȚULUI BRAȘOV

AU FĂCUT

0 ENTUZIASTĂ

PRIMIRE

• în medie, cei 350 de tineri și-au depășit sarcinile proprii pe primul 
trimestru cu 105 la sută. Echivalentul acestei depășiri — 200 de motoare 
de tractoare în plus • Prin mai buna organizare a reparațiilor, timpul de 
staționare a utilajelor din secții s-a redus în medie cu 8 ore pe utilaj • 
Toți tinerii secției învață ; 130 au absolvit țursurile de calificare la locul de 
muncă în 1972 ; alți 70 vor primi anul acesta certificatele de muncitori ca
lificați.

TOVARĂȘULUI

NICOLAE

CEAUȘESCU

Șl PREȘEDINTELUI
arcurgem împreu
nă cu Constantin 
Răileanu, de la ser
viciul organizarea 
producției, listele 
cu îndeplinirea nor

melor pe primul trimestru al 
acestui an de către tinerii sec
ției motoare a Uzinei de trac
toare din Brașov. Sint 350 d° 
uteciști angajați cu entuziasm in 
întrecerea utecistâ pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. Colectivul secției și-a 
propus să fabrice în acest an 
200 de motoare peste sarcinile 
de plan. Pentru a-șt aduce o 
contribuție maximă la realizarea 
acestei prevederi, tinerii s-au 
angajat ca lună de lună să-și

depășească normele cu 3—5 pro
cente. In ce măsură și-au res
pectat ei cuvîntul in primul 
trimestru ? Situațiile pe care le 
cercetăm sînt grăitoare. Unii 
tineri, destul de puțini, nu au 
izbutit întocmai. dar șeful 
secției te ia imediat ap'

— Sînt doar de cîteva T 
pr , nu au încă sufi
de e — ne spune el —
si în plus. în tot acest timp am 
fos* în reorganizare, am ream- 
plasat mașinile iar tinerii înce
pători nu au avut^continuitatg 
în muncă. în schimb, ceilalți ti
neri, prin depășirile lor consi- 
derabile, au ridicat media înde
plinirii normelor in trimestrul I

area, 
nî

spi

pe organizații U.T.C. în propor
ție de 105 la sută.

— Care este echivalentul în 
producție fizică a procentului 
de 5 la sută realizat peste pre
vederi ?

După un calcul sumar, șeful 
secției ne răspunde :

— 200 de motoare.
Să revenim însă Ia situațiile 

nominale cu îndeplinirea nor
melor. Așa cum spune șeful 
secției, majoritatea cdvîrsitoare 
a tinerilor trec cu. mare îndrăz
neală cte•'plafonul s^âtmirrNicâ-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a lll-a)

PRINCIPAL
AL ACTUALEI

CAMPANII AGRICOLE

OBIECTIVUL

planificate

A

Insămîntarea

Reporterii noștri
transmit din

judeful Teleorman

• Se înlătură apa de pe 
ultimele suprafețe • Toate 
forțele sînt concentrate la 
pregătirea terenului, la se
mănat, plantări, la celelalte 
lucrări de sezon • Se insă- 
mințează parcelă cu parcelă, 
pe măsură ce solul se zvin- 
tă • în funcție de condițiile 
specifice se procedează la o 
nouă reamplasare a culturi
lor, fără a se diminua su
prafețele planificate • Orga
nizațiile U.T.C. inițiază ac
țiuni utile, eficiente in spri
jinul campaniei.

In pagina a 3-a
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Patru pictori despre ACTUALITATE Șl RE
ALISM

NOTE DE LECTOR :
— George Bariț și contemporanii săi
— Reviste românești de poezie

CLUBURILE SĂTEȘTI — multe la număr, 
dar puține active, eficiente

PRO și CONTRA

GAAFAR

MOHAMMED NIMEIRI

La convorbiri au participat :
Din partea română: Ilie Ver- 

deț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ion Pățah, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și alte persoane ofi-

Din 
cratice 
ministrul afacerilor externe, Ibra
him Moneim Mansour, ministrul 
economiei naționale, Bona Mal- 
wal, adjunct al ministrului in
formațiilor și culturii, Gamal 
Mohamed Ahmed, ambasador în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Gindeel Ibrahim GindeeI, ad
junct al secretarului general 
pentru problemele cabinetului.

partea Republicii Demo- 
Sudan : Mansour Khalid,

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gaafar Mohammed Nimeiri 
au examinat, într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere re
ciprocă, rezultatele întîlnirilor de 
lucru ale membrilor guvernelor 
român și sudanez, care, în spi
ritul hotărîrilor convenite de co
mun acord de cei doi șefi de 
state, au pus la punct noi ac
țiuni de cooperare economică 
bilaterală.

CODLEA. înalții oaspeți iau cunoștință de realizările lucrătorilor în-
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La cooperativa agricolă din Buzescu se seamănă cu toate forțele 
mecanice de care se dispune. Pină marți seară, floarea-soarelui a 
fost semănată pe 50 de hectare, iar sfecla de zahăr pe 25 de hec
tare. De asemenea s-a încheiat semănatul la culturile furajere 

din prima urgență.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Repu
blicii . .Derțiocrațice >-£u.4fin, 
Gaatetr Mohammed Nimeiri, îrri-

1 preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Buseina 
Nimeiri. au fost miercuri oaspe
ții județului Brașov.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de tovarășii llie Verde.ț. 
prim-vicepresedinte al Consi
liului de Miniștri, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, mțnistrul comerțului 
exterior, Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat. 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și alte per
soane oficiale române. De ase
menea, la vizita în județul Bra
șov au luat parte Mansour 
Khalid, ministrul afacerilor ex
terne, Ibrahim Moneim Man
sour, ministrul economiei na
ționale. Bon'a Malwal, adjunct 
al ministrului informațiilor si 
culturii, și alte persoane oficiate 
care îl însoțesc pe președintele 
Nimeiri.

La plecarea din București. în 
Gara Băneasa, y 
Nicolae Ceaușescu și 
Mohammed Nimeiri 
conduși de tovarășii 
Mănescu, Gheorghe 
Emil Drăgănescu, de 
bri ai guvernului : 
persoane oficiate 
Era ’ 
hamed ____ , ____
afaceri ad-interim al Republicii 
Democratice Sudan la Bucu
rești. Numeroși bucureșteni au 
făcut o călduroasă manifestație 
de simpatie, aclamînd îndelung 
pe cei doi șefi de stat.

Tn gara Predeal, unde trenul 
poposește pentru cîteva minute, 
un mare număr de locuitori ai

președinții 
Gaafar 

au fost 
Manea 
Cioară, 

• meni
și alte 

__ __________ române, 
de față Tag Elsir Mo-

Abbas, însărcinatul cu

orașului, oameni ai muncii 
aflați la odihnă, turiști au făcut 
o entuziastă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, expri- 
.mînd. în acelagkifenp ..sfțntimen- 
tele de stimă și prietenie față 
de solii poporului sudanez. Cei 
dci șefi de stat au răspuns ura
telor celor prezenți.

Ora 10.15/ Trenul special so
sește în gara Brașov. Mii și mii 
de cetățeni au venit să întîm- 
pine pe conducătorul statului nos_ 
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și pe oaspetele poporului nostru, 
președintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri, pe tovarășa Elena 
Ceausescu și doamna Buseina 
Nimeiri. Primirea făcută de că
tre brașoveni a reprezentat 
încă din primele momente o 
vie expresie a sentimentelor de 
prietenie cu care au fost în
conjurați oaspeții în tot cursul 
vizitei pe meleagurile acestei 
părți a țării.

O gardă alcătuită din militari 
ai trupelor de vînătqri de 
munte, luptători ai gărzilor pa
triotice și tineri din detașamen
tele 
rarea 
celor 
față 
popular județean Brasov. Con
stantin Drăgan, Constantin 
Cîrțînă, nrimarul municipiului 
și alte oficialități locale.

După străvechea datină româ
nească oaspeților le este oferită 
pîine și sare, sînt invitați să 
guste din, ploști cu vin.

Vizita întreprinsă apoi în cî
teva unități industriale și agri
cole din acest județ cu o pon
dere însemnată în economia ță
rii noastre oferă oaspeților ori 
lejul de a cunoaște, după con
tactul avut cu realitățile Româ
ni'’1! socialiste. în Capitala țâri’, 
noi aspecte ale dezvoltării eco-

de pregătire pentru apă- 
patriei prezintă onorul 

doi șefi de stat. Sint de 
președintele Consiliului

nomico-sociale a patriei noas
tre, de a vedea în mod direct, 
nemijlocit entuziasmul cu care 
întregul popor . înfăptuiește 
neabătut .politica .partidului. -și 
statului, bucuria și entuziasmul 
cir care oamenii muncii îl pri
mesc pe, înaltul conducător al 
statului, tovarășul Ceaușescu.

Piața Gării și noul cartier 
oferă o imagine sugestivă ■ a 
dezvoltării moderne a acestui 
vechi ce'ntru transilvănean.

în aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, cei doi șefi de stat 
iau loc într-O' mașină deschisă 
și se îndreaptă spre uzina de 
tractoare.

Coloana oficială străbate car
tierul -gării — un adevărat oraș 
satelit construit în ultimii ani, 
unde locuiesc peste 10 000 de 
familii.! în marealor majoritate 
constructori de tractoare.

împreună cu cartierul Steagul 
Roșu, din imediata apropiere, 
unde'-j-au fost înălțate peste 
11 000 cte apartamente. întreaga 
zonă constituie o replică mo
dernă 1 a. bătrîniilui Brașov — o 
expresie a dezvoltării puternice, 
economic? s< sociale, ne care 
a cunoscut-o în -ultimele două 
decenii orașul de la poalele 
Tîmpei. Noile cartiere sînt o 
mărturie a griiif permanente a 
statului nostru față de ridice-
necontenită a nivelului de viață 
a nopulației.

Pe^ întregul traseu străbătut, 
mii s’ mii cte ac’.amă
pe. cei doi șefi de -state, pentru 
prietenia româno-sudaneză.

Uzina de tractoare : în în- 
tîmpinarea oaspeților au venit 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor .de mașini 
grele, Gheorghe Trică, directo
rul Centratei industriale pentru 
autovehicule, tractoare și ma
șini agricole, conducătorii uzinei.

•a

/f» organizațiile U.T.C. 

din unitățile economie» 

de la sote

Calendarul activităților orga-' 
nizațiilor U.T.C. din unitățile 
economice și cooperatiste de la 
sate marchează, in această 
lună, ca un eveniment deosebit, 
încheierea unui nou an de în- 
vâțămint politico-ideologic. Pre
cizăm de la început că eveni
mentul ii privește doar pe 
membrii colectivelor de ute
ciști care lucrează in C.A.P., 
I.A.S. și S.M.A. — in celelalte 
organizații de tineret din me
diul rural anul de invățămint 
politico-ideologic urmind a se 
finaliza mai tirau.

Firește, pentru a conferi epi
logului acestei activități efici
ența și valoarea unui bilanț 
pozitiv și dinamic, momentul 
trebuie să se concretizeze in
tr-un program complex de ac
țiuni politico-educative care să 
concentreze in egală măsură 
rezultatele propriu-zise ale ac
tivității susținute de-a lungul 
anului de invățămint și să ex
prime. totodată, sinteza cunoș
tințelor transmise tinerilor in 
dezbaterile ce au avut loc, să 
le ofere prilejul asimilării unui 
plus de cunoștințe.

Pentru a răspunde acestor 
imperative impuse de însuși 
rostul adine al momentului, este 
necesară, fără îndoială, o luci
dă și amănunțită analiză a ceea 
ce s-a obținut pină acum, a fe
lului în care a decurs ansam
blul de activități organizate și 
desfășurate in cadrul procesului

SE ÎNCHEIE ANUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT
* *• i. >

•
B
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POLITICO-IDEOLOGIC U. T. C. i

de Invățămint politico-ideolo
gic. Este de remarcat, în pri
mul rind. faptul că in această 
perioadă invățâmintul politico- 
ideologic U.T.C. a beneficiat de 
o bază organizatorică mai bună 
comparativ cu anii precedent!;

riența ciștigată în acest dome
niu, evidențiindu-se incontesta
bil un plus de competență in 
conducerea și sprijinirea des
fășurării invățămîntului po
litic. Și încă ceva. S-a dovedit 
de un real folos pentru satisfa-

Exigentele
until moment
de bilanț

tineri-ca atare și participarea 
lor a cunoscut un grad supe
rior de interes, marea lor ma
joritate constituindu-se intr-un 
eșalon care și-a înscris cu con
secvență prezenta activă la dez
bateri și la celelalte activități 
inițiate. Adăugăm că organiza
țiile U.T.C. la care ne referim, 
activiștii comitetelor județene 
ale U.T.C. au știut să foloseas
că in mai mare măsură expe-

cerea exigențelor de creștere a 
calității acțiunilor organizații
lor U.T.C. în general și a celor 
politico-educative in special, 
participarea unui număr im
portant de uteciști la învăță- 
mintul de partid. Aceasta a de
terminat ca in permanentă or
ganizațiile U.T.C., tinerii să 
aibă în față un model vid, 
demn de urmat, prin modul de 
organizare a invățămîntului de

po-

în- 
mai 
con-

partid, prin contribuția activă a 
comuniștilor Ia dezbateri, prin 
nivelul ridicat al conținutului, 
prin bogăția ideilor abordate. 
Trebuie spus, in acest context, 
că multe organizații U.T.C. au 
știut să valorifice în practica 

•.invățămîntului politico-ideolo
gic acest exemplu pozitiv, asi- 
gurindu-și o platformă utilă 
pentru îmbunătățirea simți
toare a propriilor acțiuni 
litico-educative.

Desigur, tot acest efort 
dreptat spre organizarea 
judicioasă a activităților
stituie expresia firească a preo
cupărilor sporite ale comitetelor 

. județene ale U.T.C., ale organi
zațiilor de tineret din unitățile 
economice și cooperatiste de la / 
sate. Trebuie să vedem în a- 
ceasta răspunsul concret prin 
care organizațiile U.T.C., acti
viștii comitetelor județene în
țeleg să dea viață, să transpu
nă in practică prețioasele indi
cații ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu privire la nece
sitatea îmbunătățirii activității 
politico-ideologice pentru toate 
categoriile de cetățeni — tine
rilor, organizațiilor lor revenin- 
du-le in acest cadru un rol ex
trem de important.

în esență, conținutul invăță-

TRAIAN GlNJU

(Continuare in pag. a ll-a)

Directorul general al între
prinderii, Vasile Sechel, expri
mă președintelui Gaafar Mo
hammed Nimeiri, sentimentele 
cajde de - prietenie pe .care în
tregul ’ colectiv de constructori 
de tractoare, asemeni întregului 
nostru .popor,, le nutrește față, de 
poporul sudanez. O expresie 
grăitoare a dezvoltării colabo
rării româno-su daneze o cop-, 
st-ițUie și faptul că u,n prim lot 
de tractoare românești a fost 
expediat, in urmă 
luni. în Sudan.

Adresîndu-se 
Nipolae Ceaușescu, 
uzinei dă glas

cu cîteva

tovarășului 
directorul 

sentimentelor 
de bucurie ale tuturor muncito
rilor de aici de a-i primi din 
nou în mijlocul lor pe condu
cătorul iubit al partidului și 
statului nostru, care,’ în repe
tate rînduri a vizitat uzina, a 
srat d1 vorbă cu muncitori, teh
nicieni, ingineri analizind la 
fața locului problemele actuale 
și de perspectivă . ale acestei 
moderne unități . a industriei 
noastre constructoare de mașinh 
în vederea dezvoltării uzinei, 
pentru diversificarea largă a 
gamei de tractoare, spre a răs
punde necesităților diferitelor 
sectoare ale economiei noastre 
naționale, și satisfacerea cerin
țelor de export.

Oaspeților li se prezintă un 
scurt istoric al întreprinderii. 
Ilustrîndu-se procesul continuu 
de perfecționare tehnică și mo
dernizare. sînt prezentate în 
machete diverse tipuri de trac
toare produse aici, se arată că 
din 1947 și pîriă în prezent au 
fost produse peste 300 000 de 
tractoare din care mai bine de 
120 000 au fost exportate în cir
ca 70 de țări. Aprecierile de

(Continuate in pag. a V-a)

REALITATE,
CUNOAȘTERE,

ACȚIUNE
de EDMOND NICOLAU

Omul își făurește singur conceptele și teoriile cu care 
înțelege realitatea și o modifica în folosul sau. în. aceasta 
ordine de idei amintim cunoscutul citat din Lenin : „Conștiința 
omului nu numai ca reflectă lumea obiectivă, dar o și creea
ză". (Caiete filozofice).

în această ’ permanentă confruntare cu realitatea, unele 
cuvinte sînt uneori fără sens, unele teorii se dovedesc cu 

• timpul a fi greșite. Totuși, bilanțul este pozitiv și omul reu
șește să înțeleagă tot mai bine natura, societatea și propria 
sa ființă.

Privită astfel, istoria științei nu este numai istoria eșecuri
lor unor teorii științifice perimate ci în special istoricul unui 
triumf - al triumfului rațiunii umane, care treptat asimilează 
întreaga lume a celor văzute ca și a celor nevăzute cu ochii, 
dar deduse cu ajutorul rațiunii.

Neadmițînd ipoteza unei ființe atotștiutoare care a instruit 
dintru început pe oameni - adică din momentul „creării" 
lor - și neadmițînd nici un extraterestru- de esență superioară 
„educator al nostru", rămîne să ne imaginăm cum a progre
sat omenirea pe drumul cunoașterii.

Unii ciberneticieni consideră că procesul cunoașterii 
umane este un proces cibernetic. Prin organele de simț omul 
ia contact cu lumea exterioară. Semnalele lumii exterioare 
ajung însă la scoarță după o puternică prelucrare în diferi
tele nivele ale sistemului nervos. Prin nsăși structura sa, 
omul își creează pe de-o parte un modei al realității, MR, iar 
pe de altă parte un model de limbaj, ML. Modelul realității

(Continuare in vag. o ll-a)
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— Tovarășe Sasu, ca președin- 
ie al organizației comuniste stu- 
dențești din cel mai mare cen
tru universitar al țării, vă dăm 
cuvîntul să ne relatați, cum 
sînt transformate sarcinile Con
ferinței a IX-a a U.A.S.C.R. în 
acțiuni, in activități concrete.

— Mult timp de la încheierea 
lucrărilor conferinței nu a tre
cut, dar a fost suficient pentru 
ca noi să ne mobilizăm în ac
țiune. Terenul era pregătit încă 
înainte de conferință pentru o 
asemenea activitate, întrucît, 
după cum se știe, noi am pre
fațat evenimentul cu o entuziastă 
chemare la întrecere adresată 
tuturor studenților.

— înseamnă, deci, că acum 
Mi ridicat ștacheta exigenței.

—într-adevăr. Dar’ ca să iz
butim acest lucru trebuie să 
obținem participarea integrală a 
tuturor studenților. Iată moti
vul care ne-a îndemnat să sta
bilim ca primă acțiuni ^politică, 
dezbaterea documentelor conte-; 
rinței și. în primul riid) a cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care sintetizează 
pentru noi crezul revoluționar 
al studentului comunist de azi.

— Primii care pot facilita* cu? 
noașterea problemelor djs£utaț 
te în amfiteatrul poliție al stu
denților sint înșiși studenții ca
re au participat la conferință 
— nu ?

— Delegații la conferință își 
îndeplinesc această misiune a- 
colo unde muncesc și învață, 
dar vrem să adîncim cunoașterea 
ideilor conferinței, pentru a fi 
însușite și transformate de că
tre studenți în acțiuni. Am in
tervenit operativ pentru a îm
bogăți tematica dezbaterilor 
politice, a informărilor cu do
cumentele de partid și actele 
normative apărute în ulti
mul timp, înctt studenții noș
tri, ca viitori oameni ai producj 
ției, să le pătrundă mai profund- 
sensul. în același timp intro
ducem documentele conferinței 
în tematica dezbaterilor politi- 
co-ideologice organizate pentru 
studenți, iar adunările de aso
ciație vor dezbate probleme 
reieșite din conferință, sarcini
le și măsurile stabilite, concre- 
tizindu-le în inițiative particu
lare fiecărui colectiv. Cabinetul 
de dezbateri ideologice de la 
nivelul centrului a luat iniția
tiva să organizeze asemenea 
dezbateri si cu participarea ti
nerilor din producție. fapt 
care, nu ne îndoim, va 
facilita aprofundarea proble
melor și raportarea lor mai 
directă la viață, la realitate. 
Ne așteptăm ea asemenea ini
țiative să fie preluate și de 
către asociațiile din institute, cu 
atît mai mult cu cît unele, — 
cum sînt cele de la A.S.E., Po
litehnică și Universitate — o- 
bișnuiesc mai de mult să invite 
la adunările și dezbaterile stu
dențești tineri din producție, 
iar. la rîndul lor, studenții pri
mesc invitații să participe la 
acțiunile politice ale uteciștijor 
din unitățile econorTRoe.

— S-a pus însă și problema 
participării mai directe a aso
ciației in procesul formării stu
dentului ca tînăr cu o temeini
că pregătire filozofică marxist- 
leninistă.

— Am reținut lucrul acesta, 
poate și ca o critică. Cu cate
drele de științe sociale noi co
laborăm. Totuși, faptul că stu
dentul nu se pregătește încă, 
foarte bine la aceste discipline 
ne arată că ne menținem une
ori în sfera unei colaborări de 
principiu. Pentru toate asocia
țiile rămîne valabilă o sarcină 
esențială : să dezvolte studentu
lui convingerea că studiul știin
țelor sociale trebuie să stea, 
pentru el, la același nivel cu 
studiul disciplinelor de profil — 
nu pentru examen, ci pentru 
formarea unor solide convin
geri filozofice, materialist-dia- 
lectice. O acțiune specială o lo

— Ca inițiatori ai chemării la 
întrecere pentru cele mai bune 
rezultate la învățătură, noi sîn- 
tem în primul rînd datori să 
onorăm inițiativa foarte bine. 
Semestrul I nu ne-a dat cele 
mai mari satisfacții, cu toate că 
progrese au existat. Dorim însă 
mai mult. Și acționăm de pe 
acum. Ne-am început interven
ția în anii dificili, în grupele 
care”au ridicat cele mai multe 
probleme ; aici analizele au fost 
foarte amănunțite și foarte as
pre. S-au stabilit măsuri dar, 
mai ales, s-a trecut pe umerii 
întregului colectiv de studenți 
comuniști răspunderea pentru 
rezultatele colectivului. Se des-

yiti se «Aszi hotărirlle 
Conferi^ I IX-fe â U1S.LR.

'!Wj ”> t t

nem în fața forurilor de învăță
mînt

Studenții din ultimul an se 
află și ei în atenția asociației. 
Am luat inițiativa ca președin
ții de consilii să se întîlnească 
foarte curînd cu ei și să discute 
toate chestiunile ținînd de pre
gătirea lucrării de diplomă ca și 
aspecte legate de repartiție, de 
viitoarele locuri de muncă. Ne 
propunem, în acest fel, să-1 an
gajăm pe tînărul viitor absol
vent să se simtă mult mai res
ponsabil în fața actului repar
tizării în producție ; pe cît po
sibil, îl consultăm în ce zonă ar 
dori să lucreze, încît să oferim 
și noi comisiilor mai bune te
meiuri de repartiție.

— Am aflat că tocmai v-ați 
reîntors la sediu, venind dintr-o 
întreprindere. Nu vă supărați 
dacă vă întrebăm : cu ce sco
puri ați fost acolo ?

— De cîteva zile merg în în
treprinderi unde avem studenți

pentru o colaborare reală între 
muncitori și studenți pe platfor
ma muncii.

