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UN AN DE LA CONFERINȚA NAȚIONALA
A P. C. R. DIN 19 — 21 IULIE 1972

UN SINGUR ȚEL, O SINGURA VOINȚA:

PROGRESUL PATRIEI, 
BUNĂSTAREA POPORULUI

S
e împlinește un an de la Conferința 
Națională a P.C.R. — înalt forum care, 
într-un spirit de profundă responsabi
litate față de dezvoltarea economico- 
socială a patriei, față de interesele po
porului, a dezbătut problemele com

plexe privind progresul multilateral al României 
socialiste în următorii ani și in perspectivă, per
fecționarea conducerii planificate a societății și 
dezvoltarea democrației socialiste, creșterea rolului 
conducător al partidului în edificarea socialismului 
și comunismului, activitatea internațională a par
tidului și statului nostru. Răcind bilanțul activității 
desfășurate de la precedenta Conferință Națională 
din decembrie 1967 și după Congresul al X-lea în 
domeniul perfecționării și conducerii economiei, a 
întregii vieți sociale, Conferința Națională a P.C.R. 
întrunită în zilele de 19—21 iulie 1972 a stabilit noi 
măsuri pentru continuarea acestui proces în con
cordanță cu cerințele actualei etape a evoluției ță
rii noastre, cu obiectivele fundamentale ale făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

O contribuție deosebită atît Ia elaborarea noilor 
măsuri pentru determinarea unui avînt și mai im
portant în activitatea economico-socială din patria 
noastră, pentru impulsionarea dezvoltării forțelor

de producție, sporirea și mai rapidă a avuției națio
nale, pefecționarea organizării societății, creșterea 
nivelului de trai al întregului nostru popor, cit și 
la înfăptuirea acestor măsuri in cele mai bune con
diții, aparține tovarășului Nicolae Ceaușescu. Con
ferința Națională a dat o înaltă apreciere și a apro
bat întru totul raportul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, important document care, por
nind de la analiza profund științifică a vieții eeo- 
nomico-sociale a patriei noastre in actuala etapă 
istorică, a conturat coordonatele progresului țării 
in cursul acestui cincinal și liniile directoare ale 
dezvoltării in perspectivă a societății românești. 
Transpunerea în viață a acestui însuflețitor pro
gram va marca parcurgerea unei etape istorice de 
importanță decisivă pentru prezentul și viitorul 
poporului român, asigurind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în patria noastră,

C
onferința Națională a fost precedată 
de o amplă activitate de masă menită 
să reliefeze resursele materiale și uma
ne de care dispune in prezent socie
tatea noastră. Organele și organizațiile 
de partid, comitetele și consiliile oa

menilor muncii din întreprinderi și centrale, cole
giile ministerelor, sindicatele, organizațiile de tine

ret și celelalte organizații obștești, toate colectivele 
de muncă au fost antrenate într-o amplă mișcare 
de valorificare deplină a rezervelor existente, in 
scopul creșterii mai rapide a producției și eficienței 
activității economice. Rezultatele obținute în 1971 
și în primele luni ale anului 1972, importantele an
gajamente asumate de oamenii muncii din întreaga 
țară, pe baza unei analize realiste a resurselor e- 
xistente in fiecare întreprindere, în fiecare insti
tuție. au evidențiat posibilitatea obținerii unei creș
teri economice niai substanțiale decît s-a prevăzut 
în actualul cincinal. Angajamentul organizației de 
partid a Capitalei la Conferința Națională, de a 
realiza planul cincinal în patru ani și jumătate, a 
avut un puternic ecou în întreaga țară. Toate orga
nizațiile județene au răspuns acestei chemări, anga- 
jîndu-se să realizeze cincinalul în mai puțin de 
cinci ani. „îndeplinirea înainte de termen a planu
lui cincinal — se arăta în rezoluția adoptată in a- 
cest sens de Conferința Națională — reprezintă un 
imperativ major al accelerării dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării noastre, in interesul avintului 
general al construcției socialiste, al ridicării mai 
rapide a nivelului de trai al poporului'1.

ADRIAN VASILESCU
s (Continuare în pag, a Hl-aș

alia pîinii pe sute de mii de hectarere
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PAROLA „LA ZI" A CAMPANIEI!

Chiar pentru un oraș de dimensiunile Capitalei, griul înseamnă 
o tovărășie apropiată. Bucureșteanul din Titan sau Berceni, din 
Drumul Taberei sau Militari deschide dimineața fereastra și simte 
acum respirația precipitată a griului. Pe sub fereastra lui, griul 
se așterne statornic și roditor pe întinderile cîmpiei. Călătorim 
în aceste zile decisive pentru strîngerea recoltei prin cîmpia din 
sudul țării. Ieșim prin șoseaua Alexandria. La capătul primei 
zile, carnetul de reporter consemnează:

ÎNTÎLN1REA DE LA
KM. 34

Peste +30°. După cițiva kilo
metri buni ai ciudata senzație 
că mașina stă și doar panglica 
de asfalt a șoselei aleargă pur- 
tind cu sine zeci, sute de vehi
cule. Camioane, tractoare, auto
buze, remorci (autoturisme pu
ține — și acelea trase la umbră) 
se întîlnesc, se depășesc într-un 
du-te-vino continuu. La km. 34, 
intre Copaciu și Mihăilești un 
tractor cu remorcă stivuită cu ba- 
loți de paie odihnește pe dreap
ta. Muncitorul Mitică . Vlădescu 
ne explică : „Pană. Rică tracto
ristul s-a dus să anunțe. Ne 
grăbim. Avem treabă multă".

După cîteva momente, cit o 
jumătate de țigară, lingă noi 
frînează nervos o autodubiță. Pe 
lateralele mașinii inscripția : 
Asistența tehnică. „Ca la curse 
— ne spune șoferul. Facem to

tul pentru a fi cit mai operati
vi". După 20 de minute, trac
torul 41-IF-3340 își continuă dru
mul. Reținem însă cuvintele șo
ferului : „Facem totul pentru a 
fi cit mai operativi". Sensul a- 
cestor cuvinte îl vom intilni de-a 
lungul întregului traseu al zilei. 
Operativitatea — înțeleasă ca 
hotărire și acțiune, efort și iz- 
bindă — este parola „la zi" a 
campaniei.

„MÎINE" ÎNSEAMNĂ 
DE FAPT „IERI"

La C.A.P. din Ghimpați, jude
țul Ilfov, griul se întinde pe 700 
de hectare. Dintre acestea. 103 
hectare revin brigăzii I — locul 
popasului nostru. 6 combine în
scriu, decis și ritmic, cercuri cu 
diametre tot mai mici. Este o 
colectivă concentrare în efort. 
Mecanizatori, cooperatori, elevi, 
fiecare cu o răspundere bine

precizată, grăbesc. Prin brațele 
lui Constantin Burcea, Aurel 
Piele, Nicolae Pirvan trec zeci 
și zeci de saci plini cu grîu. Un 
ceas, două, o zi, alta... Recolta 
este bună, numărul sacilor spo
rește. Ritmul devine tot mai 
intens impus de mecanizatorii 
Ion Diblă, Paul Soare, Nicolae 
Constantin, Petre Petrache care 
„bat" zilnic cite 15 și 18 tone de 
combină. Harnici tineri — îi 
laudă Gheorghe Bădilă, șeful 
secției de mecanizare. Bărbați 
de nădejde. Brigadierul Ma
rian Bădilescu confirmă scurt, 
din cap. De la el aflăm că ime
diat după recoltare 7 tractoare 
intră cu plugul în brazdă, 4 
discuri mărunțesc pămîntul, pe 
100 de hectare a început semă
natul porumbului siloz. „Miine, 
poimîine, terminăm recoltatul" 
— ne spune brigadierul. Dar e 
greu să redăm imaginea exactă 
a cifrelor, rapiditatea cu care se 
succed, se amplifică. Pentru că 
„miine" din cuvintele brigadie
rului înseamnă, de fapt, „ieri" 
pentru cititori.

’ SEMNĂTURI 
ÎN „CONDICA 
DE PREZENȚĂ"

Un bătrîn ne face cunoștință 
cu unul dintre ce! mai harnici 
tineri din Ghimpați. „De dimi-

neață pină seara nu- se dezli
pește de tarla".

— Marian Bădilescu, se reco
mandă tinărul.

Un nume, și numele de Bă
dilescu este frecvent în această 
comună, un tînăr harnic — dar 
harnici sînt toți tinerii comunei. 
Cu Marian însă este altceva. Lă
cătuș la I.T.B. Panduri, tînărul 
de 19 ani se află în concediu de 
odihnă. „Am venit acasă, la pă
rinți. Știu că este mult de mun
că. Am ținut să fiu alături de 
ai mei".

Cuvinte simple, sincere. Cu
vinte cu care am fost intîmpi- 
nați și de alți tineri — elevi, 
studenți etc. — din alte comu
ne, care iși dăruiesc zilele de

ION ANDREIȚA 
OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a V-a)

Secerișul griului la C.A.P. Pădureni, jud. Timiș
Foto: EM. T1NJALA

La sesiunea de comunicări a 
specialiștilor din industria chimi
că, organizată recent de comite
tul municipal București al 
U.T.C., tînărul inginer Valeria 
Bonghez de la I.P.R.A.N. a pre
zentat una dintre realizările co
lectivului pe care îl conduce — 
„Instalația de recuperare a con
densului — aplicată pe platfor
ma Făgăraș". La U.P.R.U.C.-Fă
găraș problema recuperării con
densului devenise presantă. Oda
tă cu dezvoltarea platformei, 
cantitatea de abur consumat s-a 
mărit simțitor și returnarea apei 
la centrala termică o constituia 
o adevărată neccsilpf. Recupe
rarea condensului (sau condensa
tului, în termeni pur tehnici) 
este, economic vorbind, foarte 
importantă: transformarea apei 
obișnuite în apă bună pentru ca
zane implică demineralizarea, o 
operație care necesită instalații 
pretențioase și costisitoare. Aces
te cheltuieli pot fi evitate prin- 
tr-o instalație mai simplă de re
cuperare a. condensului, proiecta
tă de inginerul Bonghez și de 
colectivul său, aduce, anual eco
nomii în valoare de 3 340 000 lei.

l-am cerut lui Valeriu Bonghez 
cîteva amănunte suplimentare.

— Instalația de la Făgăraș este 
rodul muncii noastre de 8 ani. 
Cuprinde 5 stații de pompare 
condens de capacitate mare care 
funcționează bine. Aburul recu
perat din stațiile respective este 
folosit la încălzirea grupurilor

sociale. Am supravegheat instala
ția în timpul construirii, am ve
rificat-o de nenumărate ori, am 
învățat din propria noastră ex
periență... Dar, de curînd, după 
o călătorie la Făgăraș, studiind 
cu atenție posibilitățile de acolo, 
mi-a venit o altă idee. Am discu
tat cu specialiștii lor și am 
hotărît s-o experimentăm. Soluția 
nouă pe care o vom pune în 
aplicare destul de repede dacă 
experiența va reuși, va întrece cu 
mult caracteristicile de funcțio
nare ale primei instalații și va 
aduce economii mult mai însem
nate. Cind am prezentat refera
tul privitor la instalația de recu
perare în fața tinerilor specialiști 
ai Capitalei, am avut senzația că 
vorbesc despre un lucru deja 
vechi. Am încheiat cu sentimen
tul unei nemulțumiri față de 
mine însumi, — nu nemulțu
mirea că nu am întrevăzut încă 
de acum 8 ani soluția de azi.

— Credeți că așa ceva ar fi 
fost cu putință ?

— Hotărît, nu. Mi-au trebuit 
opt ani ca studiind, observînd 
proiecte mai vechi concepute la 
noi, învăfînd din experiența ce
lor mai vîrstnici, executind eu 
însumi, verificînd pe teren și co- 
rectîndu-mi propriile planuri, să 
ajung la o concepție generaliza
toare din care să se nască nu cî-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a 11-a)

• COLECTIVUL ȚESATO- 
RIEI MANUALE DE LINA, 
secție aparținînd Cooperativei 
meșteșugărești „Avîntul" din 
Covasna, s-a închegat doar 
in urmă cu doi ani. Unitate 
nouă. deci, oameni noi, recru
tați din rîndul tinerilor hotă- 
rîți să adauge noi valențe 
numelui orașului balnear. 
Angajați în întrecerea desfă
șurată sub deviza „Tineretul 
— factor activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men", uteciștii de aici iși în
chină elanul și priceperea în
deplinirii și depășirii sarcini
lor de plan. Se traduce a- 
ceastă dăruire prin depășirea 
cu 48 la sută a sarcinilor pre
văzute pentru semestrul I al 
anului, sau altfel spus, prin 
realizarea peste prevederi de 
țesături a căror valoare de
pășește 1550 000 lei. (M. 
BORDA).

• MINERII DIN BAZI
NUL DORNELOR, CEI DE 
LA LEȘU URSULUI SI DE 
LA FUNDU MOLDOVEI 
și-au onorat cu mult mai de
vreme sarcinile de plan pen
tru perioada ianuarie-iulie. 
Avansul de 14 zile, înscris in 
competiția cu timpul,i le va 
permite ca pină la 31 iulie 
să obțină un spor valoric la 
producția globală de circa 15 
milioane Iei și o producție 
marfă suplimentară de peste 
11 milioane lei.

Trei reporteri, aflați în trei întreprinderi sibiene, ne scriu 
despre un subiect mereu actual pentru organizația U.T.C.:

MUNCA PRODUCTIVĂ —
OBIECT AL

MUNCII POLITICE

Coperte de vinilin pentru agendele, caietele, trusele, calendarele 

noastre, toate trec prin mîna Sabinei Duță de la Întreprinderea 

„Flamura roșie" din Sibiu

Foto : O. PLECAN

„Moștenire" pentru 
asaltul viitorului

MORE MAIORUM. Adică 
„după obiceiul strămoșilor". Ti
nerii soldați plecau la luptă fă
găduind celor rămași să-i aștep
te, că vor purta bătălia „more 
maiorum". Expresia a rezistat 
timpului, grație eternei sale 
semnificații: aceea de transmi
tere și de concomitentă preluare 
a tradiției. Un grăunte prețios 
de adevăr și cunoaștere, de con
duită și pasiune rostogolit din 
generație in generație, împru- 
mutînd — pentru fiecare din 
ele — culorile vremii în care 
ea trăiește și se desăvîrșește. 
Timpul nostru e cel pe care îl 
știm. Al înaltelor exigențe și al 
unor răspunsuri pe măsură. Al 
pretențiilor care obligă. Al mun
cii, în primul și in ultimul rînd. 
Pentru că, așa cum afirma tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU în 
mesajul adresat celei de a treia 
Conferințe mondiale de cerce
tare a viitorului „NU TE POȚI 
PREOCUPA DE VIITOR, FĂRĂ 
A FACE CA PREZENTUL SĂ

OFERE PREMISELE ÎMBUNĂ
TĂȚIRII ZILEI DE MÎINE". Or, 
după toate calculele, aproxima
tiv 60 la sută din cei care vor 
trăi și vor fi incă tineri in anul 
2 000 s-au născut deja. Pină în

ACASĂ TRĂIȚI 
CA UN TÎNĂR 

COMUNIST?
anul 2 000, grăiesc statisticile ,în 
locul fiecărui om de astăzi, vor 
apărea doi 1 Noi le sintem pă
rinții. Din ființa noastră, dar, 
mai cu seamă, din aspirațiile 
și preocupările noastre ce va 
dăinui în ei ? La ce capitol din 
existență își vor făgădui oare să 
acționeze „MORE MAIORUM" ?