— Logic, urmează a treia la
tură a învățămîntului modern : 
cercetarea...

— Da, și ea va cunoaște un 
reviriment. Avem date de la 
care pornim. Centrul nostru de 
studii, cercetare și proiectare 
și-a impus deja numele ; el are 
contracte pe care și le onorea
ză prin mijlocirea studenților. 
Centrul își lărgește acum sfera 
de cuprindere cu încă două fi
liale : una pentru studenții de 
la Institutul de artă teatrală, ci
nematografică și studenți mem
bri ai cinecluburilor ; alta pen
tru studenții de la universita
te, îndeosebi pentru cei de la 
limbi străine — care se vor o- 
cupa de traduceri și vor fi uti
lizați ca translatori — și stu
denții de la sociologie — care

Muncă politică vie
— 4- ..........

la nivelul fiecărui 
colectiv studențesc

calizăm la facultățile cu profil 
uman și artistic. Foarte curînd 
vom constitui un colectiv, sub 
îndrumarea Centrului universi
tar de partid, care să urmăreas
că mai multă vreme și să ajute 
în mod concret pregătirea stu
denților din facultățile amin
tite la științele sociale. Evident, 
accentul noi îl vom pune pe ac
tivitatea de asociație, să îndru
măm direct organizațiile de aici 
pentru a-și particulariza forme
le muncii politice la această ca
tegorie de studenți.

Aș mai reține un lucru ex
trem de important: că totul 
depinde de modul cum vom 
reuși să mutăm centrul de greu
tate al activității politice la an. 
Ia grupă. Chiar și informarea 
politică va fi gîndită de către 
noi ca informare-dezbatere pe 
colective mai restrînse și nu in- 
informare-expunere pentru o 
mare masă de studenți.

— De la tribuna conferinței 
s-a făcut o adevărată pledoarie 
pentru participarea asociațiilor 
la perfecționarea învățămîn- 
tului, iar tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avansat studenților 
și organizației lor comuniste în
crederea că se vor angaja în 
procesul înnoirilor prin care 
trece școala noastră superioară. 
Ne puteți spune în ce se consti
tuie această contribuție pentru 
asociațiile din centrul dum
neavoastră universitar.

Convorbire cu 
ION SASU 

președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din Centrul universitar București

fășoară o perioadă care pune ac
centul pe controlul activității 
profesionale, pe întărirea dis
ciplinei. și trebuie să suscităm 
studenților interesul față de o 
muncă realizată ritmic, disci
plinat, chiar cu riscul că inter
venția organizației li se va pă
rea, unora, școlărească. De alt
fel, vreau să amintesc că pre
gătim o consfătuire cu repre
zentanții studenților în senate și 
consiliile profesionale — pe 
profile de învățămînt — care să 
analizeze încă de acum aspectele 
pregătirii pentru sesiunea din 
vară. Ne vom edifica cu aceas
tă ocazie asupra consistenței ac
tivității reprezentanților stu
denților, și-i vom solicita, tot
odată, intr-un schimb de expe
riență pe tema reprezentării și 
— nu în ultimul rînd — vom 
desprinde din intervențiile lor 
problemele pe care să le pu-

la practică — și nu numai eu, 
ci întreg consiliul de la nivelul 
centrului universitar. Am des
prins din conferință că se aș
teaptă ca noi să acționăm mai 
direct în problemele practicii 
studenților și ne-am hotărît să 
începem cu un control la locu
rile de muncă. Am luat între
prindere cu întreprindere, ate
lier cu atelier, ne deplasăm și 
în unitățile în care fac practică 
studenții de la universitate. Ne 
spunem părerea pe loc asupra 
celor constatate, atît în fața 
factorilor din întreprindere, cît 
și a celor din facultate. în fi
nal, adică la mijlocul lunii a- 
prilie, organizăm o consfătuire 
de lucru cu toți studenții res
ponsabili cu practica la nivelul 
anilor de studii ; vom invita 
aici și cadre didactice și secre
tarii U.T.C. din întreprindere. 
Cu prilejul consfătuirii le vom 
înfățișa situația de fapt și, în 
același timp, vom realiza o in
struire concretă privind modul 
în care pot și trebuie să inter
vină asociațiile în problemele 
practicii în producție. Părerile 
și observațiile studenților vor 
conduce, cu certitudine, la opti
mizarea practicii, diminuîndu-se 
multe din minusurile care afec
tează rolul formativ și educativ 
al acestuia. Noi vom face pro
puneri pentru o autentică prac
tică muncitorească, pentru un 
contact direct cu munca și nu 
vizite în mediul muncitoresc,

vor contracta anchete sociolo
gice.

Luna aprilie și începutul lunii 
mai, vor fi punctate de sesiuni 
științifice studențești. Vrem 
să facem din ele sesiuni de dez
batere, și, totodată, să impunem 
pentru valorificare cele mai bu
ne lucrări. Cu siguranță că vom 
avea ce impune, întrucît 70 la 
sută din temele de cercetare 
sînt cu aplicabilitate practică. 
Intenția noastră este să folosim 
sesiunile ca mijloc de sporire a 
interesului pentru mișcarea de 
inovații și invenții și să dezvol
tăm colaborarea cercurilor stu
dențești cu colective de tineri 
din producție. Dealtminteri, tre
buie amintit că va avea loc o 
sesiune aparte a cercurilor ști
ințifice studențești organizate 
în comun cu tineri de la „Se
mănătoarea", „I.P.R.S. — Bă- 
neasa“ și „Automatica". Rostul 
unei sesiuni aparte se justifică 
prin dorința de a demonstra va
loarea unei asemenea colaborări 
și a oferi un model ; va fi, poa
te, o sesiune științifică pilot.

LUCREȚIA LUSTIG

r—REALITATE
I (Urmare din pag. I)

secaută sâ structureze cît mai adecvat realitatea, așa cum 
reflecta prin analizorii senzoriali — sâ o descrie cît mai eficient 
în termenii unui „limbaj al creierului". La fel, în interiorul 
unul calculator, Informația este pâstratâ și prelucrată intr-un 
cod propriu.

Modelul de limbaj caută să descrie cît mai nuanțat rea
litatea perceputa de scoarță» -Un sistem logic tot din creier 
SL compara în permanența rezultatul acțiunilor noastre cu 
rezultatele scontate ale acțiunilor noastre — adicâ cu mode
lele elaborate de creier în acest scop, ameliorind in perma- 
nențâ cele doua modele propuse (MR și ML). Fiind vorba de 
un sistem ciclic, în care apar și comparații, putem spune câ 
ne aflâm în prezența unui sistem cibernetic.

Revenind la modelele cosmologice, constatăm câ la în
ceput ele erau naive. Evident, pentru știința contemporana, 
pentru concepția noastră actualâ, miturile cosmologice ale 
popoarelor primitive nu au nici o valoare în ceea ce privește 
descrierea obiectiva a lumii. In aceste mituri lumea ne apare 
ca fiind creata de ființe supranaturale, iar imaginea lumii 
e puerilă : uneori Pâmîntul e susținut de o broască țestoasă, 
alteori e plat ca o tobă și plutește pe ape etc.

Multe civilizații no s-au interesat de problema lumii în 
sine, fiind preocupate de speculația dezvoltată in jurul acte
lor de cult, a actelor rituale. Este cdziil civilizației hinduse, 
a vechilor culturi americane etc.

Cel puțin pentru europeni, cunoașterea lumii în sine 
începe odată cu civilizația elină. In vechea Eladă se produce 
eliberarea spiritului uman de gîndirea teologică și magică — 
și aceasta odată cu dezvoltarea gîndirii științifice.

Desigur, istoria științei înregistrează multe triumfuri, dar 
și teorii depășite de progresul continuu al cunoașterii.

Omul singur, bazat pe practică, utilizînd neîncetatul său 
efort colectiv, .desfășurat în cadrul social, reușește să înțe
leagă șl să stăpînească lumea.

Cunoscînd mai bine lumea o stăpînim mai bine, căci nu 
se pune numai problema înțelegerii, ci în primul rînd a acțiu-

I

nii prin care transformăm realitatea, spre binele omului.
S S

Ultimele retușuri înainte de predarea „la cheie* a unui nou 
bloc de locuințe în municipiul Oradea.

Foto: ȘT. WEISS

(Urmare din pag. I]
mintului politic in acest an a 
fost definit de studierea și a- 
profundarea documentelor Con
ferinței Naționale a partidului, 
s-a axat îndeosebi pe înțelege
rea de către tineri a expune
rilor prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenarele 
C.C. aJ P C.R. din luna noiem
brie a anului trecut și din 28 
februarie — 2 martie 1973, pre
cum și la sesiunea jubiliară a 
M.A.N. din 29 decembrie 1972. 
De subliniat că în cadrul ac
țiunilor circumscrise invăță- 
mintului politico-ideologic un 
loc de seamă a fost rezervat 
dezbaterii principiilor cuprin
se în Proiectul de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, 
precum și unor acțiuni politico- 
educative, menite să asigure 
transpunerea in viață a acestor 
principii.

Notind ceea ce este pozitiv în 
bilanțul cu care organizațiile 
U.T.C. din unitățile economice 
și cooperatiste de la sate în
cheie actualul ciclu de invăță- 
mint politic, realitatea ne obli
gă să luăm act și de o serie de. 
neajunsuri care au grevat ne
gativ eficiența educativă a ac
tivităților desfășurate. S-a re
levat îndeosebi că nu întot
deauna și nu in toate organiza
țiile U.T.C. conținutul acțiuni
lor a fost cu consecvență ra-

portat la preocupările celor 
cărora li se adresau, la situa
țiile concrete din viața uteciș- 
tilor, Ia sarcinile fiecărui colec
tiv. Unii dintre propagandiști 
nu au înțeles să țină seamă de 
nivelul de pregătire al tineri
lor. fapt care a îngreunat însu
șirea cunoștințelor predate. Un 
alt neajuns al pregătirii politi- 
co-ideologice a tineretului este 
nefolosirea adecvată a instru
mentelor demonstrative (table, 
scheme, planșe, analize pe caz, 
exemple practice) ca și a apa
raturii audio-vizuale. în multe 
locuri nu au fost utilizate de 
loc, ori prea puțin, cabinetele 
de științe sociale din școli și 
cele de răspindire a cunoștin
țelor științifice de la căminele 
culturale.

Și din aceste motive la dez
baterile înscrise pe agenda învă- 
țămintului politico-ideologic nu 
s-a reușit întotdeauna o mobi
lizare a tuturor tinerilor, în 
unele organizații procentajul 
fiind cu mult chiar sub limita 
admisă.

Nu în ultimă instanță, în se
ria minusurilor se impune sub
linierea că datorită condițiilor 
naturale vitrege din toamna 
trecută într-o serie de organi
zații invățămintul politico- 
ideologic s-a deschis cu intîr- 
ziere ; dacă majoritatea organi
zațiilor aflate în această situa
ție au făcut eforturi susținute 
pentru recuperarea rămînerilor

în urmă, altele în schimb nu 
au acționat ia fel și, în conse
cință. nu au putut respecta pro
gramarea desfășurării învăță- 
mintului politico-ideologic.

Am menționat toate aceste 
aprecieri și observații pozitive 
și negative, pentru că ele in 
primul rind constituie criteriul 
in virtutea căruia organizațiile 
U.T.C. din unitățile economice 
și cooperatiste de la sate tre

cu competență la întrebările ti
nerilor), utilizarea instrumen
telor demonstrative (planșe, 
schițe, fișe etc) ca și a apara
turii audio-vizuale, intilniri cu 
activiști de partid și de stat, 
informări politice privind eve
nimentele la zi. consultații pe 
teme care suscită interesul ti
nerilor. Se impune, in același 
timp, o deosebită valorificare a 
materialelor existente in cabi

Orele de studiu sînt folosite 
din plin de studenții ieșeni. 
Biblioteca centrala universi
tară „Mihai Eminescu* oferă 
cititorilor săi, studenți și ca
dre didactice, un fond de 

circa 1 500 000 de titluri.

Foto: ORESTE PLECAM

Motonava „Transil
vania" în prima sa 

cursă
Motonava „Transilvania" a 

plecat în prima cursă a anului 
1973 cu circa 300 de turiști pe 
itinerariul Constanța — Odesa 
— Yalta — Soci — Istanbul — 
Varna — Constanța. Ca urmare 
a semnării unei convenții cu 
firma britanică „Clark-sons“, 
„Lebăda Mării Negre" va efec
tua, pe această rută, șapte 
croaziere. între 22 mai și 6 
iunie, echipajul ei va trece în 
jurnalul de bord alte curse 
turistice, printre care cele spre 
porturile Istanbul, Pireu, Nea- 
pole, Nisa, Barcelona, Palma de 
Majorca, Malta și Rhodos. Pe 
tot sezonul verii vor fi între
prinse croaziere de 48 de ore 
între Constanța și Istanbul.

(Agenpres)

Sub semnul vacanței 
de primăvară

BUCUREȘTI: 

0 gamă bogată 

de activități 

culturale, științifice, 

turistice
Venind în intimpinarea dorin

țelor elevilor, valorificând expe
riențele din anii trecuți, comi
tetul municipal U.T.C. reali- 
zind o strînsă colaborare cu In
spectoratul școlar, cu organiza
țiile U.T.C. din școli și licee, a 
elaborat un larg plan de mă
suri privind organizarea și des
fășurarea vacanței de primăva
ră a pionierilor și elevilor din 
municipiul București.

Accentul va cădea pe activi
tățile cultural-educative, dar a- 
lături de acestea. își au locul 
lor activitățile tehnico-științifi- 
ce și activitățile sportiv-turisti- 
ce și de pregătire pentru apă
rarea patriei.

Se vor organiza întâlniri cu 
personalități ale vieții cultura
le științifice și artistice, se vor 
iniția noi concursuri, cum ar 
fi „București — centru indus- 
irial“ organizat pentru elevii 
din școlile generale în scopul 
orientării școlare si profesiona
le a acestora, a pregătirii lor 
pentru continuarea studiilor în. 
invățămintul postgeneral, înca
drării și calificării la locul de 
muncă, se vor continua fazele 
concursurilor : „Tinere condeie", 
„Arte plastice” vor avea loc 
gale de filme, se vor vizita ex
poziții.

Printre activitățile tehnico- 
științifice se vor afla și dezba
terile „Cultul muncii, frumuse
țea muncii*4, .„Antiteze" s.a.

$tim deja că peste 2 000 de 
elevi, de uteciști vor pleca 
prin Agenția București a Biro
ului de Turism pentru T’neret 
la Predeal, Pirîul Rece, Timiș, 
Izvorul Mureșului, în excursii 
în circuit si chiar in Bulgaria, 
Ungaria, Cehoslovacia.

VASILE CÎRJE

DE PRIMĂVARĂ
Dacă. așa cum spuneam într-o relatare trecu

tă, primăvara trimite redacției plicuri doldora, 
tbdte de emoții și sentimente care sînt gata, prin 
.4)rea plinul lor“, să facă să sară timbrul poștal 
însoțitor pe fruntea celui care le primește, des
face și citește, ea, aceeași primăvară trimite și 
plicuri în care plînge (deși nu se văicărește su
perficial, ci descrie sentimental dragostei și al 
prieteniei, oprit, sugrumat, obtuz, agresiv și te
nace, de factori străini și care cer, impun, un 
comentariu, examen mai drastic). Dar pentru că 
lamina soarelui de afară, căzută și jucată pe 
geam și pe hîrtie, îmf joacă vesel și-mi plimba 
umbra stiloului, mă gindesc să nu fac neagră 
pagina cu trăiri sau situații care întristează.

Așa că o să vă deschid scrisoarea de un ton 
șăgalnic 2 unui tinăr din Bacău. Cei i s-a întâm
plat lui ? Iată ce i s-a întimplat: totr-o zi a pri
mit bilețele de la o „necunoscută" (ei, necunos
cută, îi este cunoscuta, sînt doar colegi, nu ?; 
dar rămîne totuși necunoscută). Aceasta pentru 
ce ? Pentru că, așa cum informează bilețelul sau 
bilețelele, ea ..are insomnii" din pricina zimbe- 
telor Iui. El nu poate nici măcar sâ știe, nici 
măcar bănui căreia dintre colege i-a provocat 
insomnii pentru că el zîmbește (mie personal 
nu-mi place termenul, i-aș spune ..suris") la toa
te colegele Ini. Și atunci ce i s-a întîmp’at ti- 
nărului din Bacău î are și el insomnii. Foarte 
corect pînă aici: nesomn contra nesomn. Dar 
tînărul băcăoan întreabă cum ar putea s-o cu
noască pe tînăra care-i trimite bilețele din pri
cina surâsului egal distribuit

Cazul fiind absolut deosebit m-am dus și 
m-am interesat la forurile competente Specia
liștii grafologi amatori nu vor să șină 1> fața lo
cului pentru că, spun ei (ingrați și oricum arghi- 
rofili cum ii cunoaștem) cer și diurna de depla

sare. Totuși mi-au dat un sfat prețios : tînărul 
să observe cum scrie una dintre colege scoasă 
la tablă — chiar și o ecuație, chiar și un binom 
care mai are o literă — în afară de cifre — și 
să confrunte imediat cu scrisul de pe bilețele. 
Soluția mi se pare puțin precară : pentru că ti- 
nara corespondentă nu că n-ar ști carte, asta în 
nici un caz. dar dacă ar ridica binomul lui New
ton la cub ? Și, mai ales, insomnii avind, o sS 
scrie pe tablă un „a" ca un „b“, un ,.v" ca pe un 
„x*4 (s-au văzut multe cazuri, unele in viață) și 
s-alege praful.

Psihologii consultați n-au putut nici ei lumi
na cine știe ce cazul de fată. Una din soluțiile 
preconizate ar fi ca tinărul să vină o dată in cla
să aparent odihnit cu ochiul aparent proaspăt 
și privirea încărcata de reproșuri a uneia dintre 
colege o va divulga rapid și neîndoielnic pe au
toarea bilețelelor. Adică mesaiul transparent ar 
fi cam acesta : la insomnia mea nu „corespunzi" 
cu insomnia ta ? Dar soluția mi se pare greoaie 
și anevoioasă. Ar cere o mare aptitudine pentru 
disimulare din partea tânărului, precum și un as
cuțit și vigilent simț de observație.

Ca să ..subtilizeze" pe rind unul sau altul, pe 
rând, caietele de teme ale colegelor, iar mi se 
pare o rezolvare trudnică și cel puțin incorectă 
și nepoliticoasă. Greu și dificil, foarte greu și 
foarte dificil caz, aproape fără ierire. Doar tim
pul, poate.’ în nemăsurata «a răbdare și înțelep
ciune. cred că-1 poate rezolva.

Desigur, vreau să spun în încheiere, tonul meu 
nu este de persiflare, e jucat așa cum jucat este 
tonul scrisorii, ton pe care-l preia și prelungește, 
intrucitva. Pentru că oricum este reconfortant să 
descoperi, printre atitea corespondențe umbrite, 
întristate și întristătoare, și teritorii mai lumina
te. împrejurări consemnate pe un ton mai vesel, 
care nu denotă neapărat superficialitate.

sate, accentuindu-se îndeosebi 
problemele privind dezvoltarea 
proprietății obștești, îndatori
rea fiecărui tinăr de a milita 
pentru păstrarea și apărarea 
avutului colectiv, cunoașterea 
noului sistem de organizare și 
retribuire a muncii in coope
rativele agricole. importanța 
generalizării acordului global 
pentru creșterea veniturilor coo
peratorilor etc. Cu prilejul fie

TIMIȘ: Săptămina 

porților deschise

Șirul activităților pentru a- 
eeastă perioadă este astfel în
tocmit incit fiecare elev din cei 
peste 50 ooo existenți să poată 
fi beneficiarul cel puțin al une
ia dintre manifestări. Potrivit 
tradiției, pe primul loc se si
tuează acțiunile de muncă vo
luntar patriotică. 3 serii de e- 
levi, în două schimburi și un 
total de 450 urmează să-și a- 
dauge numele pe lista celor 
citorva mii care au lucrat pînă 
in prezent la construcția casei 
tineretului din Timișoara. A- 
cestora li &e. vor adăuga încă 
5 000 numai dip, municipiu an
trenați în munca de amenajare 
și întreținerea--spațiilor verzi, 
în cadrul acțiunii „Săptămina 
porților, deschise", peste 1000 
de elevi din județ și-au anun
țat încă de acum intenția de a 
vizita întreprinderi,■ pro
fesionale și instituții de^lnvă- 
țămînt superior.intenția Comi
tetului județean Timiș aHJ.T.C. 
și a Inspectoratului școtetr e ca 
aceste ample acțiuni în spriji
nul orientării profesionale să.
se desfășoare astfel incit să
răspundă necesităților actuale și 
de perspectivă în economia ju
dețului. Acțiunilor cultural- 
sportive li se acordă o atenție 
deosebită. Orarul celor 25 de 
cluburi înființate a fost întoc
mit pe baza solicitărilor făcu
te de elevi. Competițiilor spor
tive cu_ o masivă participare 
de masă li se vor asocia orga
nizarea de meditații și discuții 
pe teme privind viitorul pro
fesiilor. în afara acestora, cir
ca 5 000 de elevi urmează să 
participe la competiții de ciclo- 
cros iar unui număr de 40 de 
școli din județ li se acordă. în 
urma solicitărilor făcute, tot 
SDrijinul organizării de excursii. 
Tot în această perioadă organi
zațiile de pionieri vor parti
cipa la faza județeană a con
cursului ..prietenii pompierilor" 
si „patrula de circulație", la 
concursul de aero-racheto-mo- 
dele și „vînătoare de vulpi", 
precum și la festivalul sporturilor.

ION DANCEA

MOMENT DE BILANJ
buie să acționeze pentru asi
gurarea unei baze reale de sus
ținere a actului care încheie 
anul de învățămi-nt politico- 
ideologic.

Referindu-ne acum la conți
nutul acțiunilor finale din luna 
aprilie, subliniem că ele tre
buie să cuprindă seminarii re
capitulative, discuții pe teme 
propuse de tineri sau de pro
pagandiști, dezbateri organiza
te în genul „răspunsuri la în- 
trebări“ (de aicj necesitatea ca 
organizațiile U.T.C., sprijinite 
de comitetele comunale și ju
dețene, să se preocupe de mo
bilizarea unor oameni temeinic 
pregătiți, capabili să răspundă

netele de științe sociale și de 
răspîndirea cunoștințelor știin
țifice, din școli și cămine cul
turale.

în cadrul acestor activități, 
indiferent de forma propriu 
zisă a desfășurării invățămintu- 
lui politico-ideologic dintr-o 
organizație sau alta, complexul 
de manifestări finale trebuie să 
cuprindă o gamă bogată de ac
țiuni. Amintind că Biroul C.C. 
al U.T.C. a indicat tematici 
specifice pentru diferite cate
gorii socio-profesionale de ti
neri, precizăm că in această 
perioadă se impune recapitu
larea temelor importante din 
programa pentru tjnerii de la

cărei intilniri apare firesc și 
necesar să fie subliniată răs
punderea ce revine fiecărui tî
năr in parte, întregii organizații 
de a depune toate eforturile în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
trasate de conducerea de partid 
și de stat privind înfăptuirea 
cincinalului inainte de termen.

Pe linia preocupărilor con
stante de a acorda un sprijin 
cît mai concret organizațiilor 
U.T.C. pentru îmbunătățirea 
activității lor politico-educative, 
C.C. al U.T.C. a elaborat bro
șurile „Consultații pentru tine
retul sătesc", și „Caiet îndru
mar pentru propagandistul 
U.T.C.", cuprinzînd consultații,

planuri tematice, bibliografii, 
menite să contureze un cadru 
orientativ in problemele funda
mentale și actuale ale vieții 
tineretului din mediul rural. 
Folosirea lor va fi de o reală 
utilitate in această perioadă, 
venind in intimpinarea orientă
rii organizațiilor U.T.C. asupra 
conținutului pe care trebuie 
să-l asigure încheierii invăță- 
mintului politico-ideologic. E- 
sențial este, insă, de a avea in 
vedere că broșurile au caracter 
orientativ, că nu-și propun să 
rezolve toate problemele și im
plicațiile acestora, fiind nece
sară concretizarea, raportarea 
explicită la datele fiecărui loc 
de muncă, la elementele care 
caracterizează viața fiecărui co
lectiv în parte. Este de la sine 
înțeles că in buna organizare 
și desfășurare a acțiunilor. care 
vor desemna finalul anului de 
învățămint politico-ideologic, 
un rol important il dețin pro
pagandiștii. Dar de reușită nu 
răspund numai ei, ci și biroul 
U.T.C. din fiecare organizație, 
comitetul comunal. în acest 
context sarcini deosebit de im
portante revin, cum este și fi
resc, comitetelor județene ale 
U.T.C., tuturor activiștilor. Ac
tivele U.T.C. trebuie să condu
că nemijlocit, sâ îndrume în
deaproape desfășurarea com
plexului de acțiuni, urmărind 
respectarea măsurilor stabilite 
de Biroul C.C. al U.T.C. cu pri-

vi re la îmbunătățirea organiză
rii și desfășurării invățămintu- 
lui politico-Geologic, a întregii 
activități educative. Menționăm 
că este nimerit, in cadrul ac
țiunilor finale din această lună 
ca propagandiștii, cu sprijinul 
birourilor U.T.C., al activiștilor, 
să întreprindă o analiză exi
gentă a felului in care s-a des
fășurat invățămintul de-a lun
gul întregului an, sâ aprecieze 
modul in care fiecare tinăr s-a 
pregătit individual, a studiat 
bibliografia dată, a participat 
la discuțiile și dezbaterile or
ganizate.

Situată pe asemenea coordo
nate, încheierea anului de invă- 
țămint va răspunde cu certitu
dine exigențelor proprii unui 
moment de atare însemnătate, 
va fi un adevărat bilanț activ, 
la a cărui realizare participă 
toți uteciștii, fără excepție. Și 
nu numai atît. Se va deschide 
astfel o perspectivă favorabilă 
reluării invățămintului politic 
în toamna acestui an. Finaliza
rea acțiunilor reclamate de sfâr
șitul anului de învățămint nu 
înseamnă o stagnare a activi
tății politico-educative desfășu
rate in general de organizațiile 
U.T.C., care va trebui continua
tă susținut și in perioada care 
desparte incheierea actualului 
an de învățămint U.T.C. de or
ganizarea următorului ciclu de 
pregătire politică a tineretului 
de la sate.

MUREȘ: în prim- 

plan munca patriotică

Aflăm de la tovarășul Karol 
Iakab, președintele Consiliului 
județean_al elevilor că vacanța 
debutează cu „săptămina pri
măverii", dar se va desfășura 
sub semnul muncii patriotice. 
La Iernut, Ban-t. Miercurea Ni- 
rajului, Riciu, Sărmaș și în al
te localități elevii vor' activa 
pentru realizarea obiectivelor 
de gospodărire a fondurilor 
funciare ale șantierelor tinere
tului. Elevii de la liceele tîrg- 
mureșene „Unirea", „Al. Pa- 
piu Ilarian", „Bolyai", numerele 
4 și 5, și cei de la Liceul din 
Sovata vor participa, jn 3 serii, 
in tabăra de muncă patriotică 
ce se_ va organiza la Singeorzul 
de Pădure in scopul sprijinirii 
acțiunii de împădurire. Alte 
două serii de elevi vor ame
naja pentru vară tabăra de la 
Lâpușna, din masivul Gurghi-u- 
lui și to-t aici membrii consi
liilor de conducere din cadrul 
microcooperativelor agricole de 
producție se vor întilni La o- 
dihnă și instruire.

MIRCEA BORDA
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OBIECTIVUL PRINCIPAL AL 
ACTUALEI CAMPANII AGRICOLE însămînțarea

întregii suprafețe planificate
în județul nostru, oriunde ați 

merge, cîmpul este plin de oa
meni, ne-a încredințat tovară
șul Alexandru Zarzără, activist 
al Comitetului județean Teleor
man al U.T.C. Și aveam să ne 
convingem că nu exagerase cu 
nimic. Cooperatori și mecaniza
tori, toți oamenii satelor și-au 
unit forțele pentru a recupera 
grabnic rămânerile în urmă, de
terminate de excesul de umidita
te. Canale se mai săpau doar în 
cîmpul cooperativelor agricole 
din Blejești, Siliștea și Valea Ci
reșului. Acunt, suprafața lacuri
lor nu mai depășește 100 de hec
tare, iar adîncimea medie a apei 
este de un lat de palmă. Echi
pați cu cizme pescărești, două 
sute de bărbați grăbesc scurge
rea acestor ultime cantități de 
apă, apropiind în felul acesta 
momentul prielnic executării ară
turilor și însămînțărilor de pri
măvară. Pe terenurile învecinate 
atelajele au și ieșit la arat și 
grăpat, iar „uteciștii — ne spu
nea inginerul agronom Alexan
dru Robaciu, membru al comite
tului comunal U.T.C. — au plan
tat cinci sute" de puteți de 
pruni, caiși, cireși și vișini, și 
participă activ la pregătirea marii 
campanii — semănatul culturilor 
prășitoare — pentru că toți cei 
două sute de membri ai organi
zației noastre lucrează în acord 
global". în restul unităților agri
cole jlin Cîmpia Teleormanului 
imaginea se repetă : tractoare și 
atelaje la arat și grăpat (din 
cauza ploilor din toamnă au ră
mas neogorîte nouăzeci de mii 
d£ hectare), tractoare la discuit 
și semănat ; cooperatori mulți, 
foarte mulți la plantatul răsadu
rilor de vară și tomate timpurii, 
la nivelarea cu sapele și casma- 
lele a cîmpuluî, fortuit brăzdat 
de canale, și a șleaurilor rămase 
din toamnă de la tractoarele 
care au tras — și cîte trei — la 
o remorcă încărcată cu porumb 
ori cu sfeclă de zahăr. Referitor 
la utilitatea acestei lucrări, direc
torul Direcției agricole județene, 
tovarășul Emil Mihăilescu, afirma 
că: „Nexecutarea .nivelării poa
te prejudicia recolta a cel puțin 
cinci mii hectare". Și mai lu
crează cooperatorii la săpatul 
viei, plantarea celor o sută de 
mii de pomi fructiferi și a stolo- 
nilor de căpșuni pe cele trei
zeci de hectare planificate, la 
fertilizarea griului și a tuturor 
acelor suprafețe nearate din 
toamnă. Iar printre participanți, 
toți cei peste douăzeci de mii de 
tineri ai satelor teleormănene, an
gajați direct în întrecerea pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a prevederilor planului cin
cinal.

ACORDUL GLOBAL- 
pîrghie eficace in valorificarea 

„ condițiilor economice și naturale
In prag de campanie agricolă 

de primăvară, la puțin timp 
după apariția Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind îmbună
tățirea organizării și retribuirii 
muncii în agricultură, discutăm 
cu cîțiva tineri cooperatori și 
mecanizatori din Slăveni, jude
țul Olt, despre „secretele" ob
ținerii, de către cooperativa 
lor, a două Ordine ale Muncii 
clasa I și a două premii I pen
tru producția de porumb și griu 
realizată în anul 1972. Fără ex
cepție, părerile converg spre 
același argumenta aplicarea a- 
cordului global. Latura deosebit 
de stimulativă a acestui sistem 
de plată este demonstrată de 
adevăratele cifre record ale 
producțiilor obținute de mulți 
membri cooperatori, superioare 
substanțial producției medii 
planificate. Utecista Lelica Mo
canii, deși și-a sărbătorit majo
ratul doar de puțină vreme, se 
numără printre aceștia. Anul 
trecut, lucrînd în acord global, 
ca de altfel toți. cei 72 de ute- 
ciști cooperatori, a realizat de 
pe 70 ari cu porumb pe care i-a 
avut în grijă 9 000 kilograme, 
deci o producție pe hectar de 
12 850 kilograme, cu 4 700 kilo
grame mai mare decît media pe 
unitate. La cultura de sfeclă de 
zahăr, unde a avut un anga
jament de 34 ari, recolta obți
nută a măsurat aproape 60 000 
kilograme la hectar. 10 600 kilo
grame porumb boabe la unita
tea de suprafață — iată rezul
tatul muncii unei alte uteciste, 
Maria Preda, care a avut de lu
crat 77 de ari. Și Nicolae Ivan 
si Elena Neda sau Maria Stoalfă, 
și alți tineri de la Slăveni și-au 
înscris în dreptul numelui re
colte fără precedent în istoria 
localității lor natale.

„De abia de doi ani. de cînd 
aplicăm acordul global, putem 
spune că pămîntul și celelalte 
condiții favorabile de care dis
punem au fost valorificate cu 
eficiență — ne declara tovară
șul inginer Eugen Popescu, 
președintele cooperativei agri
cole de producție. Resoectarca 
clauzelor angsiamentelor care 
s-au încheiat între unitate și 
cooperatori a presupus mun

în fiecare dimineața, atelajele cooperativei agricole din Bujoreni 
— unitate a cărei suprafață a fost complet afectată de excesul de 
apă — merg la cîmp în căutarea unor parcele cu pămînt zvîntat. 
Ieri dimineață a fost nevoie să se încerce în numai puțin de 10 

puncte de lucru...

In solariile cooperativei agricole din Bujoreni s-a lucrat din plin 
la pregătirea solului și la plantarea a două hectare cu răsaduri 
de roșii. Varza, pe cele șase hectare, fusese deja plantată. De 

asemenea, se semănase 'mazărea de grădină pe cinci hectare.

In această primăvară munca 
în cîmp este mai grea de- 
cît oricînd, este dură. Oa

menii însă se mobilizează și cu 
prețul unor eforturi deosebite, 
cîștigă din întîrzierile pricinuite 
de vreme. I-am văzut pe coope
ratorii din Bujoreni — și nu nu
mai pe ei — căutînd parcelele 
de teren mai zvîntate, pentru a 
le ara și însămînța. Lucrau în- 
tr-un loc 2—3 hectare apoi se 
mutau în altă parte.

— Cu tractoarele nu se poate 
intra, iar timp de pierdut nu 
avem, ne spunea utecistul Axen- 
te Voicu, component al formației 
de cincisprezece atelaje stabili
te pentru semănatul mazării. 
Orice întîrziere la semănat în
seamnă diminuarea recoltei, deci 
pierderi din avutul cooperativei 
și al nostru. Duminică am pre
gătit 12 hectare pe care le-am 
semănat luni cu mazăre. Astăzi 
mai pregătim cincisprezece și 
vom continua așa pînă la sfîrși- 
tul săptămînii. Uteciștii noștri au 
administrat îngrășăminte chimice 
peste tot, acolo unde apa a 
băltit. Pămîntul trebuie ajutat. 
Iar la Bujoreni, „a ajuta pămîn
tul" înseamnă a executa la timp 
și de cea mai bună calitate în
tregul comnlex de lucrări. Ceea 
ce se și face.

a Olteni, ieri a fost prima 
zi cînd s-a putut semăna 
Nicolae Neacșu, Florea 

Cîrstică, Florea Țipa și Constan
tin Crăciun au dus sub brazda 
«a 60 hectare sămînță de borceag, 
iar alți patru colegi de-ai lor au 
isprăvit semănatul mazării pe 
cele cincizeci de hectare pla
nificate. 12 tineri au săpat la 
casma terenul- din junii stîlpilor 
de telefoane și de susținere" a re

că superioară cantitativ dar 
mai ales calitativ atî: din
partea membrilor cooperatori 
cît și a mecanizatorilor, a 
specialiștilor, a consiliului de 
conducere al unității. Rezul
tatele foarte bune pe care 
le-am înregistrat precum și 
prevederile Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. ne-au îndemnat 
și mai mult sâ generalizăm 
acordul global în toate sectoa
rele de producție**. Care sint 
elementele determinante ale 
unei asemenea hotăriri a obștei 
cooperatorilor de Ia Slăveni ? 
,.Muncind în acord global știi 
foarte precis că primești după 
cît te străduiești — remarca 

U ARGUMENTELE TINERILOR 
L COOPERATORI DIN SLĂVENI .

utopistul Nicolae Ivan. Munca 
la grămadă, care se făcea mai 
înainte, lăsa destul loc liber 
celor leneși sau celor care lu
crau doar cînd aveau chef nu 
cînd era nevoie. Apoi și orga
nizarea e alta : acum știu pre
cis cit am de lucrat, unde și 
cînd trebuie să lucrez. Nu mai 
e nevoie să te scoale dimineața 
șeful de echipă sau brigadierul 
și să-ți spună unde să mergi la 
prășit ; o știi singur și ești in
teresat să te duci cînd e mai 
bine și de cîte ori este nevoie, 
pînă ’ cînd ești mulțumit de 
treabă. Eu. de pildă, anul tre
cut am prășit de patru ori po
rumbul. lucru pe care nu-1 fă
cusem niciodată pînă acum, nu
mărul maxim de prașile ma
nuale fiind de trei". Elena Neda 
ține să vorbească despre calita
tea mai bună a lucrărilor exe
cutate de mecanizatorii secției 
care deservesc cooperativa, toți 
locuitori ai satului, calitate im
pusă atît de prevederile stimu
lative ale acordului global apli
cat și la munca lor, cît și de con
trolul executat de membrii for
mației de lucru pe al cărui te
ren își desfășoară activitatea de

țelei electrice, necuprinse de 
cîmpul activ al semănăturilor, 
precum și la desțelenirea unui 
drum devenit inutil. Acțiunea 
lor s-a soldat în atragerea în cir
cuitul agricol a unui hectar din 
cel mai fertil pămînt al coope
rativei. Și tot ieri, la Mavrodin 
însă, uteciștii au plantat cu ar- 
bagic toată suprafața de cincispre
zece hectare planificate culturii 
de ceapă. „A fost prima dintre 
acțiunile pe care sîntem hotăriți 
să le desfășurăm în primăvara 
aceasta, ne-a încredințat tovară
șul Florea Vlad, secretarul comi
tetului U.T.C. De miercuri, ne 
mobilizăm toate forțele la ferti
lizarea suprafețelor ce vor fi 
semănate cu floarea-soarelni, 
sfeclă de zahăr și porumb. în 
paralel vom lucra la plantarea a 
1 000 pomi fructiferi de-a lun
gul drumurilor din ferma zooteh
nică”.

Am străbătut ieri aproape două 
sute de kilometri pe drumurile 
județului Teleorman pentru a
consemna faptele de muncă ale 
tinerilor în această deosebită
camnâriie agricolă de primăVărăli1' 
La Smîrdioaia. la Buzescp, Plos
ca, Peretu și Drăgănești Vlașca, 
peste tot forțele mecanice și 
umane au fost în acțiune. Seara, 
la Direcția agricolă județeană, am 
notat bilanțul activității pe ogoa
re din ultimele trei zile : araturi 
pe mai bine de șapte mii hecta
re. discuirea a altor opt mii două 
sute si însămînțarea a peste 40 
la sută din suprafața rezervată 
culturilor din prima urgență. Au 
avansat simțitor lucrările din 
legumicultura, ca și cele de fer
tilizare a solului.

GH. FECTORU 
Foto: O. PLEC AN

în județele Dolj și Mehedinți

A ÎNCEPUT
SEMĂNATUL

PORUMBULUI
• IN 15 COOPERATIVE DE PRODUCȚIE DIN SUDUL Șl 

ZONA CENTRALA A JUDEȚULUI DOLJ, intre care se numârâ 
cele din Mirșani, Bratovoesti, Seaca de Pădure, Terpezita și 
Daneți, a inceput marți semănatul porumbului. Simultan, se 
desfășoară, intr-un ritm intens, insâmințările la celelalte cul
turi. La mazăre, insămințăriie au fost încheiate, iar la sfecla 
de zahăr, legume, lucemâ, in pentru ulei, diferite plante 
furajere și floarea-soarelui - ele sint realizate intre 40 și 90 la 
sută din prevederile planului. La sfirșitul zilei de marți' situa
țiile operative consemnau faptul că in Dolj au fost arate 
jumătate din cele 40 000 hectare rămase din toamnă.

Semănatul porumbului a început și in 35 de unități agri
cole din județul Mehedinți. Este urmărită continuu evoluția 
temperaturii in sol, astfel ca însămînțarea porumbului să fie 
declanșată chiar și pe parcele.

• UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT AU INSAMINȚAT 40 LA 
SUTĂ DIN SUPRAFAȚA REZERVATĂ CULTURILOR DIN PRIMA 
EPOCĂ. Mazărea, bunăoară, a fost semănată pe 80 la sută 
din suprafață, sfecla de zahăr pe 49 la sută, iar cartofii 
timpurii și de vară - pe 29 la sută. în județele Timiș, 
Arad, Bihor, Dolj și altele semănatul acestor culturi a fost 
terminat. De asemenea, legumele din prima epocă au fost 
insămințate pe mai mult de jumătate din suprafețele prevă
zute. în 11 județe a inceput și semănatul florii soarelui.

Concomitent cu insămințăriie, mecanizatorii continuă pre
gătirea terenurilor. (Agerpres)

de Stelie Popescu (7 dintre ei 
fiind tineri) pentru campania 
de primăvară : toate tractoarele 
și utila iele sint gata de lucru 
încă din prima decadă a lunii 
februarie, atelierul de reparații 
bine dotat cu scule și piese da 
schimb, contractele de lucru 
încheiate cu cooperativa din 
timp , in angajamentul pe care 
organizația U.T.C. și l-a luat in 
cadrul întrecerii ..Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen- 

fiind trecute cu majuscule i 
efectuarea de lucrări de foarte 
bună calitate, depășirea pro
ducțiilor planificate la toate 
culturile.

Performera utecistă Lelica 
Mocanu demonstra cu pro- 
priile-i venituri avantajele ma
teriale ale acordului global » 
pentru recolta realizată la po
rumb ea a primit 1 200 kilogra
me grîu, 2 160 kg porumb și 600 
<le Iei, iar pentru cea de sfeclă 
de zahăr peste 3 000 lei și 29 kg 
zahăr. La acestea s-au adău
gat sumele cuvenite pentru 
plata celor aproape 100 norme 
convenționale primite pentru 
munca prestată în alte sectoare, 
în intervalele cînd nu avea de 
efectuat lucrări pe terenul pre
luat în acord global. „Acum — 
menționa ea. siguranța ne este 
dată în plus și de acel venit 
garantat lunar pe care unitatea 
este obligată să ni-1 asigure. 
Deși nu cred că la noi vor exis
ta cazuri în care să nu se înde
plinească planul, pentru orice 
eventualitate sîntem siguri de 
plata muncii noastre**. Venituri 
la fel de subsanțiale au dobin- 
dit și ceilalți tineri cooperatori, 

în funcție, bineînțeles, de efor
turile si priceperea cu care au 
lucrat în timpul anului de pro
ducție. Un lucru se desprinde 
dar : toți oamenii sint mulțu
miți de acest sistem de re
tribuire și de aceea, in adunarea 
generală au aprobat în unani
mitate generalizarea acordului 
global.

Conducerea cooperativei este 
preocupată ca în acest an să 
îmbunătățească și mai mult con
dițiile de producție, alt factor 
determinant important al succe
sului muncii în acord global. 
„Ca și in anul precedent, vom 
asigura. conform obligațiilor 
din angajamentele încheiate cu 
membrii cooperatori. * semințe 
din soiuri selecționate, cantități 
sporite de îngrășăminte chimi
ce. aplicarea unei agrotehnici 
științifice — r.e spunea președin
tele cooperatives Vom cultivi 
aceiași hibrizi simpli 330 și 400, 
aplici nd doze sporite de azotat 
de amoniu. Pentru asigurarea 
regimului optim de udare mun
ca va fi organizată in asa fel 
fncît 2 moțopompiști să aibă In 
grijă 35 hectare aceleași pînâ 
cînd ciclurile de udare se în
cheie : am procurat, de aseme
nea, aripi de ploaie cu jet fin 
care permit realizarea unei iri
gări optime. Atit cooperatorii 
cît și mecanizatorii știu la ora 
actuală cu precizie ce anume 
terenuri vor lucra In acest an 
agricol".

Multele exemple care nl s-au 
mai dat nu au făcut decît să 
întărească argumentele în fa
voarea generalizării acordului 
global, prezentate de tinerii dț 
la Slăveni. Ne-au întărit și 
convingerea că prevederile an
gajamentului luat de ei în ca
drul întrecerii lansate de C.C. 
al U T.C. — toți tinerii să mun
cească în acord global, efectuînd 
pe parcelele ce ie revin lucrări 
de cea mai hună -calitate incit 
planul de producție P“ unitatea 
dc suprafață să fie depășit cu 
"00 kilograme la porumb si 
2 000 kilograme la sfecla de 
zahăr — vor fi respectate întru- 
totul.

OCTAVIAN MILEA

„SĂPTĂMÎNA 
POMICULTURII"

De cîteva zile, jn județele 
Alba și Mehedinți a fost 
declanșată „Săptămîna po
micultură". Constituindu-se 
in asociații, țăranii coopera
tori din Hinova, Șimian, 
Cemeți. Bistrița, Malovâț. 
Izvorul Bîrzei si Breznița 
de Ocol, ca șj cei din Prun- 
dișor. Ghelnegioaia. Fintina 
Domnească, Husnicioara, 
Peri și Cervenița vor planta 
peste 1 100 ha cu meri, vi
șini, cireși, peri. nuci, mig
dali și chiar smochini. Aso
ciații similare urmează a fi 
constituite în zona localită
ților Strehaia. Butoiesti și 
Ostrovul Corbului.

In județul Alba dezvolta
rea patrimoniului pomicol se 
va concretiza prin plantarea 
a peste 40 000 de pomi fruc
tiferi.

(Urmare din pag Z)
lae Gabor 148 !a sută. Verner 
Kaufnef 152 la sută, Gheorghe 
Gioabă 139 la sută. Interlocuto
rul nostru de la servic iul orga
nizarea producției precizează că 
cei 3 — sînt de fapt vreo 30 la 
nivelul lor — au prin aceste de- 
pășiri un avan? în întrecere de 
12—16 zile. Ei lucrează, așadar, 
de mult timp In contul lunii a-

— Dar fiindcă sîntem la capi
tolul „celor mai buni", ne 
propune Clement Tudoruț. se- 
-rt tarul comitetului U.T.C.. a- 
dâugați-i și pe Dumitra Mogoș. 
Ion Răfoi. Ion Cornea. Constan
tin Sasu. Badiu Glubose. Vasfle 
Drăgus. deși nici. cu ei nu se 
încheie lista celor cu mari de
pășiri a angajamentelor în în
trecere

— Privind nivelul atins de a- 
c®ști tineri în realizarea sarci
nilor de producție, s-ar putea 
crede — ne atrage șeful secției 
atenția — câ normele nu ar co
respunde gradului de înzestrare 
tehnică a muncii, că au rămas în 
urmă. Dimpotrivă. trebuie sâ 
precizez câ ele au fost mult îm
bunătățite față de anul trecut, 
exigențele noastre au crescut 
considerabil pentru că și obli
gațiile prin plan sînt cu peste 
12 la sută mai mari față de a- 
nul trecut. La aceasta se adaugă 
3ooi propriile noastre angaja
mente în întrecere. Explicația 
importantelor succese se regă
sește în inițiativele uteciștilor, 
ale organizației U.T.C.