ÎNVĂȚĂTURA de cinste

— Copilul trebue să fie pă
rintelui asemeni. Și ca meserie, 
dacă se poate. Eu am făcut olă
rit. Musteam lutul cu palma și 
învîrteam la roată cu picioru’. 
Fiu-miu, tot olar se cheamă. 
Da’ in ce fel ? El arde pămin- 
tu’, la „temperatură". Cică în 
cuptoarele alea ale lor la cîteva 
mii de grade...

— N-ați fost niciodată să-1 ve
deți cum lucrează ?

— Da’ cum n-am fost !... E 
bine și-așa... Doară...

— Doară ?
— Doară, nu-i ca mîna ta. Se 

cheamă că focul il face, nu tu 1
Moș Toader Albu din Irești 

se resemnează, fără să fie „mul
țumit de tot" in fața mutațiilor, 
în fond fiul „i-a călcat pe ur
me" chiar, dacă ele l-au dus 
„tocmai la Sighișoara departe".

SOFIA SCORȚAKU

(Continuare în pag. a V-a)
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Jaloanele după care se conduc 
in această aefiune sînt 

următoarele:
• Obiectivele precizate prin regulamentul 

întrecerii „Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte de termen"

• Modalitățile de raportare a întrecerii ute- 
ciste la condițiile concrete ale fiecărei în
treprinderi

• Activitatea politică — un sprijin de nelip
sit al producției

în pagina a 2-a

REDESCOPERĂ
FIECARE FOCUL,
REINVENTEAZĂ

ROATA ?
de MIHAI STOIAN

Am întîlnit destul adolescenți care, deși se străduiau, în 
felul lor, să-și cucerească mai devreme independența, statu
tul de tînăr care se apropie, cu pași mari, de vîrsta matu
rității, în fond - fără să-și dea prea bine seama - continuau 
să rămînă „ancorați" prea mult în... copilărie. Să fim bine 
Înțeleși : faptul că un om, chiar la 60 de ani, nu la 15-16 
sau 18 ani, își păstrează ceva din candoarea inițială, a co
pilăriei, din setea de cunoaștere specifică vîrstelor de început, 
din capacitatea de a privi cu uimire și curiozitate în 
jur... toate acestea n-au de ce să fie condamnate, blamate, 
în sine. Ceea ce te miră, intr-adevăr, la unii adolescenți, este 

— fără doar și poate — infantilismul lor prelungit in mod ne
firesc. Ce înțeleg printr-asta ?

Firește, datoria părinților este ca, pe parcursul creșterii, 
să-și ajute copiii - în fel și chip - să se integreze cit mai 
lesne în existența socială» la început în lumea aparent sim
plă a grădiniței de copii, apoi în cea mai complexă a șco
lii, pe urmă în mediul fundamental al muncii directe, pro
ductive, dc orice fel ar fi aceasta... Și, paralel, este datoria 
copilului, față de sine în primul rînd, să accepte ceea ce 
maturii — părinți, profesori, adulții în general - doresc și tre
buie să transmită. E drept, există o vîrstă — chiar aceasta, 
a adolescenței - în care ai tendința să crezi mai puțin în 
ceea ce ți se... explică, decît in ceea ce, singur, ai experi
mentat. Se și spune : „Pină nu te lovești cu capul de pragul 
de sus, nu-l vezi pe cel de jos"... Să fie oare absolut înte
meiată zicala citată ? Mă îndoiesc, căci ar însemna ca fie
care generație care se ridică pe propriile picioare, să fie o- 
bligotă să redescopere — într-un sens - focul, să reinventeze 
roata și tot ce-a acumulat, pe durata secolelor, omenirea, fie 
mijloace de trai, fie concepții de viață, mereu mai înaintate, 
mai înalte... Deci, nici vorbă să reia, fiecare adolescent, pe 
cont propriu, întreaga experiență a omenirii, ceea ce ar în-

(Continuare in pag. a ll-a)
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MUNCA PRODUCTIVĂ —
OBIECT AL MUNCII POLITICE

ÎNTREPRINDEREA „BALANȚA”

ÎNTRECEREA DIN 
IANUARIE, CU 

ANGAJAMENTE...
ÎN AUGUST?

La mai bine de șase luni de 
la lansarea întrecerii „Tinerelul 
— ractor activ in Îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", 
pășesc in Întreprinderea „Balan
ța" din Sibiu cu gindul de a 
urmări, pe viu, materializarea 
principiului de bază al acestei 
inițiative : dubla eficiența in 
planul formativ-educativ, cit și 
in cel economic. Reunind o se
rie de obiective economice con
crete, întrecerea ulecista solici
tă o intensă muncă politică pre
gătitoare, o permanentă preocu
pare din partea organizațiilor 
U.T.C. pentru dinamizarea spi
rituală a tinerilor. Tocmai de 
aceda, in acest prim contact cu 
uzina, cu tinerii, am Încercat să 
surprind nu atit rezultatele eco
nomice obținute de către tineri, 
cit aspectele privind munca 
politică in sprijinul acestei în
treceri și al producției in an
samblu.

Urmind a-mi petrece mai 
multe zile in intreprindere, do
rind, in același timp, să cola
borez in modul cel mai sinus 
in perioada următoare cu comi
tetul U.T.C. al intreprinderii, 
am început prin a trece prin 
secțiile uzinei, pentru a-i cu
noaște specificul, fluxul tehno
logic și organizarea internă. 
Am urmărit, printre mașini, 
munca tinerilor, am schimbat, 
ici-colo, citeva cuvinte cu ei. 
Atmosferă de lucru, caracte
ristică uzinei. Din loc in loc, 
cite un afiș alb, ca un anunț 
obișnuit, lansa aceeași lozincă 
generală, indemnind la o parti
cipare activă in întrecerea lan
sată de Biroul C.C. al U.T.C., 
lingă care se afla și afișul ca

feniu editat de comitetul jude
țean al U.T.C., cuprinzind ex
trase din regulamentul cadru al 
întrecerii și obiective diferenția
te pentru industrie, transporturi 
și chiar agricultură. „Noi avem, 
in fiecare lună, afișe cu exem
ple de tineri fruntași in între
cere, pe care le ținem expuse 
in jur de zece zile — imi spu
ne Nicolae Talcea, secretarul 
comitetului U.T.C. al întreprin
derii. Acum, tocmai culegem re
zultatele obținute de organizații 
in luna iunie și, in următoare
le zile, vom afișa numele noilor 
fruntași". Mi se pare cam pu
țin, și argumentele secretarului 
sună oarecum a scuză, dar cele 
aflate constituie cel puțin un 
început pentru o agitație vizua
lă in sprijinul intrecerii. La in
trarea in fiecare secție văzu
sem afișate panourile cu foto
grafii ale fruntașilor in între
cerea socialistă. realizate de 
sindicat, precum și graficele cu 
rezultatele inițiativei „Contul de 
economii al grupei, sindicale". 
Există deci in intreprindere atit 
inițiative, cit și bune rezultate, 
constituind un climat favorabil 
unor inițiative proprii ale orga
nizației U.T.C., angrenată în 
propria sa întrecere. Consem
nez, aceste prime concluzii pe 
care le consider a fi premise de 
bază ale activității viitoare a 
organizației.