Sintem invitați în atelierul e- 
lectric. în frunte cu maistrul, 
tovarășul Cioto Francisc, toți cei

LA U.NLU.C- ’ 

BUCUREȘTI 

PRIN APLICAREA 

NOIL OR STRUCTURI 

ORGANIZATORICE .

Pe baza prevederilor Decre
tului Consiliului de Stat, pri
vind stabilirea normelor unitare 
de structură pentru unitățile e- 
conomice, la Uzina mecanică de 
utilaj chimic s-a trecut operativ 
la definitivarea noii structuri 
organizatorice.

— Prin mutațiile operate, ne 
comunică inginerul Paul Flo- 
rescu, directorul uzinei, am 
reușit să organizăm mai bine 
secțiile de producție și de 
concepție. cu alte cuvinte, 
am restabilit raportul firesc în
tre numărul de salariați direct 
productivi și cei angrenați în 
serviciile auxiliare. Din perso
nalul TESA al întreprinderii, 
circa 70 de specialiști vor fi în
drumați spre practicarea mese
riilor pentru care sînt pregătiți, 
iar alți 50 se vor califica în- 
tr-una din meseriile de care a- 
vem nevoie. De asemenea, s-au 
luat măsurile necesare pentru a 
simplifica procesul de conduce
re, pentru a elimina treptele 
ierarhice inutile și paralelisme
le existente între diferite ser
vicii.

0 conducere suplă, eficientă
— asta așteptăm cu toții 
de la aplicarea noului sis

tem de organizare — ne-a de
clarat ing. loan Munteanu, șef 
serviciu programare, lansare și 
urmărirea producției. Prin su
primarea verigilor intermediare, 
sarcinile noastre vor putea fi 
îndeplinite mai operativ. Vă 
vorbesc în deplină cunoștință 
de cauză — pînă la numirea 
mea în acest serviciu am. fost 
inginer șef de producție. Există 
îjnsă și un director de produc
ție, asa că rolul meu se rezuma 
la primitul și transmisul indi
cațiilor conducerii, sau la re
dactarea a tot felul de situații, 
tabele și tabelase, nimic altceva 
decît piedici pentru soluționa
rea operativă a problemelor 
producției. Am o experiență 
destul de bogată — 15 ani în 
aceeași întreprindere — expe
riență pe care vreau s-o valori-; 
fie. Sint mulțumit că voi fi 
scutit de munca birocratică și 
că pot să-mi consacru tot timpul 
și priceperea pentru programa
rea, lansarea și urmărirea pro
ducției. Noua organizare a reu
șit să elimine $i paralelismele 
existente. în cadrul serviciului 
nostru, de exemplu, un -inginer 
se ocupa cu pregătirea fabrica
ției, adică programare și lansa
re și un altul, dispecerul șef, 
cu urmărirea producției și co
laborarea cu, .alte..întreprinderi.
Era, evident, mai complicat să' 
fie coordonați doi șefi de ser
viciu decît să fie grupate sarci
nile celor doi și îndeplinite de 
unul singur. Noua structură a- 
cordă conducătorului respectiv o 
mai mare putere dc decizie, res
ponsabilitate sporită. asigură 
continuitate în execuție, prin e- 
liminarea timpilor morți. în 
plus, inginerul care a ocupat 
funcția de dispecer șef va fi 
șeful secției cazangerie, una 
dintre cele mai importante ale 
uzinei, unde priceperea și ex
periența șa vor fi infinit mai 
bine valorificate: Noile struc
turi sînt Concepute îii așa fel 
îneît să creeze cadrul-optim de 
rezolvare a sarcinilor noastre, 
care rămîn în esență aceleași, 
însă, pentru ca rezultatul să fie 
cel scontat, este necesar ca fie
care dintre* noi să-și revizuias
că stilul de muncă, sa adopte 
metodele cele mai eficace și o- 
perative.

Personalul cu specialitate 
tehnică, medie sau supe
rioară, al uzinei este o- 

ricntat direct spre producție, 
în cadrul serviciilor TESA, s-a 
calculat că un procent de 14 ia 
sută îl reprezentau numai mun
citorii cu înaltă califieare. A- 
cum această forță de muncă 
este redată producției.

— Muncitorii cu categorii ma
xime execută lucrările cele 
mai dificile și mai pretențioa
se ale secțiilor. în plus — a- 
daugă ing. Dorin Racoceanu, 
șeful secției mecanic șef și in
vestiții — experiența lor va

22 de electricieni sînt tinert Se
cretarul comitetului U.T.C. ne 
lămurește sensul inițiativei din 
acest atelier.

— Cele mai mari necazuri le 
aveam înainte din pricina mași
nilor care erau vechi, multe din 
eie fabricate in 1939. se defec
tau des și muncitorii pierdeau 
timp prețios, producție însem
nată. Defecțiunile cele mai frec

Angajamentul 
îndeplinit

vente veneau de Ia instalațiile 
electrice. Tocmai de aceea am 
apelat la electricieni pentru a 
găsi o soluție.

E rîndul maistrului Cioto să 
vorbească despre propria lor 
inițiativă.

— Ne-am propus ca în timpul 
dintre intervenții și chiar după 
program să executăm mai multe 
tablouri electrice de rezervă pe 
tipuri de mașini pentru ca în 
momentul în care un utilaj s-t 
defectat să avem posibilitatea de 
a înlocui imediat tabloul cu 
pricina; în acest fel utilajul nu 
mai trebuie să staționeze pînă 
reparăm noi tabloul, el intră în 
funcțiune imediat după monta

•Producția cîștigă
120 noi forțe 

de muncă
•Conducerea devine 

mai eficientă
constitui pentru ucenici și pen
tru tinerii muncitori, în mijlo
cul cărora vor lucra, un adevă
rat izvor de însușire a tainelor 
meseriei. Un număr mare de 
ingineri și subingineri, cei-mai 
mulți tineri, au fost reparti
zați în secții de producție unde 
vor avea posibilitatea să-și va
lorifice cunoștințele interve
nind direct în execuție. Decizii
le sînt acum aplicate imediat, 
fără a mai parcurge drumul în- 
tortochiat al treptelor ierarhice. 
Procesul de orientare al cadre
lor tehnice spre producție cre
ează posibilitatea întăririi for
mațiilor de lucru și asigurării 
asistenței tehnice necesare în 
ambele schimburi. în secția 
noastră spre exemplu, doi 
maiștri și un tehnician asigură 
acum asistența tehnică imedia
tă ca șefi de formație ; activita
tea energetică și de reparații 
electrotehnice a fost reunită în- 
tr-un singur atelier, sub îndru
marea unui inginer cu experien
ță ; iar pentru schimbul doi, un 
inginer tînăr a fost desemnat șef 
de schimb. Eficiența măsurilor 
va putea fi apreciată, în urmă
toarele luni, prin creșterea co
eficientului de schimb, prin u- 
tilizarea cu indici superiori a 
capacităților de producție.

Dintre cei care vor fi îndru
mați spre cursuri de calificare 
la locuri de muncă, 80—85 la 
sută sînt tineri, în special fete. 
Calificîndu-se vor avea posibi
litatea să depună o muncă uti
lă, să-și întregească personalita
tea, ca să nu mai vorbim de 
fapiul că vor putea să realize
ze un salariu substanțial mai 
mare ! în toate secțiile s-au 
studiat posibilitățile de încadra
re, s-a optat pentru posturi care 
permit o calificare rapidă. O- 
rientareă tinerilor necalificați 
spre secțiile productive, este 
deosebit de bine venită pentru 
uzina noastră - putem degaja 
din munci relativ ușoare oameni 
cu calificare superioară, pe care 
îi vorrr folosi Conform pregăti
rii lor.

Sectorul de concepție a ieșit 
întărit prin cuprinderea 
unui număr important de 

specialiști din uzină. în noua 
structură, inginerii vor repre
zenta peste 50 la sută din per
sonalul acestui domeniu.

— Ne străduim — ne spune 
ing. Nicolae Tătaru. șeful ate
lierului proiectare .și autoutila- 
re, să echipăm toate utilajele 
existente cu anexele necesare; 
pe lingă dispozitivele ajutătoa
re, proiectăm instalații și ma
șini pentru, operațiile tehnolo- 

, gice încă nerezolvate. în . uzină 
• se execută în special proiecte 
noi, unicate ; pentru produsele 
vechi", atenția noastră este 

concentrată spre readaptarea 
lor la nivelul solicitărilor la zi 

. ale pieței. Față de acest mare 
volum de muncă, prevederile 
decretului ne sînt de un mare 
ajutor. Au fost dirijați spre a- 
teliere de proiectare ingineri și 
subingineri. unii cu o mare ex
periență, dar ocupați în ultimii 
ani cu treburi funcționărești, și 
alții, care au fost repartizați în 
secțiile de producție, dar pe 
posturi care pot Ti foarte bine 

•ocupate de cadre cu pregătire 
medie. Și în cazul- celor din 
urmă, avantajul repartizării în 
sectorul de concepție este evi
dent — sînt „frecați" de proble
mele reale ale execuției, le sînt 
familiare dificultățile din sec
ții, cărora le vor putea găsi so-' 
luțiile cu mai multă ușurință. 
O dată cu noua organizare, ne 
propunem să eliminăm forma- 
lismele existente încă și în 
munca de proiectare. în locul 

rea celui de rezervă. Am exe
cutat deja pînă acum 3 tablouri 
noi si acțiunea continuă. Vrem, 
de altfel, să IhlO'cUim înainte de 
a se defecta toate tablourile cu 
un grad înaintat de uzură de la 
mașinile vechi.

O altă interesantă realizare a 
tinerilor din atelierul electric 
este tabloul de încercare a mo
toarelor, a ambreiajelor electri

ce și în general a oricărui apa
rat electric.

— Pînă acum, ne spune ute
cistul Liviu Pireu, cel care îm
preună cu Vasile Nicolescu și 
maistrul Cioto a executat ta
bloul respectiv — mergeam pe 
bîjbîite în căutarea defecțiuni
lor electrice, pierdeam ore în
tregi pînă depistam locul defec
țiunii. Acum, cu ajutorul tablou
lui de încercare, descoperim în 
cîteva clipe orice defecțiune iar 
reparația poate începe imediat.

Prin aceste inițiative ale tine
rilor electricieni, timpul de sta
ționare pentru reparații s-a re
dus în medie cu 8 ore pe ma
șină sau utilaj. Aceasta însu

numeroaselor fișe tehnologice 
care de cele mai multe ori , nu 
ajung la executant, vom da cît 
mai multe indicații tehnologice 
direct pe desen. In felul acesta, 
vom avea garanții sporite în 
privința calității execuției.

Am stat de vorbă cu un nu
măr mare de specialiști, 
de tineri pecalificați, al 

căror drum în viață a căpătat 
un alt sens odată cu aplicarea 
decretului.

— Nu este în nici un caz vor
ba despre o retrogradare — 
ne-a spus inginerul Nicolae Tă
taru. Prin trecerea din postul 
de inginer șef concepție, în cel 
de șef atelier proiectare, munca 
mea nu se schimbă în esență, ci 
se concretizează. în loc să con
sider o sarcină îndeplinită o- 
dată cu transmiterea dispoziției 
de la conducere către compar
timentul respectiv, o voi reali
za direct, fără intermediar. 
Ceea ce nu poate decît să bucu
re pe orice adevărat specialist.

Utecista Doina Hăulică, ab
solventă de liceu, a fost calcu
latoare în cadrul serviciului 
producție. Acum i s-a oferit po
sibilitatea de a se califica în- 
tr-o meserie, la alegere.

— îmi pare bine, am mai lu
crat imediat după angajare în 
secție, chiar la cazangerie, unde 
se spune că este cel mai greu 
și.. nu m-am speriat 1 Am ve
nit in uzină, la fel cu toți co
legii mei care nu au urmat mai 
departe, hotărîtă să depun o 
muncă utilă.

Secția mecanic șef și investiții 
a reprimit în cadrul său, printre 
alți specialiști „răpiți" mai de 
mult de serviciile TESA. pe e- 
lectricianul Tudor Copăceanu.

— Cînd m-am hotărît să-mi 
continui studiile, să-mi termin 
liceul Ia setai și să urmez școa
la tehnică postlieeală, nu m-am 
gîndic o clipă -să-mi ' părăsesc 
meseria. Dar spre surprinderea 
mea, mi s-a explicat că noile 
meTe cunoștințe vor fi mai uti> 
le într-un birou. Imediat ce a 
apărut decretul m-am prezentat 
la conducere și mi-am reînnoit 
cererea formulată pînă acum de 
mai multe ori, de a lucra din 
nou în meseria mea.

— Eu — ne spune tînăra Au
relia Runcanu. am cerut ca și 
celelalte 12 colege din grupa de 
la lansare să mă calific în ate
lierul de ascuțitorie. Vreau să 
urmez o scoală tehnică de pro
iectare,* în acest sens, munca 
direct în producție îmi va fi 
mult mai de folos decît bonu
rile pe care Ie completam în 
birou!

— Nici nu pot să vă spun — 
ne mărturisește lăcătușul An
drei Dumitru — cît de mulțumit 
sînt că lucrez din nou în 
meseria < mea ! Am categoria 
maximă — 6 cu 3, de care uzina 
duce mare lipsă. în jurul meu 
s-a format deja un cerc de uce
nici și lucrători tineri care-mi 
cer sfatul, cît e ziua de lungă...★

întregul personal al uzinei 
este preocupaț îri a'ceăte zile de 
îndeplinirea ' sa'rcinilor maxi
male de plan pe acest trimes
tru. Schimbările organizatorice 
s-au făcut „din mers", Colecti
vul este hotărîț să facă totul 
pentru ca noua structură să 
conducă la întărirea disciplinei 
în muncă, la folosirea integra
lă a timpului de lucru, la uti
lizarea potențialului tehnic al 
secțiilor și atelierelor.

MONICA ZVIRJINSCHI 

mează un plus de producție e- 
■ chivalent eu prcfducția~~dintr-un 
schimb a unei mașini.

Dar nu numai . prin ..aceasta 
se explică depășirea angaja
mentelor luate’ ’ de - organizația 
U.T.C. Secretarul'comitetului ne 
relatează o altă acțiune intere
santă în sprijinul creșterii con
tribuției tinerilor la îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen. Este vorba despre cali
ficare și ridicarea calificării tu
turor tinerilor.

— Prin angajarea masivă de 
tineri, ca urmare a dezvoltării 
uzinei, am ajuns la un moment 
dat — ne mărturisește tovară
șul Tudoruț — să avem sute de 
muncitori necalificați. Ei au 
primit o sumară instruire pro
fesională apoi au fost puși să 
lucreze direct pe mașini. Desi
gur,_ randamentul lor’ nu putea 
depăși limite minime. Am inter
venit la conducerea secției, am 
propus organizarea cursurilor 
de calificare fără scoatere din 
producție, am proous chiar si 
lectorii cursului dintre tinerii 
ingineri și maiștri si activitatea 
a început. Anul trecut 130 de u- 
tecisti au absolvit cursurile de 
calificare, iar în acest an alți 
70 vor primi certificatele de 
muncitori calificați. In paralel 
toți ceilalți tineri urmează 
cursurile de perfecționare pro
fesională. Nivelul pregătirii lor 
a crescut mult în urma acestor 
acțiuni, fapt constatat în redu
cerea cu peste 75 la sută a re
buturilor în acest trimestru față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. în creșterea cu 
aornape 1 000 lei a productivi
tății muncii pe muncitor.
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Cluburile

MULTE LA NUMĂR, DAR 
PUȚINE ACTIVE, EFICIENTE

Situarea în actualitate este una din caracte
risticile artei noastre contemporane. Aceasta 
presupune pe de o parte intuirea exactă a unei 
fertile, bogate și relevante substanțe artistice, 
pe de altă parte, vocația civică a creatorului, 
capacitatea de a se defini ca personalitate activă 
în cîmp social, ca om politic totodată. Plastica 
de azi exprimă în realizările mai semnificative 
o adîncire șl îmbogățire a viziunii realiste, struc
tura] condiționată de aspectele semnificative 
ale existenței umane Firește, pe acest teren în
tâmpină artistul și cele mai mari dificultăți. Este 
mai puțin simplu decît se crede, la prima ve
dere, a transforma un aspect al vieții cotidiene 
în obiect al meditației plastice, în temă artis
tică. Substituirea simbolurilor, a procedeelor 
etc. constituite deja pe scară istorică nu asigură 
in mod automat șî calitatea artistică a unei lu
crări. autenticitatea, firescul său. Ele trebuiesc, 
altfel spus, inventate ca materie nouă a artei, 
și aceasta nu stă desigur in puterea unui singur

artist, nu se realizează cu precizie într-un anu
me moment,. fiind vorba în esență de un întreg 
proces. Privim cu satisfacție reușitele, reușite 
cu mult mai numeroase decît sînt dispuse să 
accepte spiritele sceptice. Insă tocmai de aceea 
a vorbi despre unele cauze ale neimplinirilor, ale 
eșecului unei viziuni, unui tablou chiar ni se 
pare necesar. Linele nereușite dezvăluie, din
colo de posibilitățile artistului, o anumită înțe
legere limitată asupra căilor de exprimare plas
tică, o anume optică rigidă în înțelegerea rea
lității. In unele lucrări se confundă nesemnifi
cativul cu semnificativul, se privește actuali
tatea în înțelesul ei strict și exclusiv tematic, 
iar subiectul (mai exact cursivitatea și clarita
tea expoziției plastice) ca un mijloc de comu
nicare perimat. In asemenea lucrări în care ac
tualitatea e numai simulată, întâlnim și cele 
mai comode trasee artistice, tema mascînd de 
fapt rutina, inaptitudinea de a discerne ceea 
ce se impune ca esențial.

La Tariverde căminul cultu
ral al satului, recent inaugurat, 
prevedea încă din proiect un 
spațiu pentru clubul tineretului. 
Tinerii participaseră cu entu
ziasm la înființarea clubului. 
Instalaseră o masă de tenis, un 
șir de scaune de-a lungul încă
perii, tablouri și fotomontaje, 
cîteva jocuri de șah și table, 
tăiaseră și lemne din belșug 
pentru încălzitul încăperii. Or
ganizația U T.C. chemase tinerii 
la decorarea interioară a clubu
lui «șl.. atît Neglijase faptul e- 
sențial t că aceste decoruri sînt 
utile numai în măsura în care 
vin direct In sprijinul activită
ților culturale. Luînd-o tnain- 
tea clubului, căminul cel nou 
își desfășura normal manifestă
rile de interes obștesd i a or
ganizat lîn iarnă, pentru coope
ratori, ciclul „acordului glo
bal*', arhitectul județului a 
vorbit despre sistematizarea 
satului, biblioteca și-a atras 
noi cititori. $i clubul tine
retului se umplea zilnic de ti
neri care așteptau cu bonuri de 
ordine să le vină rîndul la pa
leta de tenis. Cu timpul entu
ziasmul general al începutului 
se stingea treptat. Clubul deve
nise „o încăpere" fără persona
litate.

Situația clubului de la Tari
verde ni se pare tipică pentru 
o parte din cluburile tineretului 
din județul Constanța, peste 90 
la numtr, cele mai multe re
cent înființate. Se recunoaște e- 
fortul depus de către Comitetul 
județean al U.T.C. pentru a 
crea la sate astfel de instituții 
culturale prin intermediul că
rora organizația U.T.C. poate 
să-și desfășoare mai bine s: 
mai multă eficiență procesul de 
educație comunistă a tineretu 
lui. Multe cluburi sătești au 
preocupări și acțiuni culturale 
specifice casei orășenești de 
cultură. La Cobadin există un 
interesant cerc de pictură, Va
lul Traian are un cineclub cu o 
„arhivă**, la I.A.S. Murfat.ar, 
pentru tinerii viticultori, orga
nizația U.T.C. a creat un cerc 
științific de etnologie, minerii de 
la cariera de cretă din aceeași 
comună susțin la club un ci
clu despre istoria mineritului, 
pentru a-i atrage pe. tineri sâ 
lucreze !n meseria de miner uu 
la noua fabrică de cretă indus
trială, organizația U.T.C. de 4a 
Cogealac are la club un cere d* 
lectori ut*riști pentru eidurle 
de învăță mînt politie, clubul 
șoferilor de la Valul Traian e- 
ditează o interesantă revistă de
numită „Clacsonul", clubul tine
retului din comuna Limanu îm
preună cu liceul din Mangal-a 
participă la acțiunile de arheo
logie submarină din estuarul 
vechiului Callatis Fiecare din
tre cluburi, așadar, își fixează 
atenția asupra unei activități de 
bază, adesea sugerată la cere- 
rep tinerilor.

înfățișăm cîteva aspecte pe 
care le-am surprins pe itinera- 
riul raidului nostru i comuna 
Cobadin nu are încă posibilita
tea de a concentra viața culiu- 
rală a tineretului într-un local 
cu destinație specială. Organi
zația U.T.C. de aici a reușit Insă 
să realizeze atragerea celor o mie 
de uteciști în activități culturale 
de masă. O mare parte din cele 
100 de membre ale corului de 
femei, calificat pentru faza fina
lă a concursului „Cîntare pa
triei" sînt tinere de la C.A P. 
recrutate din organizația U.T.C. 
a sectorului zootehnic și legu
micol. Cercul de arte Nastke, 
recent înființat, condus de pro
fesorul Traian Lupu (repartizat 
din toamnă In sat) și-a început 
activitatea prinț»-un ciclu de 
inițiere în tehnica desenului In; 
soțit de diapozitive, căruia 
s-au adăugat incursiuni 
istoria artelor plastice, tii 
rii avînd totodată la dispo
ziție și o serie de reprodu
ceri și albume de artă. Este un 
lucru inedit pentru cooperatori, 
interesant, așa că cercul se 

bucură de succes. Tinerii din 
Cobadin mai au o formație de 
teatru, o echipă de dansuri, trei 
brigăzi artistice de agitație care 
includ cu operativitate în pro
gramul lor secvențe din viața 
localității, tot ei realizează in 
colectiv emisiunile stației de 
radioficare a comunei, frecven
tează cele 10 cursuri ale univer
sității populare. Din lipsă de 
spațiu aceste activități se desfă
șoară în locuri diferite î la clu
bul S.M.A., la clubul I.P.M.C., 
la sediul U.TC. (repetiții, cerc 
de arte plastice), într-o sală în
căpătoare a grădiniței, într-o 
sală a liceului (Universitatea 
populară) precum și într-o sală 
dotată cu masă de tenis, biliard, 
șah, care — deși destul de mică 
— e un Ioc potrivit unde tinerii 
se întâlnesc, discută, participă Îs 
acțiuni politico-educative. Chiar 
dacă sînt „risipite-, aceste acti
vități alcătuiesc un ansamblu e- 
chilibrat și reușesc să-i atragă 
pe tineri. La acestea participă și 
cei din satele aparținătoare, Vii- 
șoara și Negrești deși aceste lo
calități au la rîndul lor activi
tăți culturale proprii • brigăzi 
artistice, echipe de teatru, for
mații de dansuri.

In comuna Cumpăna ni se 
sousese că există și o baza ma
terială bogată și acțiuni cultu
rale organizate de tineri. Dar 
am observat că organizația 
U.TC se ocupă exclusiv de ac
tivitatea culturală a elevilor si. 
In med firesc, spațiosul cămin 
cultural și cluburile tineretului 
(patru la număr) nu sint frec
ventate de tineri Dacă aceasta 
este situația la centrul de co
mună, Ia cluburile din satele a- 
parținătoare (Potirnichia. Straja. 
Bârăganu) activitățile sint la 
fel de sporadice. Inițiativa de 
acum cîteva luni a înființări: 
unui Ateneu popular la centrul 
de comună care să-și 2daot?ze 
programul după cerințele tine
rilor a fost abandonată- Erau 
pretențiile tinerilor prea mari, 
greu de realizat ? Intr-adevăr, 
la Cumpăna am numărat patru 
cluburi ale tineretului, unul la 
centrul comunei, trei In sate»? 
aparținătoare, oatru încăperi 
semi-sportive (dacă luăm In 
seamă excesivul joc de ta be) In 
fuma: cărora tinerii îs: mai pe
trec cînd tn rfcd rrrapol
Au de-eriî instituții. a->-
tectite de căituri si educație ? 
N eidecum. în ultimele luni. în 
comuna Comasa activitate» ral- 
faraîâ a cunoscut un oreș-rs 
real i s-a închegat o echipă de 

teatru, un grup vocal, o brigadă 
artistică. Un cadru didactic (de 
ce numai cadru didactic ?) co
ordonează activitățile de la că
minul cultural și de la clubul 
tineretului unde fiecare organi
zație U.T.C. are acțiuni proprii.

în cele 90 de cluburi, din ju
dețul Constanța, vor mai fi, e- 
xistând activități interesante și 
originale, dar ceea ce semnalăm 
încă de la Început, în urma cer
cetării a peste 30 de cluburi, 
este faptul că multe dintre cele 
recent înființate și chiar mal 
vechi în activități, nu au reușit 
încă să-și cristalizeze o formă 
de muncă. în club ar fi necesar : 
să se desfășoare o formă de ac
tivitate eulturalâ specifică tine
retului. Altfel vom avea două 
cămine culturale cu activități 
paralele i colecții de ziare cu 
duble abonamente, comenzi du
ble de cărți, etc. etc., paralelis
me neîngăduite care secătuiesc 
interesele tinerilor ca la To- 
praisar. A ir.za cea, Movilița, 
Biruințk Căminul cultural nu 
trebuie să-i „paseze- clubului 
doar locurile de șah și table, și, 
eventual masa de tenis ca la 
Murfatlar. Stooe. Ciocîrlia. în 
comuna Gîrlidu organizația 
U.T.C., împreună cu Centrul de 
cercetări pentru problemele ti
neretului a deschis cercul de 
învățămlnt politic al U.T.C în 
cadru', clubului, la Valul Traian 
tinerii realizează la club „jur
nale cinematografice" lunare, la 
Ccgea’.ac există o cafenea lite
rară etc. Aceste duhuri au gă
sit o formă originală de expri
mare. trezind interesul tinerilor, 
în cluburi organizația U.T.C 
poate sâ-sl desfășoare procesul 
de educație politică prin punc
tele de tafvrmare și documenta
re ideologică prin cercurile ști
ințific*. tehnice sau agrotehni
ce. ducă cum vor tinerii și dujjă 
cum se Dotriveste specificul așe
zării (comuna Mihail Kogălni- 
ceanu are la club un cerc de 
matematică. Bâneasa un cerc 
tehnic auto. îndrumat de S.M.A.. 
ia Fîntânele tinerii învață de 
oanarea radio-tv.). Semnificativ, 
multe cluburi ale tineretului e- 
rau găzduite în sediul organiza
ției U.T.C- este cu atât mai fi
resc ca ecranizarea acțiunii gr 
ehjbclu! «4 pornească chiar din

seen®-:wî
Ancheti rwlinti de:

ELENA NESTOR
ION MARCO VI CI

Există lucrări pe care le re
simțim ca autentice, există lu
crări care ni se par insă arti
ficiale, „făcute". Nu este vorba 
in mod expres de valoare, deși, 
e vizibil, într-un fel o presupun 
ori nu. Să mă explic. $i o lu
crare pe care o privim ca arti
ficială poate conține anumite 
calități picturale. Nu este vor
ba. cu alte cuvinte, de aptitu
dine sau inaptitudine artistică 
în sensul limitat a] cuvîntului. 
Cu toate acestea... Mi-aș expli
ca unele insuccese ale noastre 
în felul următor i artistul con
fundă sau acceptă cu nepâsă- 
toare ușurință că aspectele re
alității privite ca „tematică" 
sint totuna cu „subiectul", mai 
precis, cu o anumită schemă 
figurativă ce are deja presti
giul unui succes. Această sche
mă este tratată, pusă apoi de 
acord, chipurile, cu viziunea 
sa personală. In această opera
ție se dezvoltă surprinzător tot 
apetitul său de a picta, toată 
stăruința sa de a fi artist. In a- 
ceastă operație descoperim de 
fapt tnaDetența de a observa 
pe conț propriu un fapt sau al
tul, de a-1 traduce intr-un lim
baj propriu. Unele carențe in 
meserie se pot bine ascunde 
sub ticuri moderniste. Rezulta
tul e de multe ori ridicol, fie 
prin încercarea de a sofistica 
cele mai simple ?i ardente ade
văruri, de a vorbi despre ele ca 
despre porțelanul chinezesc sau 
costumele de Ia curtea regelui 
Soare, fie din tendința de a sim
plifica lucrurile pe temeiul poe
ziei „prozaismului". Am spus o- 

£ dată ceva unui coleg despre 
i’ w toate astea. „Da. mi-a răspuns, 

ai dreptate, dar ai văzut ce sub
til a rezolvat raportul rece-cald. 
ce bine era desenat piciorul per
sonajului din stânga" ș.a.m d. 
Cum vine asta ? Pășim, lunatici, 
pe un tărim imaginar și susți
nem cu vehementă că e pămint, 
ori călcăm pe el si ne jurăm cui 
vrea să ne asculte și e dispus 
să ne creadă că ne aflăm pe 
plar.eîa Marte ? De ce să spu
nem că artistul s-a gindit

CONSTANTIN 
PILIUȚĂ:

„Mâ interesează ce gîndește 
un artist despre realitate și 
nu despre tema realității"

Patru pictori despre
ACTUALITATE

REALISM
realitate, s-a chinuit să pricea
pă ceva și să ne comunice și 
nouă acest ceva, cînd nu e așa. 
Mă interesează ce gîndește un 
artist despre realitate și nu des
pre „tema realității". Nu știu de 
ce sînt tentat să-i compar cu a- 
cei copii premianți cărora le fac 
temele părinții. Nu știu ce mă 
face să iubesc mai mult un lu
cru imperfect tehnic, muncit, 
căznit, dar adevărat, tulburător 
prin ceea ce vrea să spună.

SABIN BÂLAȘA:
„Sâ încercăm sâ convingem 
publicul in primul rind cu 

propria creație"

Observ un fenomen ciudat: 
cu cit e mai confuză, mai am
biguă creația unor artiști, cu atât 
mai clare apar expunerile lor 
verbale despre rostul artei în 
societate, despre cum trebuie 
pictat un lucru sau altul, des
pre valoare și pe unde trebuie 
căutată ea. Căci, altă ciudățenie, 
acest tip de artist scrie cît de cît 
gramatical, vorbește bine, cu 
patos, are, în conferințe, dialo
guri, simpozioane, plăcerea de 
a se adresa direct oamenilor. Mă 
gindesc de multă vreme și la o 
plăcere a mea, și, cred, nu nu
mai a mea, pe care, din păcate, 
știu că nu mi-o voi satisface 
așa de curind. Aș pune un ast
fel de artist să-mi explice toate 
frazele acestea, altfel frumoase, 
Inatacabile în principiu. în fața 
proprie: creații. Să mă convingă 
că griuri murdare, negruri și 
violeturi fetide sint luminoase si 
stenice, că personaje de un regn 
nepreciza: sint de fapt proiecția 
unor indivizi reali, sau verosi
mili In ordinea artistică, că două 

triunghiuri ce se sumețesc spre 
partea superioară a tabloului 
(față de altele mai leneșe, pla
sate undeva mai jos) înseamnă 
„avînt“ și nu altceva. N-o spun, 
se poate bănui, exclusiv pentru 
satisfacerea propriei curiozi
tăți. In cea mai bună parte a 
publicului însuși, a auditoriului 
care e mai puțin amorțit, mai 
puțin gata să admire orice, de- 
cit sîntem noi dispuși să cre
dem. Deci publicul trebuie întâi 
convins. Convins cu adevărat. 
Eu pot fi calificat oricum. Nu 
mă supăr. Nu mă descumpăneș
te zîmbetul esteților „subțiri", 
care oricînd îmi pot argumenta 
că arta nu operează cu criterii 
și norme riguros matematice, că 
arta refuză spiritul cam grobian 
al exprimărilor prea clare, prea 
„pe șleau", că arta cultivă în- 
tr-un fel imponderabilul. Deși, 
uite așa, dintr-o mică greșeală 
de proporționare, dintr-un amă
nunt, dintr-o eroare imponde
rabilă. alchimiștii nu produceau 
aur ! Deși, uite. așa. din impon
derabil in imponderabil, ajungi 
să juri că un lucru mare e mic 
și invers ! în sfîrșit. mai am o 
curiozitate. De ce acești artiști 
nu-și includ multe opere de 
amploare în expozițiile per
sonale. de ce le uită atât de re
pede, de ce la organizarea cite 
unei retrospective nu le mai 
susțin cu aceeași tărie „candi
datura" fie măcar și cu jumă
tate din tăria cu care Ie susți
neau în expunerea inițială, cu 
vehemența cu care le apărau de 
neînțelegerea (unei părți, fireș
te). a publicului, de răutatea și 
meschinăria (unei părți, firește)
a criticii ?

GEORGE BARIȚ Șl

CONTEMPORANII SAI
Printr-o bună parte a activi

tății sale, editura Minerva con
tinuă în mod susținut procesul 
de valorificare a moștenirii 
noastre culturale. Dintre ulti
mele apariții care ne-au atras 
In acest sens atenția, ne vom 
oori de aceasta dată, la un vo
lum de corespondență, Bariț și 
contemporanii săi. apărut sub 
îngrijirea unui colectiv de ti
neri cercetători clujeni, coordo
nați de Drot, dr doc. Iosif Per- 
vain și prof dr. doc. Stefan 
Pascu. Volumul, care va fi ur
mat de încă 11. cum se specifică 
In Prefață, deschide cel mai 
vast plan de valorificare cri
tică a perioadei extrem de sem
nificativă orin bogăția eveni
mentelor sale, anume cea care 
premerge si urmează actul re
voluționar d? jâ 1848 |n Transil
vania. Un act de istorie literară 
de-o asemenea anvergură poate 
părea in bună măsură polemic, 
cel puțin cit timp, după cum 
»e știe. Școala ardeleană (și ceea 
ce a descins din ea) a fost și

VASILE CELMARE:
Erorile „distanțării1

Sesizăm în expoziții extrem de 
multe fețe ale unuia și aceluiași 
artist. Desigur, acest fapt în 
sine nu ne poate spune prea 
mult. In orice caz nu neapărat 
ceva negativ. Cel mult că un a- 
semenea artist are o mare mo
bilitate spirituală, o curiozitate 
nestăpînită, sub aspectul tehni
cilor utilizate, manifestă o oroa
re, poate uneori exagerată, față 
de propria manieră, de rutina 
care ne pîndește, într-un fel sau 
altul, pe toți. Dar descopăr une

ori că destul de multe lucrări 
sînt reci, impersonale, vădind o 
neangajare sub toate aspectele. 
Ai senzația că poate vorbi ori- 
cînd, despre orice, cu condiția, 
supremă justificare în fața pro
priei conștiințe ca și a altora, de 
a fi „bine făcut“. Putem substi
tui profesionalismului, In chip 
exclusiv, tot ceea ce concură la 
apariția unei opere de artă ? 
Cred că nu. Nu spun că un artist 
nu poate aborda de-a lungul u- 
nei întregi cariere numeroase și 
variate teme, că nu poate co
borî în atmosfera unor îndepăr
tate veacuri istorice, ori nu poa- • 
te reveni în cea mai acută ac
tualitate. Cu condiția unei con
tinuități în preocupări, a unei 
meditații serioase asupra temei 
alese, ce poate caracteriza chiar 
o întreagă etapă în creația sa. 
O temă artistică (și nu un motiv 
oarecare) nu se schimbă așa 
cum se schimbă o haină ! E 
greu de crezut că te poți pla
sa pe infinit de multe puncte de 
vedere asupra realității, că poți 
sâ contempli actualitatea din 
unghiuri diferite, disimulîndu-te 
continuu cu pretenția, subînțe- 
leasă firește, de a exprima o 
părere unică, personală, cu ilu
zia unei ferme angajări, care nu 
este de fapt decît o angajare pe 
jumătate

Rămîn la convingerea că ope
ra este produsul unei meditații 
asupra realității in care trăim, 
a realității noastre socialiste, că 
totul pornește de Ia cunoașterea 
ei profundă. Nu mi se pare ni
mic mai grotesc decît să vor
bești în numele ei, fără să o cu
noști. nuanțat. în toată comple
xitatea sa, neignorînd implicați
ile sale decît artificiul unei me- 

NOTE DE LECTOR

este în suficient de multe cazuri 
frustrată de considerațiile cri
tice izvorite dintr-o considera
ție atentă a fenomenului. Nu 
este totuși vorba de o ignorare, 
cit. sâ spunem, de un „blam" 
pe care-î dă criteriul estetic de 
apreciere Modalitatea aceasta 
de apreciere este insă în opinia 
noastră injustă și nu ooate da 
măsura valorii obiectului cer
cetat.

Sintem adică obligați să luăm 
In considerare un fenomen cul
tural pentru că a fost de o am
ploare cu totul neobișnuită, dar 
îl limităm adesea la o sectară 
evaluare estetică deși el nu și-a 
propus acest deziderat funcțio
nal. frustrindu-1 astfel de spe
cificitatea sa aparte si de con
siderarea obiectivă a consecin
țelor denotând din această spe

cificitate. O schimbare a opti
cii este deci necesară, deoarece, 
chiar dacă. în general nu avem 
de-a face cu niște belet.riști au
tentici, ideile vehiculate s-au 
constituit indiscutabil. Intr-o 

tafore care și-o apropie, așa 
parcă din auzite, cu pretenția că 
o poate înlocui chiar. Documen
tarea, de fapt cunoașterea ne
mijlocită a realității este o no
țiune compromisă numai pentru 
acele spirite care, trecînd grăbit 
și superficial pe lingă tot ceea 
ce se întîmplă în jurul lor, ma
nevrează factice și naiv o „sim
bolică" a ei.

IOAN LUCIA:
Teme generoase - opere au

tentice

Structura artiștilor, se cunoaș
te, e diferită. Nu toți au voca
ția unei picturi declarat „filo
zofice", nu toți au darul de a 
articula convingător o viziune 
marcat ideatică. Prin aceasta nu 
cred că îi este refuzat nici unui 
artist privilegiul de a accede la 

■ realitate, de a descoperi sensuri 
noi, de a spune lucruri dincolo 
de înregistrarea, plăcută și pito
rească altfel, a unor aspecte lo
cale. Se poate demonstra că ar
ticularea unei concepții despre 
viață, despre artă, s-a realizat 
și prin viziuni al căror subiect 
nu o implica în chip ilustrativ, 
dar și că s-a realizat, în mare 
măsură, tocmai prin acelea care 
nu l-au ocolit. Evoluția picturii 
nu înseamnă în primul rind 
evoluția ideilor noastre despre 
realitatea în care trăim, despre 
univers in general și mai puțin 
despre evoluția conceptelor pri
vind limbajul artistic ? Un sin
gur lucru se desprinde însă lim
pede din oricare asemenea e- 
xemple. Claritatea intențiilor, 
decizia opțiunii. autenticitatra 
căutărilor, implicit a operei. Nu 
există, după părerea mea. teme 
perimate, teme sleite, tot așa 
cum e greu să ne imaginăm o 
limită a posibilităților tehnice. 
Există numai încercări false și 
încercări pe care le privim ca 
autentice. Temele generoase 
trebuiesc tratate cu 'aceeași cu
prinzătoare generozitate sufle
tească, cu o limpezime să
comunice și să emoționeze. Nu 
pot fi întunecate. ..impănate cu 
mister", făcute obscure, pe te
meiul „elevării", după cum nu 
li se poate conferi o accesibili- • 
tate închipuită, pe temeiul unei 
presupus reduse puteri de înțe
legere. Ar trebui să ne intere
săm mai serios și cum sînt pri
vite. primite asemenea lucrări 
de către public. Nu semănăm, 
unii dintre noi, cu boierii altor 
veacuri care îmbrăcau straie ță
rănești și stîlceau vorba, pentru 
a fi plăcuți celor de la coarnele 
plugului ? Nu cumva uităm că 
și atunci, plugarul acela fără 
știință de carte și secătuit de 
trudă, deosebea clar între un 
strai făcut în casă și unul de 
artizanat, frumos, bogat altfel, 
țesut special pentru uzul celor 
cărora le surîdea joaca de-a u- 
manismul ?

Grupaj realizat de
C. R. CONSTANTINESCU 

infrastructură a actului de crea
ție, care intr-o cronologie isto- 
rico-literară nu poate fi în nici 
un caz omisă. Acesta este mo
tivul pentru care considerăm 
ca binevenită recenta apariție 
editorială. Bariț și contempo
ranii săi.

Volumul, apărut în excelente 
condiții grafice, cu un aparat cri
tic riguros științific e împărțit 
în trei secțiuni și cuprinde scri
sori, în majoritate inedite, , a- 
dresate luf Bariț de către Afon 
Florian (introducere, text în
grijit și note de Iosif Perva.n), 
August Treboniu Eaurian (text 
îngrijit de Ion Chindriș) și Ton. 
Maiorescu (text îngrijit de Ti
tus Moraru). Prima remarcă ța 
care obligă lectura epistolelor, 
de-o excepțională însemnătate 
pentru cunoașterea perioadei, e 
aceea că avem de-a face c» o 
corespondență nu intimă, strict 
personală, ci profund angajată, 
militantă, o corespondența în 
care se dezbat marile probleme 
ale timpului

întrucit o analiză ,în amănunt 
ar depăși atribuțiile acestei 
zentări, ne mărginim doar sa 
subliniem încă o dată. în înche
iere, importanta acestui act de 
istorie literară.

ADRIAN ISAC

I EXPLOATAREA 

. CURIOZITĂȚII
I CITITORULUI

I Exploatarea predilecțiilor 
sau pasiunilor publicului din 
parte» unor oameni cu «us- 
tul afacerilor nu este un Iu»

Icru n>»u Dacă publlcuț în
drăgește cu pasiune anunufi 
actori sau clntăreți. intre-

Iprinrătorul aranjeur va pro
ceda in consecință. El va 
p<»posi intr-o localitate mai

I depărtată de centru, va ini- 
pinzi orașul cu afișe, va a- 
nunta cu mult zgomot so
sirea vedetelor iubite, va

I reuși să-șl vindă. cu prom
ptitudine. biletele și in sfîr
șit nu va mai avea altceva

Ide făcut decît să înceapă in 
seara respectivă spectacolul 
anunțat Ce mai contează 
pentru •»mu| nostru că la r<-

Idicarea cortinei spectatorii, 
care s-au grăbit să la bilete, 
nu vor întâlni nici un nume 

(din cele scrise pe af’S sau în 
nici un caz pe cele mai im
portante din cele anunțate 
de vreme ce biletele s-au 

| vindut din vreme ? In mod 
I obișnuit așa ceva se numește 

șușanea.

INu știm insă ce nume să 
dăm unei întreprinderi ase
mănătoare realizată insă cu 

ajutorul tiparului Lucru- 
I rile sint intriicîtva deosebite 
9 Farsa este aici de altă fac

tură. Coperta anunță pom

pos o temă, prefața o sus
ține și mai tenace, dar in
teriorul o contrazice. Mai 
exact : colecția de largă 
audiență Delfin publică o 
culegere de povestiri we
stern sub titlul Miros de 
praf de pușcă Prefațatorul și 
antologatorul ne arată într-o 
prefață intitulată Westernul 
și literatura western că știe 
în linii mari ce este literatura 
western, dar contrarierea în
cepe la consultarea sumare
lor Efortul de a întocmi o 
selecție de texte reprezenta
tive ale literaturii western 
este înlocuit cu facila alătu
rare de fragmente din ro
mane traduse mai mult sau 
mai puțin recent și care aii 
ca temă vestul american. Ci
titorul cunoaște Winettou si 
spera la altceva, dar alcătui
torul ediției n-a găsit alt
ceva mai bun decît un frag
ment din Karl May. La 
de comodă este si decimare» 
unui fragment din Maine 
Ried, Călărețul fără cap ori 
din Fenîmor Cooper Ce se 
ma| poate adăuga despre u- 
șurinfa cu care șe poate ex- 

•trage un fragment din re
centul roman comercial Șe
riful din Medicine Bend ori 
despre folosirea romanului 
Nevada 9 Florilegiul, care-si 
propune o selecție reprezen
tativă din literatura westu- 
lui. es.uează în apelul |a în- 
tîmplătoarele și puținele tra
duceri românești pp aceasta 
temă Și parcă pentru a spo

ri confuzia sînt introduse și 
cîteva nuvele de Jack Lon
don in care nu este vorba 
de west ci de... Alaska. E 
adevărat că goana după aur 
a cuprins și California care 
e in westul consacrat de lite
ratura westului dar între 
gurile Yuconului. de care 
vorbește London, și lumea 
și clima westului este o mare 
distanță. Graba și superficia
litatea ■ jucat feste alcătui
torului și editurii care pre
zidează indulgent atari com
binații. Literatura westului 
este mult mai bogată si mai 
diversă decît ne-o arată 
practic alcătuitorul ediției. 
Aici era de ales între 
literatura de caracter docu
mentar a westului de felul 
celei a lui Francis Parkman, 
prezent In selecție cu un 
fragment, și intre încercarea 
de ficțiune consacrată wes
tului. Apoi era necesară_pre
zența literaturii de bună ca
litate si nu a celei mediocre 
din romane comerciale ca 
cele ale lui Karl May ori 
Maine Ried, pentru a nu mai 
adăuga că primul nici nu 
este scriitor american. O an
tologie nu se face cu produse 
de serie. In sfîrșît trebuie 
să spunem că idee» unei bo
gate literaturi a westului nu 
se poate susține adunind 
texte ultra cunoscute Ex
ploatarea curiozității și pre
dilecțiilor publicului este șl 
aici făcută cu destul lipsă 
de scrupul Superficialitatea 
alcătuirii ediției e cu atît 
maî condamnabilă cu cît 
prefața arată că cel ce a fă
cut-o cunoștea autorii cu ca
re ar fi trebuit s-<» facă

M. COSTEA

DESPRE TURNEELE 
IMPROVIZATE

De cele nun multe ori, 
turneele teatrelor din pro
vincie în Capitală, nu sint 
concludente pentru potente
le artistice ale colectivelor 
respective. Mat intii, pentru 
că, la București, explicabil 
actorii au un trac dublu ce
lui de la premieră. Apoi, 
pentru că, în cazul montări
lor nu-ți dai seama întotdea
una dacă eșecul se datorește 
faptului că regizorul invitat 
a realizat spectacolul intre 
două trenuri, sau pur și sim
plu slabei pregătiri a colec
tivului. în fine, pentru că 
cele două-trei reprezentații 
date în fața publicului Capi
talei nu-i oferă acestuia o 
imagine foarte clară asupra 
opțiunii repertoriale a teatru
lui, asupra politicii' sale 
exhaustive.

din păcate, acestor 
cauze aproape obiective, li se 
adaugă și unele administra
tive, la fel de nefaste. Căci, 
de ce să nu recunoaștem, 
teatrele noastre tot nu au în
vățat să organizeze un tur
neu, să-i ofere condiții opti
me, obiective de desfășurare, 
să-i ofere finalitatea scontată , 
se mai întîmplă uneori (adică 
deseori I) co In aceeași sea
ră, criticii jt spectatorii Ca
pitalei să fie invitați și la o 
reprezentație din Galați, și la 
una sibiană și la o premidră 

bucureșteană. Se mai intîmplâ 
că la două zile după ce Tea
trul din Brăila prezintă 
Vlaicu Vodă, să te pomenești 
că și Teatrul din Petroșani, ba 
chiar și cel din Pitești vin 
tot cu aceeași piesă și cu 
montări aproape identice, 
nereușind să mai intereseze 
marele public. Și apoi mai 
este ceva cum intri într-o 
sală de teatru, în seara unei 
reprezentații de provincie, 
vezi pe culoare, prin foaiere, 
pe la bufet, pe la „cucurigu* 
valuri, valuri de tineri în uni
forme de liceu care, aduși 
probabil cam la întîmplare, 
vorbesc, răcnesc, se hîrjonesc, 
străini de orice atmosferă ar
tistică, confundînd sala Tha- 
liei cu stadionul liceului. A- 
supra acestui fapt trebuie să 
revenim mai pe larg altădată.