Din discuția cu secretarul co
mitetului U.T.C,, Nicolae Tal
cea, precum și cu Nicolae Ră
vaș, locțiitorul său. am aflat că. 
deși statutul-cadru al intrecerii 
uteciste a fost dezbătut în or
ganizațiile intreprinderii incă 
de la lansarea inițiativei, totuși

angajamente proprii, concrete 
ale organizațiilor, ale fiecărui 
utecist, nu fuseseră incă stabi
lite. Comitetul U.T.C. Își propu
sese să realizeze acest lucru 
abia în luna august, cu prilejul 
plenarei comitetului pe între
prindere. Situația părîndu-ni-se 
nefirească, atit prin data înde
părtată, cît și ca modalitate — 
angajamentele urmind a fi sta
bilite „de sus in jos", adică de 
la nivelul comitetului către or
ganizații — incercăm pe loc o 
analiză a celor mai bune căi de 
urmat pentru realizarea acestor 
angajamente. Concluzia ? încă 
din săptămina următoare, cu 
prilejul primelor adunări gene
rale ale organizațiilor, vor fi 
sppuse dezbaterii angajamente
le in cadrul intrecerii, tinerii 
stabilind er înșiși, in funcție de 
condiții și de posibilitățile lor, 
cintărite lucid, la cota lor ma
ximă, obiectivele intrecerii.

Bineînțeles că, după mai bine 
de șase luni de la lansarea în
trecerii, era de așteptat ca mul
te din aceste lucruri să fi fost 
făcute. Este adevărat că, pe de 
altă parte, chiar dacă nu direct 
sub semnul întrecerii, unele din 
cele ce erau de făcut au fost 
făcute. Mă gindesc, spre exem
plu. la inițiativa tinerilor strun
gari din organizația schimbului 
II a secției a I-a „Prelucrări 
mecanice", privind economisirea 
de către fiecare tinăr a două 
cuțite lunar ; la inițiativa celor 
de la secția „Mecanic șef" de a 
devansa îndeplinirea planului 
lunar de reparații cu cel puțin 
trei zile : la rezultatele obținu
te de tinerii de la secția „Scu- 
lerie" in cadrul chemării lan
sate de grupa sindicală ca fie
care sculer să dea cel puțin 100 
lei economii lunare. Asemenea 
inițiative vor face, fără îndoia
lă. parte integrantă din anga
jamentele ce se vor stabili in 
cadrul întrecerii uteciste. Mai 
răm'n însă destule lucruri de 
făcut nentru a realiză o per
manență a muncii politice de 
propaganda în favoarea între
cerii. o continuitate a acțiunilor, 
o corelare a lor cu sconul prin
cipal al organizației de tineret 
— educația comunistă a tinere
tului. Cele ce ni le-am promis 
să le realizăm in următoarele 
zile, cu anortul întregului co
mitet U.T.C.. vor constitui doar 
un început care, dezvoltat con
secvent, să aiute atit la recu
perarea timpului pierdut, cit si 
la nb+inerea unor rezultate ne 
măsura nnsibilităților reale ale 
organization.

MARIAN GRIGORE

FABRICA „DRAPELUL ROȘU

DISPUNEM DE 
MIJLOACE, DAR 
NU LE FOLOSIM

Găsirea unui sistem de evi
dență care, in funcție de con
dițiile specifice ale fiecărei u- 
nități in parte, să răspundă cel 
mai bine scopului intrecerii 
uteciste a preocupat — și in 
unele locuri mai preocupă și a- 
cum — în gel mai înalt grad or
ganizațiile U.T.C. în linii mari, 
regulamentul-cadru al întrecerii 
oferea incă de la lansare soluții 
de principiu, dar numai soluții 
de principiu, cheia eficienței 
sistemului de evidență constind 
in particularizarea acestor prin
cipii la condițiile concrete. Dis
cuțiile purtate pe această temă 
au fost și încă mai sint destul 
de largi. Uneori ș-au auzit chiar 
voci care susțineau că astfel 
s-ar ajunge la o birocratizare a 
activității organizațiilor U.T.C. 
Lucru, evident, neîntemeiat pen
tru că acolo unde regulamentul- 
cadru a fost bine înțeles, s-au 
adoptat și sisteme de urmărire 
dintre cele mai simple și efici
ente ; exemplul Uzinei ..Inde
pendența" este, din acest punct 
de vedere, mai mult decit con
vingător.

Complicate li s-au părut, la 
început, îndrumările programu- 
lui-cadru al întrecerii și celor 
din comitetul U.T.C. de la „In
dependența". O parte dintre in
dicatorii recomandați pentru ur
mărirea și impulsionarea intre
cerii. nu aveau din ce eviden
țe să-i extragă, tn această si
tuație, soluția cea mai ușoară ar 
fi fost să se rezume doar la ceea 
ce. din capul locului, se potri
vea realității din uzina lor. As
ta. insă, ar fi însemnat atit de 
puțin Incit întrecerea ar fi tre
cut aproape neobservată. O altă 
soluție ar fi fost să preia de ia 
serviciile funcționale ale uzinei 
tot felul de date care pe ici. pe 
colo să dea de înțeles că ar fi 
vorba și de tineri, dar în acest 
caz ar fi însemnat intr-adevăr 
birocrație și doar o vagă impre
sie că tinerii ar avea o întrece
re a lor care să-i definească ca

UZINA „INDEPENDENTA"

CONCLUZII SÎNT,
MAI TREBUIE MASURI

atare. Și atunci ? Ceva mai mul
tă atenție in lecturarea progra- 
mului-cadru. șușceptibil de 
multe îmbunătățiri și el, o con
sultare a conducerii uzinei și a 
comitetului municipal U.T.C. 
după care, în cele din urmă, se 
ajunge la întocmirea unei fișe 
ușor de realizat pentru fiecare 
din cele douăzeci și cinci de 
organizații din uzină.

Indicatorii la care s-au oprit 
nu sint mulți, dar suficient de 
semnificativi : procentul de rea
lizare a planului, numărul ab
sențelor nemotivate, numărul o- 
relor de stagnare a utilajelor 
datorită defecțiunilor cauzate 
de tineri, valoarea rebuturilor, 
a economiilor de materiale și a 
inovațiilor : fiecare fiind trans
formați printr-un calcul simplu 
intr-un anume punctaj. Pentru 
fiecare procent realiza! in plus 
peste plan, de exemplu, se a- 
daugă zece puncte : tot zece 
puncte se adună pentru fiecare 
mie de lei realizată la econo
mii de materiale. în același 
timp, cind este cazul, se scade 
un anume număr de puncte 
pentru rebuturi, absențe etc. în 
acest mod există întotdeauna o 
oglindă exactă atit a plusurilor, 
cit și a minusurilor înregistrate 
in activitatea fiecărei organiza
ții, a fiecărui tinăr. punctajul 
realizind și o ierarhizare vizi
bilă și simplă a celor antrenați 
in întrecere. Semnificativă pen

tru atenția pe care o dă această 
organizație întrecerii este și cu
prinderea in sistemul de ur
mărire a unor indicatori ca : 
absențe la adunări generale, la 
invățămintul politic, participa
re la activități culturale — la
turi ce vizează, alături de as
pectele economice anterioare, 
aspecte tot atit de importsnte 
pentru definirea profilului co
munist al tinerilor angrenați in 
întrecere.

Soluția adoptată aici constituie 
un răspuns și simplu și bun dat, 
celor care incă se mai întreabă 
dacă nu cumva sistemul de evi
dență este un act de birocra
tism. Pentru aceasta, organiza
ția U.T.C. de la „Independența'’ 
merită, fără Îndoială, toate lau
dele.

Cu tot acest sistem, insă, și 
aici, la „Independența", în ciu
da atit or măsuri de siguranță, 
surprizele tot au apărut. De
parte de a fi folosită ca o pir- 
ghie de acțiune pentru activi
zarea întrecerii, evidența de ca
re am vorbit a rămas suspen
dată exact la limita la care tre
buia să iși dovedească pe de
plin utilitatea. Concluziile reie
șite din această evidență, sim
plă și clară, cum arătam, nefi- 
ind folosite pentru îmbunătăți
rea permanentă a rezultatelor in 
producție, s-a ajuns la situația 
paradoxală de a se înregistra 
chiar unele dări înapoi. Astfel,

Organizația U.T.C. a Fabricii 
de tricotaje „Drapelul roșu" nu
mără aproximativ o mie de 
membri. Ca forță numerică, ti
nerii angajați direct în circuitul 
productiv dețin o majoritate so
lidă. ceea ce denotă că ei sint 
un factor hotăritor al perfor
manțelor de producție. Cu atit 
mai mult, angajamentele pro
prii pe care aceștia și le-au a- 
sumat. în adunările uteciste din 
luna ianuarie, angajamente vi- 
zind în primă instanță succesul 
intrecerii ., Tineretul — factor 
activ In îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", capătă in 
viața fabricii o greutate speci
fică mărită, determinantă.

Iată, în cele ce urmează, sta
diul intrecerii după scurgerea 
unei jumătăți 'de an : din cei 
1 200 de tineri antrenați in în
trecere s-au evidențiat aproape 
200. Și-au depășit sarcinile de 
plan 335 de tineri și au fost 
realizate economii — în special 
la ace de tricotat — in valoare 
de 7 000 lei. în același timp 
insă, statisticile relevă și faptul 
că 200 de tineri s-au aflat sub 
normă și că alți 170 au fost pe
nalizați deoarece au făcut rabat 
la calitate, suma penalizărilor 
ridicindu-se pînă la 9 000 lei. 
Cum s-ar zice, ce s-a adunat cu 
o mină, s-a risipit cu cealaltă.

întrebarea imediată și fireas
că este următoarea : de ce ? Am 
vizitat organizația nr. 5 de la 
secția confecții mătase 1, orga
nizație considerată ca fiind una 
dintre cele mai bune, cele mai 
active din toată fabrica. Nu 
mică mi-a fost surpriza, cind 
am discutat cu cițiva tineri — 
și printre ei s-au numărat și 
confecționerele Rodica Amări- 
chioaie. Mioara Lascu și Tatiana 
Ștefănesțu — și am constatat că 
aceștia nu știau decît că in ia
nuarie a fost lansată o intreee-e---------------
numărul absențelor nemotivate, 
spre exemplu, In loc să scadă, 
de lă o lună la alta a crescut : 
de la 2 426 ore in ianuarie la a- 
proape 4 000 in mai. Similară 
este situația și in cazul rebu
turilor. Aceasta dovedește că, 
pe undeva, caracterul creator 
al sistemului de evidență a fost 
ignorat în cele din urmă, anali
zei cauzelor fiindu-i substituită 
simpla consemnare a efectelor. 
Organizației îi lipsesc de altfel 
și angajamentele concrete care 
trebuiau să constituie criteriul 
permanent de raportare al re
zultatelor obținute.

Concluzia primei legături cu 
întreprinderea și organizația de 
tineret de aici este că există su
ficiente rezultate bune, dar că 
in același timp, mai rămin incă 
destule direcții neexplorate În
deajuns, pentru ca întrecerea 
„Tineretul — factor activ in în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen" să se ridice la un 
plan superior, corespunzător ce
rințelor acestei uzine de primă 
importanță in ramura sa de ac
tivitate.

N. COȘOVEANU

re a uteciștilor. Nu știau Insă 
care sint obiectivele intrecerii, 
care este angajamentul organi
zației în acest sens, cine sint 
fruntașii și cine codașii, ce s-a 
făcut bine pină acum și ce nu. 
Mai mult decit atit. am consta
tat că in nici una din adunările 
generale ale acestui an nu au 
fost dezbătute problemele intre
cerii, stadiul ei.

— Tovarășe reporter, exclama 
Rodica Durlea, secretara organi
zației, nu e suficient că am dez
bătut odatj. în ianuarie, regu
lamentul-cadru ? !

După cum se vede, nu e su
ficient. Printre hirtii am desco
perit și situația scriptică a în
trecerii. Cifrele sint comunicate 
mai sus. la comitet, comitetul 
le centralizează și le expediază 
la municipiu, situația răminind 
insă absolut necunoscută mem
brilor de rind ai organizației. 
Ilustrativ este și un alt exem
plu : in luna mai au fost sanc
ționate pentru slaba calitate a 
produselor 58 de salariate ale 
secției. Nimeni nu a adus înșă 
vorba in adunarea generală 
despre această situație. Este 
normal ? Mai avem la indemină 
și alte ..mostre" de aceeași na
tură : la gazeta tineretului este 
afișat doar un prospect de re
clamă fără nici o legătură cu 
viața organizației insăși.

Situația constatată prezintă si
militudini și in ceea ce privește 
celelalte organizații U.T.C. de la 
„Drapelul roșu". Așa incit ci
frele statistice și adevărul rele
vat de ele nu mai au darul să 
surprindă in mod deosebit. Cred 
că sint necesare, in acest mo
ment, o seamă de măsuri ur
gente care să modifice starea 
actuală de lucruri și anume :

— stadiul cifric al întrecerii — 
care, de altfel, este notat cu 
multă grijă pentru a fi transmis 
mai departe — să fie făcut cu
noscut tinerilor prin toate mij
loacele posibile și la toate nive
lele ;

— adunările geperale, gazetele 
de perete să popularizeze frun
tașii și rezultatele deosebite ;

— prin intermediul acelorași 
canale să fie popularizați și co
dașii și penalizările, precum și 
măsurile luate pentru corijarea 
acestora ;

— pentru cunoașterea mai e- 
xactă a obiectivelor întrecerii să 
se reia, din mers, in cadrul a- 
dunârilor generale, dezbaterile 
asupra regulamentului-cadru a- 
doptat la profilul productiv al 
întreprinderii, cu angajamentele 
asumate de fiecare organizație 
in parte.

Mai sintetic spus, tot activul 
obștesc al organizației U.T.C. 
trebuie să depună o mai asiduă 
muncă politică in SDrijinul re
zultatelor de producție, a pro
ducției insăși. in sensul antre
nării reale, conștiente a tineri
lor în întrecerea utecistă-

întrucit semnatarul acestor 
rînduri se va afla mai multe 
zile printre uteciștli de la „Dra
pelul roșu", in corespondențele 
următoare va reveni asupra ce
lor constatate și, de asemenea, 
se va simți dator să intervină 
și el direct, alături de activul 
U.T.C. al fabricii, pentru nor
malizarea situației.

EMANUEL ISOPESCU

C
ei trei reporteri se află acum abia la primele contacte cu 
organizațiile in care își vor desfășură activitatea pentru o 
perioadă de timp. In mod firesc, primul lor grupaj de arti
cole este doar o încercare de a prezenta situațiile intilnite 
la fața locuiui, pentru a-i face și cititorului cunoștință cu 

imaginea de la care pornesc. Următoarele relatări vor aborda însă, 
pe rind, modalitățile și instrumentele de lucru la care apelează frec
vent munca politică desfășurată de organizațiile U.T.C. In ce măsură 
această activitate se subordonează, direct și eficient, muncii produc
tive a unității, prin ce pîrghii ale intervenției de ordin politic și edu
cativ se acționează și in cadrul întrecerii uteciste — sint promisiuni 
ce vor rămine valabile pe parcursul intregii acțiuni și care, la sfir- 
șitul ei, vor fi integral onorate.

(Urmare din pag. I)

teva soluții originale disparate, 
ci o idee nouă.

Opt ani de muncă intensă pusă 
sub semnul ambițios al calității 
au condus la realizarea, unei in
stalații complexe, a cîtorva alte 
soluții tehnice originale ți sint pe 
cale să se finalizeze într-o con
cepție cu totul nouă. Dar ce în
seamnă calitatea in munca pro
iectantului ?