Toate observațiile de mai 
sus vizează și ultimul turneu 
al Teatrului „Bacovia" din 
Bacău, turneu nu foarte ex
presiv, în care cele două 
montări cenușii — Femeia 
fericită și Ultimul șantaj — 
s-au jucat cu circa douăzeci- 
treizeci de spectatori, pre
zența în sală a criticii teatrale 
inhibînd probabil o parte 
din distribuție

Apoi, altă concluzie nefa
vorabilă teatrului, este legată 
de absența regizorilor presti
gioși și în special a tinerilor. 
Chiar cînd piesa a fost mon
tată de Dan Nasta (Ultimul 
șantaj) am avut senzația de 
lucru făcut in grabă.

în schimb, teatrul stă 
foarte bine la rubrica actori.

în spectacolele vizionate, am 
acut ocazia să remarcăm nu I 
odată înaltul profesionalism I 
al mterprețUor Rozeanu, 
Radu Cazan, Putu Bumea. I 
Stelian Preda, Mircea Belu | 
Ileana Tamovski, Gheorghe 
Servrna, Liviu Rus, Doina la- I 
coo ș.a. încă două-trei ochi- | 
zifii din actuala promoție de 
absolvenți ai I.A.T.C.-ului ar I 
completa fericii colectivul. | 

în orice caz, accentele cri
tice din prezentele însem- I 
nări nu au alt scop decît I 
semnalarea unot lipsuri re- . 
mediabile, căci disponihdi- I 
tăți. există. Ele au fost mult I 
mai clare în montarea lui V.T. . 
Popa (Fără cascadori de I 
M.R lacoban) in care atît I 
distribuția, cît $i mizanscena . 
erau optimizante și în con- I 
cretizarea scenică a Preșului I 
lui I. Băieșu (regia I.G. Rusu) . 
egală celei bucureștene. Cele I 
două texte, acuzatoare ale • 
unor prejudecăți și moravuri . 
anacronice, au fost puse în I 
valoare cu competență, in- I 
geniozitate și haz. $1 faptul . 
că în stagiunea viitoare tea- I 
trul a inclus în repertoriu • 
alte două texte interesante ■ 
din dramaturgia noastră ac I 
tuală, (în premieră absolută I) ’ 
— Cititorul de contor a lui . 
Paul Everac ?i Sîmbătă, la I 
veritas de M. R. lacoban — ’ 
semnifică un nou motiv de . 
speranță pentru publicul nos- I 
tru dornic întotdeauna de a •
se regăsi pe scenă sincer, . 
spontan, nefalsificat. |

BOGDAN ULMU 
________________________ I

EMIL MÂNU

REVISTE ROMÂNEȘTI 
DE POEZIE

Un studiu critic care să se o- 
cupe de publicațiile de poezie 
românești nu poate fi decît bi
nevenit și cartea lui Emil Mânu 
suplinește o exegeză așteptată 
de multă vreme Așa stând lu
crurile, cartea publicată recent 
de Editura Academiei se adre
sează deopotrivă specialistului 
cît și publicului mai larg, dor
nic de informație literară. în 
ce privește felul în 6are a fost 
concepută carrea sînt demne 
de menționat metieulozitotea și 
spiritul științific în care au. fost 
organizate capitolele. „Autorul 
acestei cărți — scrie în „Ar
gumentul** său Emil Mânu — 
adună pentru întâia oară, din 
neantul colecțiilor de reviste 
datele necesare unei prezentați 
istorice, dar șj fișele de tempe
ratură ale unor epoci, cu en
tuziasmul și melancolia lor ln- 
cercînd să descifreze o istorie 
a poeziei românești privită din 
interiorul unor organisme inti
me ^le poeziei ca artă (.„). îsto- 
ria revistelor de poezie nu 
coincide cu isteria poeziei, dar 
o explică în unele din articu
lațiile ei" Fidel acestui prin
cipiu, autorul acestui interesant 
studiu înfățișează lectorului a- 
proape douăzeci de reviste în- 
cepînd cu acel „Album al pe
lerinilor români" pe care îl 
scotea pe cheltuiala sa Dlmi- 
trie Bolintinean" la 15 aprilie 
1851 la Paris și terminînd cu 
„Adonis- - bule’in de informa
ție și propagandă al mișcării 
poetice Adonis", redactat de 
Traian Mihăil-.-seu și apărut la 
I ianuarie 1941 Prezentării pro- 
priu-zise, făcută cu pertinență 

și într un mod riguros i se a- 
daugă o serie de observații și 
comentarii făcute nu numai cil 
ochiul cercetătorului care des- 
foliază biblioteci și colecții dar 
și cu un fin simt poetic al valo
rilor ; de aceea, situîndu-se in 
permanență pe poziția lectoru
lui anului 1972 (care a consu
mat poezie suficient de multă și 
de diversă ca să poată face 
disocierile cuvenite în postura 
sa de istoric și critic literar), 
Emil Mânu reușește să dea în 
această carte o radiografie ex
trem de interesantă și de utilă. 
Sînt de menționat, și’ nu în ul
timul rînd. citatele alese cu 
grijă din autorii-colaboratori 
ai revistelor, multe din nu
mele lor fiind azi aproape 
uitate cu desăvîrșire. Tn fine, 
cartea adună la un loc acele 
„fișe de temperatură ale unor 
epoci" (cum I? numește Emil 
Mânu), dă o primă imagine de 
ansamblu a cees ce a însemnat 
poezia română publicată în re
viste și poate constitui oricînd 
punctul de plecare sore studii 
și exegeze, spre descifrarea ro
lurilor pe care le-a jucat fie
care revistă în parte, si toate 
laolaltă în același timp.

Un „sumar al revistelor de 
poezie" și două anexe (tableta 
„O vorbă- de Tudor Arghezi și 
eseu] „Ce este poezia" de Geor
ge Călinesru) completează în 
mod fericit acest volum pe care 
nu avem decît a-1 saluta și a 
ni-1 adăuga cu plăcere biblio
tecii noastre

FLORENTIN POPESCU
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Vizita președintelui Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GIIEORGHE MAURER, a primit din partea 
primului ministru al Republicii Populare Bangladesh, ȘEIC 
MUJIBUR RAHMAN, următoarea telegramă :

Gaafar Mohammed Nimeiri
(Urmare din pag. I) 

care s-au bucurat peste hotare 
demonstrează capacitatea tehni
că de azi a industriei românești, 
posibilitățile sale largi de a 
participa la circuitul mondial 
de valori materiale.

Sînt vizitate apoi cîteva din 
sectoarele uzinei, urmărindu-se 
fluxul tehnologic de producție 
al motoarelor și de montare a 
tractoarelor. Rod al preocupări
lor continue de perfecționare 
tehnică, uzina este dotată cu 
mașini și agregate din cele mai 
moderne, ceea ce îi permite să 
aibă unul din cele mai ridicata 
grade de integrare a producției, 
cunoscut în industria mondială 
de tractoare.

Șeful statului sudanez urmă
rește cu mult interes procesul 
de producție, cere explicații 
asupra tehnologiilor folosite în 
diferite sectoare. In hala, de 
montaj, sînt urmărite ultimele 
momente ale asamblării unui 
tractor de 65 CP. De pe banda 
rulantă, iese acum tractorul 
U 651 M, cu numărul de fabri
cație 340 000. De altfel, la fie
care 8 minute un tractor pără
sește banda de montaj.

într-un sector învecinat, pe o 
altă bandă rulantă sînt în curs 
de montaj tractoare de 45 CP.

Diversificarea producției de 
tractoare, sarcină ce stă per
manent în atenția colectivului 
de aici, este urmărită apoi pe 
viu, într-o prezentare a tipuri
lor și diverselor variante aflate 
în fabricație.

In fața .oaspeților sînt aduse 
tractoare al căror potențial va
riază de^a 35 pînă la 150 CP., 
construite în 28 de variante. La 
solicitarea președintelui Suda
nului se fac demonstrații cu 
echipamentele cu care sînt în
zestrate tractoarele.

Brașovul este cunoscut însă 
si ca citadelă a industriei de 
a .’tocamioane. Președintelui 
Nimeiri îi sînt prezentate cu 
acest prilej și diferite tipuri de 
autocamioane realizate de uzi
ne’? brașovene.

Și în acest domeniu, înfăp- 
tuiridu-se indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitelor de lucru făcu
te aid. al întîlnirilor cu specia
liștii. se acordă atenție deo
sebită diversificării gamei de 
autocamioane.

Sînt înfățișate tipurile de 3 șl 
5 tone, în mai multe variante, 
precum și noua familfe de au
tocamioane Diesel, cu o mare 
varietate de utilități.

Rețin atenția oaspeților suda
nezi mașinile echipate cu insta
lații izoterme și izofrigorifice, 
asupra cărora cer explicații de
taliate, precum și autobasculan
tele de mare capacitate.

Luîndu-și rămas bun de la 
constructorii de tractoare pre
ședintele Renublicii Democrati
ce Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, a scris în cartea de o- 
noare i

„Astăzi am vizitat marea 
dumneavoastră uzină de trac
toare. Sînt impresionat de reali
zările dumneavoastră, de . pro
gresul general al României în 
domeniul industriei grele și 
mai ales ale industriei de trac
toare și autocamioane. Cred că 
acestea vor oferi o bună posi
bilitate de cooperare între Su
dan și România**.

De la uzina de tractoare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri, ceilalți oaspeți, se în
dreaptă spre orașul Codlea

Coloana de mașini parcurge 
străzile Brașovului, de-a lungul 
cărora mii și mii de locuitori, a- 
dreseeză oaspeților semne prie
tenești; aplaudă îndelung pe cei 
doi șefi de stat. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed Nimeiri. aflați în
tr-o mașină deschisă, răspund 
saluturilor entuziaste ale brașo
venilor.

De la ieșirea din Brașov, șe 
pătrunde în cîmpia Țării Bîrsei, 
ai căror locuitori au o bogată 
tradiție în agricultură și creș- 
ter^-'ănimaleîor. Cooperativa a- 
gricolă de producție și între
prinderea agricolă de stat de 
Ia Codlea oferă oaspeților cu-

B

UZINA DE TRACTOARE. Cu mult interes, înaljii oaspeți ascultă expli
cațiile asupra tehnologiilor folosite în diferite sectoare ale uzinei

noașterea unora din realizările 
harnicilor lucrători ai ogoare
lor.

Codlea îi întîmpină pe vizita
tori cu toată dragostea și sim
patia. populația orașului ieșind 
în calea lor cu mic cu mare, cu 
flori, cu fanfare.

Primul popas se face la fer
ma zootehnică a cooperativei 
'agricole de producție.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gaafar Moham
med Nimeiri sînt întîmpinați de 
/Xngelo Miculescu. ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare 
și apelor, de conducătorii orga
nelor locale. Șeful Direcției a- 
gricole județene. Ion Mănoiu, 
prezintă oaspeților cîteva aspec
te ale structurii actualp și per
spectivele zootehniei în aceas
tă parte a tării. De asemehea, 
inginerul-șef Constantin Bog
dan. care de 17 ani muncește 
alături de țăranii de aici, înfă
țișează preocuparea locuitorilor 
ei pentru ameliorarea raselor 
de animale, sporirea producției 
de carne și lapte.

La întreprinderea agricolă de 
stat, atenția oaspeților este re
ținută de realizările serelor a- 
menajate aici pe aproaoe 35 de 
hectare. Pe această suprafață — 
o imensă grădină a cărei poli
cromie îneîntă privirile. In alte 
sere se cultivă roșii, castraveți 
și alte trufandale de sezon.

Adjunctul ministrului agricul
turii. industriei alimentare și a- 
pelor, Ton Ceaușescu. se referă 
în exnlicațiile sale la evoluția 
dezvoltării întreprinderii, subli
niind că veniturile realizate de 
pe urma florilor șî legumelor 
cultivate în sere se ridică la 60— 
65 milioane lei anual. Expoziții 
florale care reunesc tot ce au 
creat horticultorii aici rețin a- 
tentia oaspeților în timpul vizi
tării serelor de garoafe si tran
dafiri. Mesaiul frumuseților flo
rale ale acestor meleaguri poate 
fi reîntîlnit în 17 țări europene, 
unde sînt trimise zilnic cu avio
nul «îaroafel*1 si trandafirii de 
la Codlpa Despre hărnicia si 
realizările oamenilor muncii de 
la întreprinderea de stat vor
besc sugestiv și serele în care 
se cultivă legume timpurii. Oas
peții «*nt invitați să gust° din 
căpșunile din prima recoltă. Tn 
timpul vizitei sînt prezentate 
mașinile agricole și echinampn- 
tele asimilate sau realizate aici 
pentru grădinărit, si care per
mit mecanizarea comolexă. ob
ținerea unor recolte suoerioar®.

Luîndu-și rămas bun. pre
ședintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri adresează calde felici
tări pentru realizările lucrători-

lor întreprinderii » agricole de 
stat de la Codlea.

Vizitarea obiectivelor econo
mice brașovene a prilejuit șefu
lui statului sudanez calde apre
cieri, oaspetele subliniind că ele 
reprezintă un simbol al dezvol
tării și progresului continuu al 
României de astăzi.

în cinstea oaspeților, pre
ședintele Comitetului executiv 
ăl consiliului popular județean 
a oferit un dejun care a reunit, 
într-o ambianță de cordialitate 
și prietenie, personalitățile ro
mâne si sudaneze ce însoțesc pe 
șefii celor două state, precum 
și reprezentanți ai organelor lo
cale, ai organizațiilor obștești 
din Brașov.

Exprimînd bucuria oamenilor 
muncii brașoveni de a avea în 
mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. de a primi pe 
nacnoțiî de seamă ai ooporului 
român, președintele Nimeiri și 
soția sa, președintele Consiliului 
popular județean. Constantin 
Drăgan a spus:

Vizita dumneavoastră, domnu
le președinte Nimeiri, în jude
țul nostru, ne onorează, între
gește și amplifică bucuria și sa
tisfacția locuitorilor de pe a- 
ceste plaiuri pentru bunele ra
porturi existente între popoare
le român și sudanez, pentru 
cursul ascendent pe care-1 cu
nosc aceste relații, mai ales 
după vizita din anul trecut a 
tovarășului Ceaușescu în fru
moasa dumneavoastră țară, prin 
care s-au deschis orizonturi noi 
cooperării româno-șudaneze. Oa
menii muncii din județul Bra
șov sînt mîndri că pot aduce 
contribuția proprie la dezvolta
rea acestor relații. îndeosebi pe 
linie economică, prin produse 
ale industriei brașovene _pe care 
le livrează în țara dumneavoas
tră în cadrul unor, schimburi 
reciproc avantajoase.

Nutrim din adîncul inimii spe
ranța că vizita dumneavoastră, 
discuțiile purtate la cel mai înalt 
nivel de reprezentare vor facili
ta dezvoltarea pe mai departe a 
bunelor raporturi, a încrederii 
între România și Sudan, vor 
sluji propășirii materiale și spi
rituale a țărilor și popoarelor 
noastre.

Acestea sînt gîndurile cele 
mai sincere cu care, alături de 
întregul popor român, noi, bra
șovenii. vă înconjurăm pe dum
neavoastră, domnule președinte 
Nimeiri, acestea sînt simțămin
tele de dragoste și stimă aleasă 
pe care le reafirmă toți locui
torii județului față de dumnea-

voastră, mult Iubite tovarășe 
Ceaușescu, care vâ dedicați în
treaga ființă pentru ca patria 
noastră să urce pe cele mai 
înalte trepte ale progresului și 
propășirii și să aibă cit mai 
mulți prieteni în lume.

în încheiere, Constantin Dră
gan a toastat pentru dezvolta
rea prieteniei dintre popoarele 
român și sudanez, in sănătatea 
președinților Nicolae Ceaușescu, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, a 
tovarășei Elena Ceaușescu și a 
doamnei Buseina Nimeiri.

Mulțumind în numele șefului 
statului sudanez, pentru cuvin
tele adresate, pentru primirea 
călduroasă a locuitorilor din 
Brașov, ministrul afacerilor ex
terne. Mansour Khalid, a spusi 
Vizita noastră in țara dumnea
voastră ar fi fest incomp 
dacă nu am fi cunoscut 
frumoasă regiune. A fost 
cere să vizităm această 
care a dat luptători pentru 
bertatea patrie 
luptători revol-,___
realizeze progresul de astăzL 
Sînt sincer cînd vă spun câ pro; 
greșul pe care dumneavoastră 
l-ați realizat în această regiune 
servește întăririi relațiilor din
tre țările noastre. Este o cola
borare mai veche, dar ea a în
ceput să capete contururi noi în 
special după întilnirile celor doi 
președinți cu ocazia vizitei dom
nului președinte Ceaușescu tn 
Sudan. Atunci cînd cei doi pre
ședinți procedează în acest fel 
țin seama de logica istoriei. A- 
cea logică care impune țărilor 
ce voiesc să trăiască independent 
în această lume, să colaboreze 
și să se sprijine reciproc. Am 
văzut în România ceea ce ați 
realizat dumneavoastră grație 
acestei politici de independență, 
și frații dumneavoastră — care 
au vizita{ Sudanul au remarcat, 
de asemenea, ceea ce noi am 
realizat gratie politicii noastre 
de independență.

Ministrul afacerilor externe a 
exprimat în numele președinte
lui țării sale urarea pentru în
tărirea prieteniei și colaborării 
sudanezo-române. a toastat 
sănătatea președintelui 
C eausescu 
Ceaușescu.

Vizita la 
în aceeași 
rească. zeci de mii de locuitori 
salutînd pe cei doi șefi de stat, 
pe ceilalți oaspeți în drumul lor 
spre reședințele oficiale ce le-au 
fost rezervate în stațiunea Pre-

■ar

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de fe
licitare și bunele urări transmise cu ocazia investirii mele în 
funcția de prim-ministru al Republicii Populare Bangladesh.

Sper sincer că relațiile de prietenie existente între țările 
noastre vor continua să se întărească în folosul popoarelor 
noastre, ceea ce va servi promovării cooperării internaționale.

Primiți, vă rog, Excelență, urările mele cele mai bune pen
tru progresul și prosperitatea poporului român prieten.

Convorbiri economice
româno-poloneze

Miercuri, tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și tova
rășul Mieczyslaw Jagielski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, președintele Co
misiei de Planificare, au avut 
convorbiri cu privire la coor
donarea planurilor pe anii 
1976—1980 și pe o perioadă mai 
îndelungată.

Cu prilejul schimbului de pă
reri, președinții organelor cen
trale de planificare din Româ
nia și Polonia au constatat că 
relațiile economice dintre cele 
două țări se dezvoltă cu succes, 
că există rtoi posibilități pentru 
a extinde în continuare colabo
rarea și cooperarea economică, 
în acest sens s-a oonvenit ca 
instituțiile de planificare să 
sprijine organele de comerț 
exterior din cele două țâri 
pentru majorarea volumului li
vrărilor reciproce de mărfuri 
din anii 1974—1975 peste preve
derile Acordului de lungă du
rată și de asemenea acțiunile 
de cooperare industrială și teh- 
nico-știintifică.

In spiritul indicațiilor trasate 
de către conducerile de partid 
și de stat ale celor două țări 
cu privire la dezvoltarea în 
continuare a colaborării econo
mice $i în scopul realizării pre
vederilor Programului complex 
al adincirii și perfecționării în 
continuare a colaborării și coo
perării intre țările socialiste) 
membre ale C.A.E.R., președin
ții organelor centrale de plani
ficare au făcut un schimb de 
păreri referitor la dezvoltarea 
economiilor naționale și a rela
țiilor economice dintre Româ
nia și Polonia și la posibilită
țile extinderii colaborării eco-

nomice dintre ele. în același 
timp, ei s-au informat asupra 
direcțiilor principale ale dez
voltării în perspectivă a eco
nomiilor României și Poloniei 
și ale cooperării economice. De 
asemenea, au convenit asupra 
programului de lucru al orga
nelor centrale de planificare 
cu privire la dezvoltarea cola
borării economice și cooperării 
în producție în cadru] coordo
nării planurilor dintre cele do
uă țări, pe perioada 1976—1980, 
iar pentru anumite domenii în
tre care industriile construcți
ilor de mașini, metalurgice, chi
mice și după anul 1980.

La convorbiri au participat 
Ion Bucur, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, Henryk Kisiel, vicepreșe
dinte al Comisiei de Planifica
re din R. P Polonă, specialiști 
și experți din cele două țări.

A luat parte, de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko. ambasa
dorul R.P. Polone la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
îr.tr-un spirit de cordialitate și 
înțelegere deplină.

(Agerpres)

INTILNIRE LA
Miercuri dimineața, tovarășul 

Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit 
cu Izz El Dien El-Sayed, mem
bru al Biroului Politic al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, si 
Aby Bakr Osman Mohamed 
Jalih, secretar general al pre
ședinției Republicii Democratice 
Sudan, membru al C.C. al Uniu
nii Socialiste Sudaneze. La con-

Miercuri a sosit la București 
delegația Partidului Comunist 
din Republica Sri Lanka, forma
tă din H.G.S. Ratnaweera, mem
bru al Biroului Politic, prim ad
junct al secretarului general, 
redactor-șef al ziarului partidu
lui. „Attha“, și M. P. Chandra- 
pala, secretar adjunct al orga
nizației de partid din districtul 
Hambantota, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită in 
țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspe
ții au fost întîmpinați de tova
rășii ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

La invitația Ministerului Să
nătății, miercuri după-amiază, a 
sosit în Capitală o delegație a 
Ministerului Sănătății Publice al 
Regatului Maroc, condusă de 
ministrul Abderrahman Tou- 
hami, care va face o vizită în 
țara noastră.

In baza unei recente înțele
geri intervenite între Ministe
rul Transporturilor și Teleco
municațiilor din Republica So
cialistă România și Ministerul 
Comunicațiilor și Poștelor din 
Republica Populară Ungaria, în 
curînd vor fi 
trasee rutiere 
tre cele două 
circula curse
recte pe itinerariile Timișoara- 
Arad-Vîrșand-Bekescsaba, Ora- 
dea-Salonta-Virșand-Bekescsaba, 
Cluj - Oradea - Borș-Debrecen-

deschise cinci 
internaționale în
tări. Astfel, vor 
de autobuze di-

p.
vorbire, a participat Constantin 
Vasilîu, adjunct de sef de sec
ție la C.C al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme de interes comun 
privind dezvoltarea în continua
re a relațiilor dintre cele două 
partide și dintre organizațiile 
de masă și obștești din cele 
două țări. Tntîlnirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

A aoăruti

Nr i 7.1973
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în 
Nicolae 

și a tovarășei Elena

Brașov a luat sfîrșit 
atmosferă sârbă lo

CINCINALUL ÎNAINTE DE 
TERMEN. CU EFICIENTA 
ECONOMICA SPORITA !: 
80 DE ANI DE LA CREA
REA P.S.D.M.R. : Damian 
Hurezeanu : Afirmarea cla
sei muncitoare pe arena vie
ții social-politice din Româ
nia ; Ion Crișan : Construc
ția de mașini sub incidența 
revoluției științifico-tehnice : 
Angelo Miculescu : Imbold 
și exigență în dezvoltarea 
producției agricole; Pavel 
Ioniță : Timp, valoare, efici
ență ; Virgil Ioanid : Siste
matizarea rurală i consecințe 
economico-sociale ; Constan
tin Mîndreanu : Activitatea 
cultural-educativ de masă în 
fata cerințelor vieții.

DIALECTICA DEZVOL
TĂRII SOCIETĂȚII SOCI
ALISTE. Radu Florian ! 
Considerații privind societa
tea socialistă și evoluția ei ; 
Știință-învățămînt: Victor
Mercea : Transpunerea în 
Dractică a cercetărilor știin
țifice ; Valeriu Pescaru : Din 
virtuțile sistemului informa
țional : Achim Mihu, Voicu 
Lăscuș : Pentru care profe
siuni ootează tineretul șco
lar ? RUBRICILE : Atitu
dini ; Curente și idei ; Din 
mișcarea comunistă și mun
citorească mondială ; 
internațională ; Cărți 
semnificații ; Revista

Viață
Si 

revis-

(Agerp.-es)• • • • •
Lotul A

• SPORT • SPORT •
lotul de tineret 3-1

DAR NAȚIONALA N-ARE ÎNCĂ 0 FORMULĂ
Pentru vacanța de primăvară

B. T. T. organizează

Hajduszoboszlo, Tg. Mureș-Cluj 
-Oradea-Borș-Budapesta și Ba
ia Mare-Satu Mare-Oradea- 
Borș-Debrecen.

Constituirea primei so
cietăți mixte de produc
ție cu participarea unei 
firme americane și a 
unei întreprinderi ro

mânești
Ministerul Industriei Con

strucțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii și firma „Control 
Data Corporation (C.D.C.) din 
S.U.A, au anunțat, la 4 aprilie, 
in cadrul unei conferințe de 
presă, constituirea primei socie
tăți mixte de producție in Ro
mânia, cu participarea . firmei 
americane respective și a unei 
Întreprinderi românești.

Cu ocazia semnării actului de 
constituire, Cornel Mihulecea, 
adjunct al. ministrului,și dl. 
William C. Norris, președintele 
firmei C.D.C. au arătat că noua 
societate, cu sediul la Bucu
rești, va produce echipamente 
periferice pentru calculatoare, 
incluzând cititoare de cartele, 
perforatoare de cartele și im
primante. Pe lîngă producție, 
este prevăzută și posibilitatea 
unei activități de cercetare și 
dezvoltare în scopul îmbunătă
țirii produselor inițiale și creă
rii de noi produse.

Participarea părților la capi
talul social al societății mixte 
va fi de 45 la sută pentru C.D.C. 
și 55 la sută pentru Centrala in
dustrială de electronică și au
tomatizare din cadrul Minis
terului Industriei Construcții
lor de Mașini-Unelte și Electro
tehnicii.

Ambii parteneri vor iiarticipa 
la conducerea activității prin 
intermediul reprezentanților lor 
în cadrul Comitetului de direc
ție și al conducerii societății. 
Părțile; vor contribui la înzes
trarea inițială a societății, com
pletarea fondurilor necesare ac
tivității societății mixte urmind 
să fie făcută și prin instituții și 
organizații finane iar-bancare.

O clădire nouă, modernă, va 
fi proiectată și realizată special 
pentru a satisface nevoile fabri
cației. Producția este prevăzută 
a începe încă în anul 1973.

Partenerii vor putea vinde 
produsele societății in întreaga 
lume.

eul „Globus": 
FLIPPER — ora 19,30.

rulează la Progresai (orele 15,30; 18; 20,15).
PESCĂRUȘUL! rulează'la Uni

rea (ora 20,15).
VACANTA LA ROMA : rulează 

la Unirea (orele 15,30; 18).
MOARTEA REGELUI NEGRU 1 

rulează la Munca (ora 14,00).
MAREA EVADARE : rulează 

Cosmos (orele 15,30; 19).

înțelegem dificultățile pe ca
re le întîmpină antrenorii na
ționalei în ceea ce privește sta
bilizarea unei formule de echi
pă. Față de meciul de săptămî- 
na trecută, susținut la Pitești, în 
compania selecționatei divizio
nare a Israelului, echipa națio
nală a suferit masive modificări, 
în meciul de ieri, de la Sna- 
gov, au lipsit Dinu, Iordănes- 
cu și Troi. Au apărut, în schimb, 
în formație, în cele două re
prize, a cite 60 de minute fie
care, Antonescu, în apărare, Pes
caru, în linia de mijlocași și 
Pantea, extremă dreapta, iar 
după pauză Oblemenco și Dem- 
brovschi, în locul lui Dumitra- 
che și Sătmăreanu. Dembrov- 
schi a jucat ca mijlocaș, iar Pes
caru a trecut pe linia de fund. 
Deci, cu două săptămîni înaintea 
meciului de la Kiev continuă 
marea fluctuație, nu se știe e- 
xact lotul de bază.

Acest meci-școalâ, dintre se- . 
lecționata A și echipa de tineret, 
arbitrat de antrenorul Valentin 
Stănescu. și cîștigat de „seniori" 
cu 3—1 prin golurile marcate, 
în ordine, de Dumitrache — apoi 
Roznai pentru tineret — Sameș 
și Marcu, nu se poate spune că 
nu și-a atins scopul i antrenorii, 
ori de cîte ori au simțit nevoia
— să remarce o acțiune fru
moasă, încheiată cu succes sau 
să critice greșelile jucătorilor
— au întrerupt jocul și au in-

tervenit cu observații judicioa
se, justificate.

Dar așa cum remarcam și 
după meciul de la Pitești, cîș- 
tigat cu același scor, 3—1. echi
pa noastră nu convinge, ea nu 
practică un joc colectiv, în în
țelesul adevărat al cuvîntului, 
nu are cristalizată o gîndire tac
tică, un stil propriu. Componen- 
ții echipei fac fiecare ce știu, 
și asta anunță o prea îndepăr
tată zi cînd ei își vor sincroniza 
mișcarea în teren, astfel ca fie
care acțiune să conducă la ma
ximum de randament, de efi
cacitate.

Dacă pentru cronicar un meci 
de antrenament se poate carac
teriza ca neconcludent — ca va
loare și spectacol — desigur, 
pentru antrenori, o partidă-

școală este în măsură. în func
ție de tactica prescrisă, de sar
cinile distribuite, să se constituie 
într-un important test. Ne gîn- 
dim că, pentru antrenori, me
ciul de ieri a contribuit Ia elu
cidarea unor semne de între
bare. la luarea unor decizii și 
adoptarea unor măsuri care se 
impun în exprimarea unor op
țiuni pentru un jucător sau al
tul, în îmbunătățirea calității 
jocului echipei naționale. Este 
o sarcină de mare răspundere, 
avînd in vedere cerințele care 
se pun în fața reprezentării la 
un nivel bun a soccerului româ
nesc în- confruntările internațio
nale de anvergură care se apro
pie vertiginos.

V. CABULEA

MERIDIAN
• Miercuri, în campionatul 

național feminin de volei. Me
dicina București, jucînd foar
te bine, a învins cu 3—0 (15—9, 
15—3, 15—8) pe Penicilina Iași. 
Constructorul București a dis
pus cu 3—0 
București, 
re, Rapid 
cu 3—1 
Neamț.

de Universitatea 
Evoluînd în deplasa- 
București a Întrecut 
pe Ceahlăul Piatra

2

• La Moscova, au continuat 
miercuri meciurile din cadrul 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață (grupa A). Echi
pa Suediei a învins cu scorul 
de 8—2 (1—1, 4—0, 3—1) selec
ționata R. F. Germania. In 
cea de-a doua partidă, echipa 
Finlandei a întrecut cu 5—0 
(2—0, 1—0, 2—0) selecționata Po
loniei.

Acțiuni turistice pentru
120 000 de tineri

Pentru tinerii amatori de 
turism, în vacanța de pri* 
măvară, B.T.T„ agențiile sa
le județene, sectoarele de 
turism din cadrul comitete
lor județene, municipale și 
orășenești ale U.T.C.. cercu
rile de turism din școli, or
ganizează numeroase acțiuni 
și activități turistice într-o 
gamă foarte variată.

Așa, spre exemplu, în nu
meroase tabere situate în 
cele mai pitorești locuri, 
printre care Izvorul Mure
șului, Săcele-Brașov, Pre
deal, Șuior, la cabanele din 
Bucegi, din ceilalți masivi 
muntoși pot petrece zile mi
nunate de vacanță circa 
4 000 de tineri. De asemenea, 
vor fi organizate excursii 
de 1—2 zile, în împrejurimi
le localităților. Ia locuri și 
obiective turistice importan
te pentru alți 30 000 de elevi.

Sînt prevăzute și excursii 
de lungă durată, pe circa 
100 de itinerarii care stră
bat, practic, toate zonele 
țării și la care vor partici
pa peste 20 000 tineri.

Programele de.* vacanță

pregătite de B.T.T. și orga
nismele sale prevăd aefiuni 
de drumeție la care vor mer
ge 50 000 de tineri. Circa 
8 000 de tineri vor efectua, 
în această perioadă ex
cursii peste hotare — Unga
ria. Bulgaria* Uniunea So
vietică, Iugoslavia — vor 
participa la excursii de o- 
rientare profesională — ac
țiuni organizate, in special 
pentru elevii din ultimele 
clase — se vor efectua nu
meroase tururi ale orașelor 
din propriile județe. Din 
bogatul program de activi
tăți pe care-1 oferă 
vacanță B.T.T. nu 
acțiunile de marcare 
marcare a traseelor
ne. de cunoaștere și conser
vare a naturii, 
cultural-sportive, 
rile de orientare 
vizite la muzee și case me
moriale care oglindesc isto
ria partidului si a organiza
ției U.T.C.. Așadar. B.T.T. 
oferă excelente condiții și 
prilejuri de petrecere a va
canței într-un mod foarte 
plăcut și folositor.

pentru 
lipsesc 
si re- 

monta-

duminicile 
concurșu- 
turistică.

COLIER PENTRU IUBITA 
MEA : rulează la Central (orele 
10. 12; 14; 16: 18: 20).

UCIDETI OAIA NEAGRA : ru
lează la Lumina (orele 13.30: 16j 
18.30; 20.45)

VALURILE DUNĂRII : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15).

TARA SĂLBATICĂ : rulează la 
Scala (orele 8.30: 11; 13.30: 16;
18.30: 21) : București (orele 8.30: 
11 . 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

ARTICOLUL 420 : rulează
Vitan (orele 10; 16).

NICI UN MOMENT — “ 
TISEALĂ : rulează la 
(orele 8,45: ti: 13.30: 
21) : Festival (orele 
11.96- 18: 18.30 21)

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează ‘ *

CU 
lează 
17.45: ____ __ _
de desene Animate nenfru

POVESTEA MICULUI
SAT • - - - -
13; 15).

COWBOY • rulează la
(orele 8.30: 11: 
Feroviar (orele 8.30;
18.30:
11; 13.30;
(orele 8.30; 11; 13.30; 16; 18.30;
21): Modern (orele 8.30: 11: 13.30: 
16: 18.30; 21)

IAKOV BOGOMOLOV : rulează 
la Viitorul (ora 20.15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Viitorul (orele 10; 15.30; 18).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Sala Palatului (orele 15: 
19.45) ; Patria (orele 10; 14.30;
19.15) .

ATENTATUL : rulează la Favo
rit (orele 10: 12,30; 15,30; 18; 20,30), 
Gloria (orele 8.45; 11,15; 13.30: 16: 
18.30; 20,45).

O ANCHETA DIFICILĂ : rulea
ză la Ferentari (ora 20,15), Giuleștl 
(ora 20.30).

CLOVNII : 
(ora 20,15).

GRĂSUNA : rulează la Moșilor 
(orele 18: 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Moșilor (orele 10; 15,30).

ORGANIZAȚIA : rulează ta Grl- 
vita (orele 9: 11.15: 13.30; 15.45;
18.15: 20.36); vniea rorele 9- n.i5- 
13.30: 15.45: 18,15; 20.30): Flamura 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.30)

NEÎMBLÎNZITA ANGELICA : 
rulează la Munca (orele 16; 18,15;
20.30) .

LUPUL MARILOR t RĂZBU
NAREA : rulează la înfrățirea 
(orele 15.30: 19)

COPILUL SĂLBATIC •. rulează 
la Miorița (orele 9: 11.15; 13.30:
15.45; 18: 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI ! 
rulează la Buzesti (orele 15.30; 
18: 20.30).

ALFRED CEL MARE : rulează
la Aurora (orele 9.15; 11.45; 15.30; 
18: 20.30): Tomis (orele 9.30: 12: 
15.30; 18; 20.30).

LOGODNICA FRUMOSULUI
DRAGON : rulează la Pooular 
(ora 20,15).

PETRECEREA t rulează la Popu
lar (orele 15.30; 18).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—20,15 în continuare).

ZESTREA : rulează la Lira Co
tele 15.30: i8: 20.15)

EU NU VAD, TU 
BEST1 EL NU AUDE • 
Dacia (orele 8.30: 11: 
18.30: 20.45).

EXPLOZIA : rulează 
cent mrele 18 30: 18

MARILE VACANTE : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 18).

DRUMUL SPRE VEST rulează 
ta Bucegi (orele 15,30; 18; 20.30), 
Drumul Sării (orele 15.30; 18:
20.15) .

O FLOARE ST DOI GRĂDINARI: 
rulează la Giuleștl (orele 10; 14,30;
17.30) .

SALVAREA : rulează la Vitan 
(ora 20).

MARIA STUART : rulează 
Pacea (orele 15.30; 18: 20.30).

DRUM tN PENUMBRA rulează 
la Rahova (erele 15.30. 18; 20,15).

ADIO. ARME I rulează la Flo- 
reasca (orele 15,30. 19).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION ;

la

la

DE PL.IC-
Luceafărul
16; 18,30:

8.45: 11.15:

Ia Arta (orele 10; 15,30; 18). 
MÎINir F CURATE: rulea- 
la Doina (orele 15,30; 

20.15) La ora 0.30 program

______ coco- 
rulează la Doina (orele 11;

Capitol 
13.30; 16; 18.30. 21); 
"* 11: 13.30: 16:

21): Excelsior (orele 8.45: 
16; 18.30: 21): Melodia

ruieazâ la Arta

NU VOR- 
rulează la 
13.30: 16:

la Cotro-
20 15)

Opera Română : BAL MASCAT 
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
CONTESA MARITZA - ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : UN FLUTURE 
PE LAMPA — ora 20; —
..Lucia Sturdza Bulandra' 
Mășureanu) o 
PIERDUTĂ — ora 20: (Sala Stu
dio) : ANUNȚ LA MTCA PUBLI
CITATE - ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Studio) ; BĂRBAȚI 
FAR A NEVESTE — ora 20; (Sala 
Maeheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30: Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE - ora 19,30: Teatrul Giu- 
lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19.30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : UN MAZELTOV PF. PLA
CUL TUTUROR — ora 19.30: Stu
dioul de Teatru al T.A.T.C. : VT- 
NATOAREA DE VRĂJITOARE — 
ora 20: Teatrul ..C. Tănase" (Sala 
Savoy) : R.EVTSTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19.30; (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19.30: Teatrul 
..Ton Vasilescu" • DOCTOR FĂRĂ 
VOIE — ora 19.30: Teatrul ..Ton 
Creangă” : NOTA ZERO T,A PTTP- 
tapf—ora 10: SOLDĂȚELUL DE 
PT-UMB — ora 10; Ansarnh’ni 
..Ransoriia RomAnă" : PE PLATTJ. 
RILE MIORIȚEI — ora 19,30; Cir-

Teatrul 
(Schitu 

SCRISOARE

9,oo Curs limba franceză.
Lecția a 49-a. 9,30 Prietenii lui
Așchiuță. 10,00 Telex- 10,10 Steaua 
polară. Emisiune de orientare șco
lară și profesională. Chimiștii. 
10,40 Telecinemateca : „Cetățeanul 
Kane“. 12,45 Teleobiectiv. 12,05 Te
lejurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex. 18,40 Cîntece și jocuri 
populare românești din diferite 
regiuni ale țării. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte
de termen — cauză a întregului 
popor. 20,00 Cîntecul săptămînii. 
20,05 Reflector. 20,20 Pagini de u- 
mor : Aventuri în epocă de pia
tră. 21,10 Tinerii despre ei înșiși. 
22,00 24 de ore. 22,20 Lumea de
mîine : „Medicină pentru anul 
2001“ (I). 22,40 Hochei pe gheață : 
Cehoslovacia — U.R.S.S. (Campio
natul mondial — grupa A).

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini muzi
cale de mare popularitate din o- 
pere și operete. 18.10 Film serial 
Pentru tineret : „Pierduti în spa
țiu" (ultimul episod) — „Aventu
ra fantastică". 19,00 Municipalita
tea răspunde bucureșteanulul. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejur
nal. 20,00 Concert simfonic. Lau
reat! ai concursurilor internațio
nale „Georee Enescu". în pauză : 
filmul documentar „Orașul și oa
menii săi". 22,00 Studioul artistului 
amator.

începînd de azi 5 aprilie a.c., Hotelul In
tercontinental București, vă oferă la etajul 
22, permanentă prospefime și bună dispozi
ție, prin tot ce spiritul modern poate oferi :

piscina cu apâ curgătoare 
sauna finlandeza 
salâ de gimnastica dotatâ cu cele mai moderne aparate 
serviciu de masaj
BARUL PANORAMIC 

terasa deschisa cu o largâ perspectivă asupra Ca
pitalei.



Consultările 
de la Helsinki
Intervenția reprezentantului 
român în problemele coope

rării culturale

Marți după-amiază, a avut 
loc o ședință a grupului de lu
cru care examinează proble
mele cooperării culturale.

Participanții au analizat prin
cipalele probleme care urmea
ză a fi cuprinse în directivele 
pentru comisia ce se va ocupa 
de cooperarea culturală în ca
drul conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa.

în intervenția sa, reprezen
tantul României, ambasadorul 
Valentin Lipatti, arătînd că 
majoritatea propunerilor pre
zentate pînă acum oferă o buna 
bază de lucru pentru redacta
rea mandatului comisiei, a 
subliniat necesitatea ca, în 
preambulul acestui mandat, să 
se precizeze obiectivele și prin
cipiile care trebuie să călău
zească cooperarea culturală 
dintre statele participante, caj. 
factor activ al procesului de 
securitate în Europă.

Delegatul rumân a relevat, 
totodată, prioritatea care tre
buie acordată cooperării euro
pene in domeniile culturii, edu
cației și informației, prin ela
borarea’ unui program de cola
borare pe termen lung și în^ 
cheierea de acorduri bilaterale 
și multilaterale. Ambasadorul 
român a arătat că, în procesul 
redactării directivelor pentru 
Comisie,, delegația țarii noastre 
va formula sugestii și propu
neri’ menite să contribuie la 
elabbrarea-acestui mandat, care 
să întrunească -acordul tuturor 
participanților.

Reprezentantul român despre 
cooperarea tehnico-științifică

Miercuri, grupul de lucru al 
reuniunii multilaterale de la 
Helsinki a continuat dezbate
rile asupra cooperării ^tehnico- 
științifice și în domeniul me
diului înconjurător.

în atenția participanților s-au 
aflat proiectele de text — 
cuprinzmd instrucțiunile pentru 
organismele Conferinței ce se 
vor ocupa de aceste aspecte ale 
cooperării economice — pre.- 
zentate anterior de Cehoslova
cia, România și. respectiv, 
Suedia. Luînd cuvîntul, repre
zentantul român, D. Stănescu, 
a reamintit propunerea țării 
noastre ca, în formularea,- in
strucțiunilor respective, să se 
țină seama de necesitatea faci? 
litării accesului tuturor statelor 
la realizările științei șv tehno
logiei moderne, prin promova
rea transferului de tehnologie, 
crearea și utilizarea unor bănci 
de date, promovarea comerțu
lui și himburilor de licențe 
și brev •. Tiaiodată, după pă
rerea R imânfei, într-un stadiu 
ulterior,, vor trebui, examinate 
și alte mijloace și modalități 
concrete .de dezvoltare -a coope
rării . ’ economice. în 'aeeăt.sens, 
se are în. vedere adoptarea de 
măsuri pe ' linia amplificării 
schimbului de cunoștințe 'știin? 
țifice și tehnice, în special în 

.domenii purtătoare ale progre
sului economic contemporan, 
cum sînt electronica, chimia 
polimerilor, sistemele de auto
matizare și telecomandă, folo
sirea energiei și tehnologiei 

. nucleare în scopuri pașnice, 
producția de calculatoare elec
tronice și aplicarea tehnicii 
moderne de calcul, aplicarea 
chimiei și biologiei moderne în 
alimentație și agricultură etc. 
în același timp, reprezentantul 
României a subliniat că inten
sificarea . șchimbUFilOr comer
ciale și aprofundarea cooperării^ 
economice pe planuri multiple" 
pun.în’ evidență importanța per-' 
fecț.ionârii ’ colaborării în do
meniile financiar, monetar și 
bancar. .

Delegația română a propus,-de 
asemenea; ca în proiectul de di
rective să se prevadă și moda
lități de cooperare in vederea 
formării și perfecționării ca
drelor naționale de specialiști 
in diverse ramuri de activitate.

în aceeași ședință s-a făcut 
un schimb de opinii asupra unei 
propuneri prezentate de R.D.G. 
în ce- privește . cooperarea în 
domeniul protejării și âm'elio? 
rării mediului înconjurător. A- 
cest proiect a fost acceptat_ ca 
document' : provizoriu, urmînd 
ca, după' ce va fi completat și 
revizuit In spiritul propuneri? 
lo’r'făcute de delegațiile Româ
niei, Belgiei și Franței, să fie 
adoptat ca text definitiv.

Cuvîntul reprezentantului ro
mân despre aspectele militare

Tot în cursdl zilei de. miercuri, 
grupul de experți care se ocupă 
de redactarea instrucțiunilor 
pentru organismele conferinței 
ce se vor ocupa de problemele 
securității (primul capitol al or
dinii de zi) a continuat exami
narea aspectelor militare, r&s- 
pecțjv a măsurilor de creștere 
a încrederii .și stabilității -in 
Europa. Subliniind acordul -#ce 
există’ între- participant! asupra 
marilor obiective ale conferin
ței -ge'neral-europene, reprezen
tantul României, R. Neagu,; a 
a arătat că una dintre proble
mele care preocupă azi în cel 
mai inalt grad popoarele euro
pene este prezența unei aglo
merări de trupe, arme și insta
lații militare pe continent, fără 
precedent. Problemele dezanga
jării militare și dezarmării, eli
minarea cauzelor ce pot genera 
un nou război pe continent, con
stituie o parte integrantă, orga
nică. a securității. în acest sens, 
conferința, în afara stabilirii u- 
nor măsuri de creștere a.încre
derii si întărire a stabilității, ar 
trebui să permită studierea po
sibilității de adoptare și a altor 
măsuri, cum sînt s renunțarea 
la manevre militare, la demon
strații de forță și la concentra
rea de trupe la frontierele altor 
state, reducerea și retragerea, in 
ultimă instanță, a trupelor de 
pe teritoriile altor state in li
mitele frontierelor naționale, 
lichidarea bazelor militare aflate 
pe teritoriile altor state, redu
cerea bugetelor militare, trece
rea treptată la reducerea tru
pelor naționale și armamente
lor, crearea unor zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale 
Europei, desființarea blocurilor 
militare.

de peste hotare

R.P.D. COREEANA. - La întreprinderea de material didoctic din Chongjm.