— Ideea de „calitate" are pen
tru noi mai multe accepțiuni. 
Una ar fi calitatea prezentării 
proiectului, am putea-o numi 
„grafică" care în ciuda aparen
țelor se dovedește de mare im
portanță atunci cind, proiectul 
înaintat constructorului, acesta 
trebuie să-l materializeze. Alta 
este calitatea tehnică — prin 
care n-aș vrea să se înțeleagă 
efectuarea corectă a calculelor, 
ppntru noi o treabă de la sine 
înțeleasă, ci elaborarea parte cu 
parte a proiectului, după cele 
mai înalte cerințe. Dar nu des
pre aceste laturi ale muncii de 
calitate aș vrea să vorbesc acum, 
ci despre altele două: introdu
cerea soluțiilor originale ți ur
mărirea executării proiectului pe 
țantier. Cred că nu e un paradox 
dacă afirm că în proiectare in-
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traducerea noului înseamnă ridi
carea calității proiectului. In loc 
de explicație se pot compara 
două proiecte asemănătoare — 
unul executat azi, altul acum 
cițiva ani, și caracteristicile 
funcționale ale instalațiilor. Să 
faci o lucrare de calitate înseam
nă să-ți frămînți creierii, să cauți 
să îmbunătățești sau chiar să 
răstorni soluțiile „tradiționale" în 
favoarea celor mai noi, nuri bune. 
De aceea nu încerc nici un sen
timent de nemulțumire, acum, 
cind lucrez la un nou proiect 
care vine să depășească, într-un 
fel să le anuleze chiar pe cele 
similare, executate pînă în pre- 
zent.

Am mai numit ca latură a 
calității urmărirea proiectului în 
faza de execuție. La prima ve
dere calitatea execuției s-ar pă
rea că e numai grija constructo
rului, dar nu e deloc așa. Proiec
tul elaborat de tine, gindit zile 
ți nopți nu poate fi trecut pe 
alte mîini. Colaborarea pu con
structorul este nu numai o obli
gație de serviri, ci și o dorință 
firească a noastră, a fiecăruia. 
Pe șantier proiectantul este cel 
cate poate rezolva situații ce par 
fără 'ieșire, esțe cel care supra
veghează executarea cît mai 
aproape de perfecțiune a ideii 
sale, în fine este cel care, acolo, 
văzînd cărămizile ridieîndu-se și 
firele de oțel împletindu-se, își 
poate îmbunătăți propriul pro
iect. Fiindcă niciodată nu este 
prea tîrziu, mereu rămine loc 
pentru mai bine.

Odată ce ai deprins-o, ce ți-a 
intrat în singe, preocuparea pen
tru calitatea muncii tale, nu-ti 
mai dă pace. Nici în timpul ața 
zis „liber", timp în care continui 
să citești, să te documentezi, me
reu prin prisma lucrării pe care 
o execuți.

O altă latură importantă pen
tru munca unui specialist o con
stituie participarea activă la viata 
politică a țării. Am fost mai întîi 
utecist, astăzi sint membru de 
partid și faptul că mereu m-am 
aflat în miezul evenimentelor, că 
am simțit cerințele presante ale 
prezentului, că m-am considerat 
unul dintre cei chemați să le 
rezolve, mi-a impulsionat nebă
nuit de mult munca. De cele 
mai multe ori documentele de 
partid, au fost punctul concret, 
de plecare al soluțiilor elaborate 
de. noi privind reducerea consu
mului de metal, înlocuirea unor 
anumite materii prime, economii
le de energie electrică. Și în
totdeauna. îndemnul pentru o 
muncă de calitate.

Cineva, unul din
tre responsabilii ac
tivității de tineret 
dintr-un județ, mo
lipsit probabil de 
explicațiile, 
mai de care 
năstrușnice, pe 
ți le dau cei
își justifică tăcerea 
atunci cind vorba 
ar fi de aur, îmi 
mărturisea zilele 
trecute . o descope
rire senzațională : 
trebuie să se stipu
leze undeva, într-o 
lege, într-o indica
ție — oricum, într-o 
hîrtie — 
la... curaj.

Depășind 
plexitatea 
tului am 
să găsesc 
turue secrete 
minții sale 
i-au servit o aseme
nea bizară conclu
zie. Poate apelurile 
publicistice la ex
primarea opiniei, 
poate punctele de 
vedere — ele înse
le bizare cîteoda- 
tă — exprimate cu 
asemenea ocazii, 
poate dorința de 
nou, poate inter
locutorul meu este 
bine intenționat și 
în sfîrșit poate 
n-aș fi scris nici
odată despre a- 
ceastă intîmphiie 
dacă ea nu mi s-ar 
fi părut vecină cu 
alte manifestări ale

dreptul

per- 
momen- 
încercat 
încurcă- 

ale
care

aceleiași mentali
tăți: „Bine, bine, 
mi se cere să fiu 
îndrăzneț, să mili
tez pentru nou, 
să-mi spun părerea, 
dar cine-mi garan
tează că nu voi su
porta consecințe 
neplăcute" ? In spa
tele ei sălășluiește 
o lamentabilă lene 
de gîndire, o „sfîn- 
tă pază" în fața ac
țiunii riscate și... 
riscante. Dar oare 
merită să exiști, dacă 
nimeni nu te ia în 
seamă ? Și de ce să 
ne temem de cine 
știe ce tiranice re
presalii cînd nimeni 
nu este pus la 
stîlpul infamiei pen
tru o idee îndrăz
neață ? Dimpotrivă 
toată forța publică 
a acestei țări este 
concentrată în 
lupta contra rutinei, 
a birocrației și an
chilozei 1

Este anacronică ți 
lipsită de sens atitu
dinea celor care îți 
comunică, conspi
rativ : „știi, am mai 
strecurat un „fitil" 
acolo unde știu eu" 
și, devenind dez
gustător, ride fericit 
într-o parte. Jocul 
nostru este dur, este 
angajat într-un pa
riu cu viitorul și a- 
cest joc nu poate fi 
decît cinstit. Pen
tru că este al cău-

tătorului neobosit, s 
al voinței neclinti- 2 
te, al intransigenței $ 
pi al... curajului. 2

Să nu uităm însă S 
că nu orice părere < 
se poate constitui > 
într-o opinie dem- < 
nă de recunoașterea > 
colectivității. Fără 2 
argumente temeini- $ 
ce, fără a viza o so- 2 
luție practică si > 
constructivă ea este < 
admonestată, pe >, 
drept cuvînt, de so- y 
cietate. Și toți cri- z 
tirii de profesie, pe <■ 
care nimeni nu i-a z 
acreditat, toți „tri- y 
hunii" de generație y 
fără generație sint z 
niște păpuși miști- < 
ficate. Puți să-ți Z 
măsoare vorbele cu y 
fapte se retrag ne- 2 
putincioși pozînd în y 
pionieri neînțeleși. 2 
Așa a fost de cînd y 
e lumea. Și tot de z 
cind e lumea există S 
și curajul. Numai 2 
că astăzi ni se cere S 
mai mult curaj de- < 
cît ieri. Și o in- $ 
itrucțiune — ori- 2 
cum, o hîrtie — ni-l $ 
poate da dacă nu-l < 
wem ? o

Îmi vin în minte < 
cuvintele lui Ein- > 
stein: „Puterea ca- < 
racterului o întrece > 
cu mult pe cea a $ 
inteligenței". >

NICOLAE 
LOTREANU

REDESCOPERĂ
FIECARE FOCUL,
REINVENTEAZĂ

ROATA ?
(Urmare din pag. Z)

semna, pur și simplu, ca - măcar „la figurat" - fruntea fie
căruia sa fie plină de cucuie (vezi... pragul de sus)...

Dimpotrivă, aș zice că deosebit de importantă în existen
ța fiecărui adolescent este, tocmai, bogăția „bagajul" său de 
deprinderi, de principii moral-etice, fiindcă, mai cu seamă 
de la pragul micii copilării incolo, adică după 10 ani, este 
literalmente imposibil, și nefolositor, să stai intr-una in spa
tele preadolescentului și apoi al adolescentului, strunindu-l... 
„Fa așa asta fâ-o așa, așa e bine, așa e rău"... Bazele lui 
„Așa e bine" și ale lui „Așa e rău" se pun mai devreme, 
și depinde enorm de permeabilitatea copilului la sfaturile 
adultului, pentru ca apoi, la adolescență, pe temeiul criterii
lor ferme, gata asimilate, să te poți descurca - exact așa 
cum vor toți tinerii - independent, cu simț de răspundere 
propriu, fără ca nimeni să râmînă, în permanență, în spatele 
tău, ca să te controleze, să te suspecteze, să-ți aplice, una, 
două, la fiecare gest, un sfat... educativ.

De altfel, idealul la care fiecare adolescent ar trebui să 
adere cu trup și suflet este ca, tocmai în absența părinților, 
0 profesorilor, a adulților în general, purtarea lui să fie ega
lă cu cea pe care-o are atunci cînd toți aceștia sint de față... 
Ca să fiu mai explicit, amintesc cazul exploratorului care, în 
plină junglă, singur fiind, s 
turn, își punea cămașă albă, 
a povestit prietenilor, aceștia 
așa, de vreme ce era singur, 
singur. Eram cu mine. Pentru 
mine procedam asa".

Așadar, adolescentul este

Ca sa fiu mai explicit, amintesc cazul exploratorului care, 
se îmbrăca întotdeauna in cos- 

cravată... iar la întoarcere, cînd 
l-au întrebat pentru ce-a făcut 
iar el le-a replicat : „Nu eram 

mine, pentru stima mea față de

■ ----------- ----- —-- într-adevăr independent, încre
zător in șine, foarte aproape de reala maturitate, atunci cînd, 
singur fiind, nu se consideră liber de orice obligații, ca în
tr-un pustiu ; dimpotrivă, știindu-se cenzurat de propria-i per
soană, de propria-i conștiință, nu poate acționa decît corect, 
în virtutea concepțiilor pe care etica socialistă i le pune la 
indemină, evident — la început — prin admirabilele „curele 
de transmisie care, altminteri, se numesc : familie, școală, 
organizație revoluționară de tineret.
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Prolog la
meciul cu Grecia

...Noiembrie. 1969... Toată lumea fierbe in așteptarea partidei 
decisive cu grecii, confruntare care a luat proporțiile unui ade
vărat eveniment național. Petropoulos s-a retras cu echipa sa in

Elveția unde se pregătește cu febrilitate. El declară : „Numai 
o minune ne poate salva. Vom miza totul pe o singură carte, 
pentru a realiza IMPOSIBILUL (...adică victoria). Poate noro
cul ne va zimbi. Știu că românii au prima șansă, dar uneori 
balonul ne joacă feste tuturor !“

...încep frămintări in tabăra elenilor. Cinci din titularii lui 
Lakos Petropoulos, îi pun probleme serioase. Botinos și Dimi- 
trou se accidentează, Kamaras și Christidis sint gripați, iar 
Gaitadzis e complet ieșit din formă. D«r nici noi nu sintem scu
tiți de emoții. Plecăm la Poiana Brașov eu Dinu bolnav de a- 
migdaljt.ă și eu Ghergheli accidentat la un deget. La București 
plouă cind urcăm in autobuz, iar la Poiana sosim pe ninsoare.

Si, deodată, cind credem că toate intră în făgașul normal. (Dinu 
și Deleanu se restabiliseră, între timp) — doctorul Tomescu mă 
ia de-o parte și-mi spune îngrijorat :

— Mă neliniștește starea Iui Dobrin...
— Ce-i cu el ?
— Acuză o recidivă a unei crize lombosciatice.
— Si nu-l poți recupera ?
Doctorul lace. înțeleg ce ascunde tăcerea aceasta. Nici da. 

nici nu. Dar știu că doatorul e „în alarmă" și va întreprinde tot 
ce e omenește posibil ca Dobrin să se pună pe picioare. Tomes
cu se ridică și pleacă :

— Chiar acum ii fac o injecție. E ora...
Ies pe terasă, la soare. Privesc munții. îngindurat. Ar fi pă

cat să nu folosesc ..duetul Dobrin — Dumifrache" îmnotriva 
grecilor, dună ce recitalul se dovedise atit de reușit în com
pania portughezilor. Băieții, tolăniți in șez-longuri, nu bănuiesc 
incă furtuna din sufletul meu.

Dună vreo zece minute apare și Dob-io E înfofolit cu palto
nul și fularul.

— Cum te simți ?
— Prost dom’profesor. Mă dogre rău și abia pot să mă mișc. 

Știți, înaintea jocului de la Atena, am avut prima criză. Acum, 
tot cu grecii ; parcă e un blestem.

— Crezi c-o să poți juca ?
— Nici nu există discuție. L-am rugat pe doctor să facă cu 

mine ce-o vrea. Joc, orice s-ar intimpla !
Se încruntă și tace o vreme. Apoi se-ntoarce spre mine :
— Dom’profesor, nu puteți trimite pe cineva la Pitești, la 

mine acasă ?
— De ce ? >
— Să-mi aducă briul. Cu el mă simt mai bine...
— Bine, o să aducem și briul, dar vezi ce faci cu doctorul. 

Uite, iar te caută,
...Schimbăm Poiana cu Snagovul. Lucrăm cu tot miși multă 

Înverșunare. „Ciogli" Vogi e din nou alături de noi și prezenta 
sa ne bucură pe toți. Jucăm cu Steaua — tineret și inscriem 
șase goluri. „Ciogli" insă tot nu-i mulțumit :

— încă patru mai trebuia să dați după ocaziile pe care le-ați 
avut. Apoi surîde bonom, așa cum știe numai el : nu-i nimic, 
restul il păstrăm pentru greci.

Și totuși, dacă nu va juca Dobrin, la re soluție voi recurge ? 
M-am gindit la ceva, dar vreau să verific formula in meciul 
de antrenament cu Sirena, de pe stadionul .,23 August" I

Deci, in poartă, tot Răducanu. Mă gîndisem mult să-l înlocu
iesc cu Ghiță. Dar in ultimele zile, mai ales după ce-a stat de 
vorbă iarăși „Ciogli" cu el, amintindu-i că „joaca" nu-i este în
găduită unui fotbalist, chiar dacă pe el il cheamă Răducanu, 
că „joaca" asta ar fi putut să ne coste un gol cu portughezii, 
ranidistul a promis că pe viitor n-o să ne mai ofere nici im 
prilej de reproș. A rămas, apoi, incă o oră pe teren eu Domirie 
și Lupeșcu. ca să se antreneze in mod suolimentar. Linia de 
fund n-are probleme • Sătmăreanu. Hălmăgeanu. Dan Coe. De
leanu. Aici la mijloc am onerat. ceva. în lipsa lui Dobrin. m-am 
gindit să-1 introduc pe Ghergheli, care inițial fusese rezervă. 
Deci, o formulă Ghergheli — Dinu, urmind ca Nunweiller VI 
să activeze mai in față, alături de Dembrovschi, Dumitrache și 
Lucescu.

Dar iată, doctorul Tomescu mă caută din zori, eu o veste în
curajatoare :

— „Giscanul" nostru e refăcut 70 la sută... Reștul de 30, ur
mează in zilele care-au mai rămas...