„DOSARUL NISHGA"
• Revendicările indienilor din Canada • Disputa 

pentru Valea Nass și documentul din 1763 
• Justificarea celui de-al patrulea judecător...

Cinci decenii de existență 
a Ligii Tineretului Democrat 

din Japonia
Mesajul C. C. al U. T. C.

C.C. al U.T.C. a transmis Ligii Tineretului Democrat din Japo
nia, cu prilejul aniversării o 50 de ani de Io crearea sa, urmă
torul mesaj ;

Dragi tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la crearea Ligii Tineretu

lui Democrat din Japonia, Comitetul Centrat al Uniunii Tinere
tului Comunist are deosebita plăcere de a vâ adresa un cald 
salut frățesc, tovărășesc in numele întregului tineret din Repu
blica Socialista România.

în cei 50 de ani care au trecut de la crearea sa, Liga Tinere
tului Democrat din Japonia s-a manifestat ca un factor activ 
in lupta împotriva imperialismului, pentru apărarea intereselor 
tinerei generații, pentru o Japonie pașnică, democratica, inde
pendentă și prosperă.

Tineretul patriei noastre urmărește cu viu interes și este pe 
deplin solidar cu activitatea desfășurată de Liga Tineretului 
Democrat, sub conducerea Partidului Comunist, pentru închega
rea unui front larg de luptă al forțelor progresiste de tineret, 
pentru unitatea clasei muncitoare, pentru pace și înțelegere intre 
popoare.

-Esprimindu-ne. xonvingprea că relațiile de colaborare dintre 
Uniunea Tineretului. Comunist și Liga Tineretului Democrat din 
Japonia, vot cunoaște p continua întărire și dezvoltare, vâ 
dorim, dragi tovarăși, noi și însemnate succese in lupta pe care 
o duceți pentru înfăptuirea idealurilor de pace și progres ale 
tineretului japonez, pentru cauza democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL

UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SESIUNEA
COMITETULUI

FONDATOR
AL UNIVERSITĂȚII

0. N. U.
La sediul Organizației Na

țiunilor Unite din New York 
s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a Comitetului 
fondator al Universității Na
țiunilor Unite. însărcinat de 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, cu misiunea 
de a elabora Carta obiecti
velor și principiilor de func
ționare a Universității.

Comitetul fondator, ai că
rui membn au fost numiți de 
secretarul generai — * intre 
care se numără și un specia
list român, prof. dr. docent 
V. Șahi ni — a dezbătu: pro
bleme legate de structura și 
funcționarea Universității, 
modul de alegere a organis
melor sale conaucâioare. me
todele de -funcționare a acti
vității- Totodată. Comitetul a 
hotărit să se întrunească din 
nou, in luna iunie a.c. la se
diul U.N.E.S.C.O. din Paris, 
pentru- a definitiva Carta. 
Specialistul român a fost a- 
les de comitet in funcția de 
raportor; el urmind să pre
zinte următoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
din luna septembrie a aces
tui an un raport asupra ac
tivității Comitetului și să 
supună aprobării plenarei a- 
cestui forum internațional 
Carta respectivă.

O decizie a Tribunalu
lui Suprem al Canadei a 
adus din nou in atenția 
opiniei publice canadie
ne situația și revendică
rile indienilor băștinași 
din această țară.

Cu patru voturi contra trei ju
decătorii înaltei instanțe juridi
ce au respins o acțiune a in
dienilor Nishga care revendică 
restituirea văii Nass, acaparată 
de autorități printr-o decizie a 
guvernului provincial din Colum
bia britanică. Indienii au invo
cat in apărarea revendicărilor 
lor și împotriva abuzului acapa
rării, cel mai natural dintre 
drepturile naturale : existența 
lor neîntreruptă pe respectivul 
teritoriu Căci, așa cum recu
noaște într-o declarație scrisă și 
guvernul provincial, „din vre
muri imemoriale indienii Nishga 
trăiesc, vineazâ și pescuiesc in 
valea Nass" (este vorba de o 
regiune roditoare situată in nor
dul Columbiei britanice și care 
se întinde pe o suprafață de 
circa 12.000 kilometri patrați).

In fapt, decizia Tribunalului 
Suprem a lăsat deschis dosarul 
in cauză. Este adevărat patru 
din cei șapte inciți magistrați 
s-au pronunțat împotriva acțiu
nii indieniior Nishga. Cel de-ol 
patrulea, insă, care a decis in 
fond hotărirea, și-a explicat vo
tul ca fiind „provizoriu determi
nat de unele vicii formale ale 
acțiunii introduse*. în realitate 
— a declarat el. alâturindu-se 
in acest sens celor trei colegi 
care au votat pentru admiterea 
acțiunii indieniior — faptul că nu 
există un act scris asupra drep
tului de proprietate al indieni
lor Nishga nu ar trebui inter
pretat strict căci este vorba de 
drepturi ancestrale care n-au 
fost codificate fiindcă nimeni, 
de-a lungul timpului, n-a resimțit 
necesitatea codificării lor. Presa

canadiană remarcă, de altfel, 
că o nouă acțiune juridică a 
indienilor are toate șansele să 
răstoarne votul din Tribunalul 
Suprem, cu atît mai mult cu cit 
susținătorii cauzei Nishga au 
scos acum la lumină o procla
mație pînă acum necunoscută a 
regelui George al lll-lea al An
gliei, datind din onul 1763, do
cument prin care se recunosc 
„drepturile diferitelor triburi in
diene" asupra unor teritorii.

denți ai străvechilor locuitori de 
pe meleagurile Canadei.

într-o convorbire pe care a 
avut-o cu o delegație a indie
nilor Nishga, la Ottawa, pre
mierul Trudeau a arătat că 
„este posibil și necesar ca in
dienii să dobîndească mai mul
te drepturi pe teritoriile pe care 
le locuiesc din timpuri indepăr- 
tate, de pe vremea cind colo
niștii albi nu veniseră încă". 
Cercuri guvernamentale din ca-

Aspect de la o demonstrație a indienilor in centrul capitalei 
canadiene : „este posibil și necesar ca indienii să primească 

mai multe drepturi...".

Urmările juridice și politice 
ale actualei acțiuni o indieni
lor Nishga in apărarea pămin- 
tului și drepturilor lor sint deo
camdată dificil de evaluat. Cert 
este că asistăm Io o activizare 
remarcabilă a luptei celor 
250.000 de indieni băștinași din 
Canada pentru reperarea in
justițiilor al căror obiect mai 
sint și pentru recunoașterea 
drepturilor lor firești ca descen-

pitala canadiană vorbesc despre 
„o operativă și globală rezolva
re pozitivă a revendicărilor in- 
dienilor" (DER SPIEGEL). S-ar 
putea, deci, ca acțiunea de la 
Tribunalul Suprem și mișcarea 
revendicativă moi insistentă și 
mai organizată a indienilor să 
determine, 'realmente, o abor
dare nouă, pozitivă a drepturi
lor și statutului celor un sfert de 
milion de indieni din Canada.

E. R.

Sute de tineri âu manifestat, 
marți seara, la Lisabona, ce- 
rind autorităților încetarea 
războiului colonial din Ango
la, Mozambic și Guineea- 
Bissau.

SĂRBĂTORIREA CELEI DE-A 28-A 
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII UNGARIEI

Yeni, dolari și o balanță 
deficitară

La Budapesta si in inveaxa 
țară s-a sărbători: cea de-a 
23-a aniversare a cube rarii Ua- 
gar.e; de sub jugm fascist. La 

I Monumentul erouor m^gn^a— 
I din Piața Erouor. precum si la 
I Monumentul eroilor sovietici au 

avut ioc depuneri de coroane 
I ce Cori, la care au participat 
I Păi Lotonczi. președintele Con

sulului Prezidenții al R. P. Un
gare, Jăncg Kțdar. prim-secre-

tar al C.C. al P.M.S.U., Jeno 
rock, președintele Consiliului 
ce Miniștri al R. P. Ungare, și 
a.ți conducători de partid și de 
stat, reprezentanți ai unor orga
nizații obștești și <je masă..

în numeroase localități oficia- 
Ltâțile au depus coroane de flori 
la monumentele si mormintele 
ostașilor român; care s-au jert
fit in lupta pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist.

Excedentul Japoniei in 
balanța comercială cu 
S.U.A. s-a cifrat anul 
trecut la 4,1 miliarde do
lari ceea ce înseamnă 
doi din trei dolari ai defi
citului comercial ameri
can se află la Tokio. Cea
laltă treime de dolari 
deficitari se recrutează 
din comerțul cu Canada 
(12.4 miliarde exporturi în 
comparație cu 14,9 mi
liarde importuri) și Piața 
comună (11,9 miliarde ex
porturi in raport cu 13,3 
miliarde importuri). „Ja
ponia a devenit, scrid 
INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE, ținta 
acțiunii corective ordo
nată de președintele 
Nixon cind a devalorizat 
dolarul și a determinat 
celelalte țări industriali
zate occidentale să forțe
ze yen-ul să floteze, ceea 
ce a avut ca efect o re
evaluare a Iui pe piață 
cu 16 la sută". Teoretic, 
aceasta ar fi trebuit să 
ducă la scumpirea pro
duselor japoneze și să le 
facă pe cele americane 
mai competitive; mai ief
tine pentru cumpărătorii 
japonezi. Aceeași teorie 
i-a îndemnat pe ameri

cani să-și devalorizeze 
moneda in 1971. In prac
tică insă, teoria, așa sim
plă cum pare la prima 
vedere, se dovedește a fi 
deficitară.

Japonezii nu par deloc 
dispuși să renunțe la 
profiturile enorme pe ca
re le obțin de pe urma 
schimburilor lor comer
ciale. Prețurile mai mici 
la produsele lor in com
parație cu cele ale parte
nerilor comerciali se da
torează. printre altele, 
materiilor prime impor
tate din străinătate ia 
prețuri foarte avantajoa
se. productivității ridica
te, organizării eficiente 
a industriei și sondării 
prompte a piețelor exter
ne. Dacă se are în vedere 
faptul că 68 la sută din 
importurile japoneze le 
formează materiile prime 
și combustibilul și că 
S.U.A. este cel mai im
portant furnizor al Japo
niei în acest domeniu (27 
la sută din cele 68 de 
procente), se deduce câ 
devalorizările succesive 
au ieftinit materiile prime 
americane spre satisfac
ția importatorilor japo
nezi care au intrat pe

neașteptate in posesia u- 
nor ciștiguri. In schimb. 
95 la sută din exporturile 
nipone sint reprezentate 
de produse ale industriei 
ușoare și grele care in
clud valoarea redusă a 
materiilor prime importa
te. Costul produselor s-a 
redus și deci, pentru a 
doua oară, japonezii re
alizează profituri din co
merțul cil S.U.A. în ciuda 
devalorizărilor. simpto- 
mele inițiale încurajatoa
re nu s-au transformat 
in tendința scontată, de 
redresare a deficitului in 
schimburile comerciale 
ale celor două țări. Citind 
cifre de ultimă oră, pu
blicate de Ministerul Co
merțului al S.U.A., agen
ția U.P.I. releva că defi
citul balanței economice a 
tării s-a înrăutățit în fe
bruarie soldindu-se cu un 
deifeit de 476.2 milioane 
dolari (importurile au 
crescut cu 4,9 la suta iar 
exporturile doar cu 1,8 la 
sută).

La presiunile de peste 
ocean. japonezii au re
cunoscut că ar trebui în
treprins ceva care să re
laxeze relațiile economice 
și financiare între cele

două țări. S-a sugerat 
atunci creșterea importu
rilor japoneze din S.U.A. 
dor la Tokio se apreciază 
că s-a ajuns la limita ne
cesităților japoneze in ce 
privește bunurile de con
sum importate din S.U.A. 
și câ nu se poate între
prinde nimic pentru sa
tisfacerea acestei dorințe. 
L n cal de bătaie mai 
vechi al economiștilor a- 
niericam il reprezintă ba
rierele vamale stricte pe 
care niponii le mențin la 
desfacerea multor produ
se calificate in S.U.A. ca 
foarte competitive pe pie
țele japoneze. In compa
rație cu vest-europenii 
care și-au manifestat in
teresul față de propune
rile americane de modi
ficare a legislației co
merciale. in sensul redu
cerii batiereior tarifare 
la unele produse, japone
zii arată multă prudență 
in abordarea problemei. 
Nu numai S.U.A. dar și 
țările Pieței comune au 
cerut Japoniei să renun
țe la unele taxe, dar ati
tudinea acesteia față de 
asemenea cereri a fost 
„enigmatică*4 (TIMES).

William Eberle, negocia
tor comercial special al 
președintelui S.U.A. la 
convorbirile cu o delega
ție japoneză, de la sfirși- 
tul lunii februarie, ame
nința că dacă Japonia 
nu-si reconsideră politica 
economică, eforturile de 
liberalizare a comerțului 
vor trece prin dificultăți 
serioase și că presiunilor 
protecționiste din S.U.A. 
li se vor face cu greu 
față, asa incit, pînă la 
urmă, administrația ame
ricană va fi nevoită să 
recurgă la acțiuni unila
terale. ca reintroducerea 
suprataxei asupra impor
turilor. Răspunsul japo
nez a fost laconic : in 
lunile ianuarie-martie 
1973. surplusurile lor în 
balanța cu americanii vor 
fi de 130—14® milioane 
dolari lunar, față de 290 
milioane in perioada a- 
prilie-iunie 1972 și. deci, 
trebuie— așteptat. Altfel, 
nimic nou pe linia conce
siilor sperate de ameri
cani.

DOINA TOPOR

Atacuri violente ale forțelor
patriotice cambodgiene
In Cambodgia au con

tinuat sâ se desfășoare 
atacuri violente ale for
țelor patriotice împotri
va unor garnizoane și 
puncte întărite ale ar
matei lonnoliste.

în urma acestor atacuri, pa- 
trioții au eliberat capitala 
districtuală Chambank, situa
tă la 39 km sud de Pnom 
Penh. iar situația garnizoanei 

I lonnoliste din capitala provin
cială Takeo este critică. La fel 
este și situația garnizoanei din 
orașul Kep. situat la 176 km 
sud-esî de Pnom Penh. intr-o 
zonă in care se dau lupte gre
le de peste o săptâmînă.

Cea de-a cinceg și ultima șo
sea de acces spre Pnom Penh. 
necontrolată pînă acum de for
țele de rezistență eambodgiană,

șoseaua nr. 5, a fost tăiată joi 
de patrioți. Agenția U.P.I. re
levă că șoseaua nr. 5 era ultima 
speranță a regimului de la 
Pnom Penh de a primi provizii 
de alimente, muniții și combus
tibil da care este ,.o nevoie dis
perată”. Aceasta, c-u atit mai 
mult cu cit și calea fluvială spre 
Pnom Penh — Mekongul — 
este, de peste două săptămîni, 
impracticabilă pentru convoaiele 
lonnoliste.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse informează că 
generalul Lon Non a demisionat 
din funcția de ministru de in
terne al regimului de la Pnom 
Penh. Această demisie, aprecia
ză _ .’ia France Presso, con
st.- o nouă etapă a luptei 
p>’.;'.:ce angajate la Pnom Penh 
pen’ru pc*tul de vicepreședinte 

Lon Non și generalul Si
nk Matak, fost „prim-minis- 
tru“.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• Luind cuvîntul in Comisia 
senatorială pentru afacerile ex
terne, Waiter Stoessel, adjunct 
al secretarului de stat al S.U.A 
pentru problemele europene, a 
declarat că Statele Unite pre
văd „continuarea unor consul
tări active și utile multilaterale 
in vederea pregătirii intilnirii 
europene pentru securitate și 
colaborare”.

• Echipa militară cvadripar- 
tită, formată din reprezentanți 
ai R. D. Vietnam, G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
S.U.A. și Administrației de la 
Saigon însărcinată cu căutarea 
militarilor americani dispăruți 
in războiul din Vietnam, a ținut 
miercuri prima sa reuniune ofi
cială la baza militară Tan Son 
Nhut din Saigon, anunță agen
ția France Presse.

• Convorbiri 
sovieto-americane

La Moscova au avut loc con
vorbiri între Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., și Henry Kearns, 
președintele Băncii americane 
de import-export, — relatează 
agenția TASS.

După cum s-a mai anunțat, 
Banca americană de import
export și alte bănci americane 
au acordat Uniunii Sovietice, 
în luna martie, credite pe ter
men lung în valoare de apro
ximativ 200 milioane dolari. A- 
ceste credite, precizează agen
ția TASS, sînt utilizate pentru 
achiziționarea din S.U.A. a 
unor mașini și instalații, in 
principal pentru uzinele de au
tocamioane de pe Kama.

• Cu ocazia vizitei in Japonia 
a directorului general al Ad
ministrației generale chineze de 
telecomunicații, Chung Fu- 
hsiang. a fost finalizat acordul 
privind construirea și lansarea 
unui cablu submarin între 
China și Japonia, pentra a «e 
face față necesităților crescinde 
de comunicații dintre cele două 
țări. Comunicatul, publicat 
după întrevederea oaspetelui 
chinez cu Chuji Kuno, ministrul 
japonez al poștelor și telecomu
nicațiilor, arată că finanțarea 
proiectului se face cu partici
parea egală a părților, cablul 
urmînd a fi dat in exploatare 
după trei ani. El va putea fi 
folosit și de alte țări din aceas
tă regiune.

Comunicatul precizează că 
cele două țări voi depune efor
turi pentru a îmbunătăți rela
țiile in domeniu] telecomunica
țiilor sub toate aspectele.

Expoziție 
românească 

de fotografii 
la Helsinki

Marți, la Helsinki, s-a des
chis Expoziția de fotografii 
„București-1973“. La festivi
tate au participat Teuvo 
Aura, primarul general al 
capitalei finlandeze, oficia
lități ale municipalității, 
membri ai corpului diplo
matic, ziariști.

In cuvîntul de deschidere, 
primarul genera] al orașului 
Helsinki a evocat evoluția 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Finlanda și 
România.

• Furtuni și ploi 
în Europa

Poliția vest-germană a anun
țat câ 5 persoane și-au pierdut 
viața și mai multe zeci au fo*t 
rănite, ca urmare a furtunii 
care s-a abătut, in noaptea de 
luni spre marți, asupra unor 
regiuni din R.F. Germania. Re
giunea Renania de nord-West- 
falia a fost cel mai greu afec
tată.

La Boesensell. în regiunea 
Miinster. o femeie și-a pierdut 
viața, iar 22 de persoane au fost 
rănite, ca urmare a deraierii 
unui tren, provocată de căde
rea unui arbore. Din cauza vin- 
tului puternic, s-au înregistrat 
diferite alte acidente la Min- 
den-Luebbecke, la Hilchenbach 
și in alte localități. In Sauer- 
land, Hartz și in Munții Hessa, 
numeroase avalanșe și arbori

dezrădăcinați au blocat traficul 
rutier pe mai multe porțiuni.

Furtunile și ploile care s-au 
abătut la începutul săptămînii 
asupra nordului Europei au a- 
tins in ultimele 24 de ore Ita
lia, provocind pagube importan
te. In zona golfului Genova, ra
falele de vînt au depășit vi
teza de 130 km pe oră, per- 
turbind navigația maritimă și 
aeriană. Aeroportul din Genova 
a fost închis.

Partea de nord a Adriatic» 
este, de asemenea, foarte agi
tată. Temperatura, care în ulti
mele zile înregistrase valori 
primăvăratice, este în întreaga 
peninsulă în scădere. In regiu
nile de munte a nins, în timp 
ce în restul teritoriului au că
zut precipitații. A fost afectată 
în special Calabria, unde inun
dațiile și alunecările de teren 
au provocat distrugeri mate
riale.

HMe 
Londrei
Nu știu dacă demolarea 

celebrelor hale Baltard din 
Paris i-a impresionat mult și 
pe londonezi ; fapt este că 
s-a hotărit că nu mai puțin 
celebrele hale Covent Garden 
din centrul Londrei nu vor 
avea aceeași soartă. Ele vor 
fi renovate, continuînd să 
adăpostească „piețele gene
rale" .din capitala britanică, 

între istoria halelor Bal
tard și Covent Garden exis
tă o strînsă legătură în ceea 
ce privește funcționalitatea 
lor de-a lungul anilor. Con
struite cam în aceeași pe
rioadă (in jurul anilor 1850), 
locuri pline de originalitate 
și farmec, „puncte calde" 
ale celor două metropole, e’e 
au devenit, după cel de-al 
doilea război mondial. un 
obstacol în planurile de sis
tematizare a centrelor Lon
drei și Parisului, punîndu-se 
în repetate rinduri proble
ma demolării lor. Acum se 
știe care va fi soarta fie
căreia.

Proiectele de modernizare 
a Parisului erau împiedicate 
de bizarele „umbrele" ale 
lui Baltard, cea mai celebră 

.piață acoperită din lume, de 
forfota continuă din jurul 
lor. care producea , strangu- 

’ larea circulației. Oaâia lua
tă decizia de renunțare la 
colosul halelor, unul cite 
unul, cele zece pavilioane 
s-au închis, uriașa piață a 
Parisului mutindu-se la 
Rungis. nu departe de aero
portul Orly, unde a Most 
reconstituit unul din pavi
lioane.

Dată fiind valoarea simbo
lică a halelor, lucrările de 
demolare începute în ziua de 
2 august 1971 au trezit o 
profundă emoție în rîndul 
parizienilor și nenumărate 
ecouri în presă. Necesitățile 
de sistematizare și organi
zare rațională a spațiului au 
primat, insa, asupra oricăror 
considerente afective.

Pentru restructurarea arhi
tectonică a zonei, guvernul 
a inițiat în 1971 un concurs, 
în momentul de față unul 
din proiecte a fost aprobat 
urmind ea în centrul Parisu- 
lai să fie construit un mo
dern centru internațional al 
comerțului, iar în subterane 
va fi amenajată o mare 
stație a rețelei metroului ex
pres regional.

Planul de conservare a 
centrului istoric de la Co- 
vent Garden, din inima Lon
drei. prevede renovarea ate
lierelor, a monumentelor de 
artă, a străzilor pitorești, a 
caselor vechi de peste o sută 
de ani, a Sălilor de teatru — 
aici fiind situate cele mai 
multe teatre din Londra. Pe 
terenul celor 35 hectare pe 
care se întinde Covent Gar
den vor fi ridicate și con
strucții noi, moderne, ce vor 
adăposti centre culturale și 
sportive, birouri, un Palat al 
congreselor, vor fi lărgite 
căile de circulație ete.ț cu 
grija de a fi păstrat pitores
cul cartierului.

® Reluarea 
convorbirilor 
intercomunitare 
în Cipru

In Cipru au fost reluate con
vorbirile intercomunitare desti
nate reglementării situației in
terne. Contactele dintre cele 
două părți au fost întrerupte 
in luna ianuarie, in legătură cu 
alegerile prezidențiale. Prin
cipala problemă aflată în discu
ție o constituie alcătuirea orga
nelor puterii locale.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă informează că în insulă 
au fost semnalate noi incidente. 
Grupuri înarmate au atacat, în 
noaptea de marți spre miercuri, 
două posturi de poliție din zo
ne rurale. Nu au fost înregis
trate victime.
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