...Joi 12 noiembrie 1969... Iptilnirea obișnuită cu ziariștii. Cu 
acest prilej aflu că redacțiile șint bombardate, pur și simplu, 
cu scrisori expediate din toate colțurile țării care ne urează 
succes. Una dintre ele a sosit tocmai din Algeria. Mi se cer ci
teva opinii despre acest joc — crucial aș putea spune —- și re
marc câ pentru prima oară de cind sint la conducerea echipei 
naționale, țoală lumea — presa, publicul, colegii de breaslă — 
și-au adus părerile la același numitor. Toți gindesc Ia fel ți asta 
cred eu, e foarte bine, pentru că-i înarmează pe jucători cu 
certitudinea că totul merge bine. Și de aici, de la o' bună con
diție psihică și pină la victorie, nu mai e un drum prea lung.

— Ne vom califica, asta e sigur 1
Băieții nici nu vor să se gîndească măcar la altă alternativă. 

Seara, asistăm la piesa lui Alexandru Mirodan ..Transplantul 
inimii necunoscute", la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra...

...Vineri, ora 20... Au sosit și grecii cu un avion „Swiss Air". 
Coboară pe aeroport incotoșmănați de la frigul din „țara can
toanelor", dar aici la București, întilnesc o vreme admirabilă, 
de toamnă însorită. Sint veseli cu toții. Sau se silesc șă pară 
așa...

Petropoulos declară :
— Ambele echipe vor să plece în Mexic.
Tar Domazos calm și cumpănit ca pe teren, mărturisește :
— Fără îndoială, avem șansa a doua. Apoi adaugă : „Totuși 

echipa noastră e mai puternică decit in meciul de la Atena și 
nu v-o spun numai pentru că joc șl eu...“

...Străzile Bucureștiului sint impinzite de mii de turiști greci 
care au sosit ca să-și susțină echipa. Dar noi avem „galeria" 
noastră. Și. mai ales, formidabila dorință de a lua parte la în
trecerea „elitei" fotbalului, acolo, departe, in Mexic...
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NICOLAE CEAUȘESCU

Hotărîtoare este
superioare ■!

<:

1990

că

munist.“

• •• ♦

Urmaș, dintre străbuni, le este multor, 
prezentu-n el secunda și-a dublat, 
sub cerul sfint cu capete-nstelat 
de Decebal, Mihai Viteazul, Tudor.

In el de la-nceput cunoști bărbatul 
ce-ncoardă singur arcul greu, de preț, 
cu care-au slobozit in zări săgeți 
strămoșii, hotărindu-ne olatul.

Puterea adunată de-o vecie 
din rădăcină pină-n virf de ram, 
trezește intr-un fiu întregul neam, 
adine pe sine' să se știe.

Sintem aici, am fost, vom fi, durată, 
istorie recunoscută-n el, 
materie gîndită mai fidel, 
pe partea-ntotdeauna luminată.

în conformitate 
de forțele de 
"— un cadru

menite să transpună în 
aceste hotărîri, asigură 

a 
Și

viață liberă, înfloritoare, un viitor minunat, co

Dragi tovarăși și prieteni, să facem totul

acum munca"

UN AN DE IMPORTANTE
SUCCESE IN ÎNFĂPTUIREA

HOTĂRÎRILOR PARTIDULUI
înaltă răspundere 
fată de viitorul

7

națiunii socialiste -v
In anul 1990 producția in

dustrială globală va fi mai 
\ mare decît în 1970 de 6—8 
\ ori. Un element important al 

creșteri» noastre economice 
\ pină în 1990 va fi dezvoltarea 

intensivă a agriculturii, parti
ciparea sa substanțială la 
crea nea venitului național. Pe 
baza dezvoltării producției 
materiale, venitul național ur
mează să crească cu 5—6 ori. 
Diversificarea activității eco- 
nomico-stociale în mediul rural 
va asigura apropierea condi
țiilor de trai de la sate față 
de cele.de la orașe. Totodată, 

• ca efect' al unui nivel înalt al 
i productivității muncii sociale, 
\ săptămîna de muncă se va re- 
\duce încă în cursul anului 

1980 la 40—44 ore.
fși perioada 1976—1990 vor 

fi cOinstruite peste 2,5 milioa- 
, ne rapartamente, asigurîn

du-se',astfel rezolvarea proble- 
. mei locuințelor. 
\ Toate acestea nu reprezintă 

I decît o parte din prevederile 
\ programului partidului de 
\' dezvoltare economico-socială 

a patriei noastre în următorii 
ani și în perspectivă. Este 
însă relevant faptul că fiecă- 
ruițcetățean fi mai ales fiecă
rui tînăr trebuie să-i fie clar 
că sîntem cu toții chemați să 
dăm viață acestei perspective. 
Programul partidului în
seamnă pentru fiecare dintre 
noi ferestre deschise larg spre 
viitor, dar fi un permanent 
îndemn de a-l înfăptui azi, 
aici. Secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a adresat che- 
mareaica în viitorii 10—15 ani 
să lichidăm cu desăvîrfire ră
mânerea în urmă pe care am 
moștenit-o și să ridicăm po
porul român la un înalt ni
vel de dezvoltare economică, 
științifică, culturală, să-i a- 
sigurăm un nivel de trai su
perior. Răspunsul pe care 
orice tînăr trebuie să-l dea la 
alternativa pe care ne-o pune 
în față istoria — „Sau vom 
realiza acest obiectiv și ne vom 
înscrie pe orbita civilizației 
modeme, sau vom continua să 
rămînem în urma țărilor dez- 

, voltate, condamnînd națiunea 
noastră să se mențină în a- 
ceastă situație în decursul 
mai multor generații" — este 
o muncă neobosită și califica
tă, o temeinică pregătite pro-

V

Construcțu de 
locuirile 

4976-1990 
milioane

4 974-197^

205 MII

Producția industrială 
globală (în procente)

199Q MMM
24-25MIUOANE

MMI
MIM 1970
20 MILIOANE

1990 : Industria constructoare de mașini și industria chimică vor 
deține 55—60 Io sută din totalul producției industriale.
Ponderea, populației 
ocupate în 
industrie și construcții

Energie nucleară 
Siderurgia oțelurilor

Prospecțiuni etc.

Utilaje tehnologice de 
înalta complexitate

fesională, o matură înțelegere 
a rolului fi locului tineretului 
în societatea noastră. Prin 
abnegație, prin eforturi înze
cite, prin stimularea gîndirii 
cutezătoare, a spiritului nova
tor, prin lupta hotărîtă împo-

frica a iot ceea ce este vechi 
ji perimat, prin promovarea 
noului în toate domeniile de 
activitate vom contribui la în
făptuirea programului partidu
lui de dezvoltare multilaterală 
a patriei.

Hotărîrile Conferinței Națio
nale, la baza cărora au stat a- 
nalize profunde, științifice, nu
meroase experimentări, o largă 
consultare cu cadre de speciali
tate, cu activiști de partid și de 
stat, cu oameni ai muncii, vi
zează practic toate laturile vieții 
sociale din țara noastră. Efortu
rile de după Conferința Națio
nală, 
viață 
desfășurarea în bune condiții 
întregii activități economice 
sociale.

Pornind de la concepția 
venitul național nu se creează 
în birouri, ci numai în producția 
materială, partidul, în spiritul 
hotărîrilor Conferinței Naționale, 
a trecut la redistribuirea cadre
lor începînd cu posturile de mi
niștri adjuncți, secretari generali 
din ministere și alte cadre de 
conducere. Simplificarea și rațio
nalizarea aparatului economico- 
administrativ a fost extinsă și a- 
profundată apoi la toate nivelu
rile organizatorice. Prin această 
măsură s-au creat condiții cores
punzătoare ca personalul de 
conducere și specialitate să se 
poată consacra în întregime ac
tivității de concepție, de control 
și îndrumare. Totodată a conti-

nuat acțiunea de grefare a cen
tralelor industriale pe structura 
principalelor întreprinderi din 
componența lor, asigurîndu-se 
astfel integrarea efectivă a acti
vității centralei și întreprinderii 
de bază, eliminînd paralelismele 
în executarea atribuțiilor.

Continuîndu-se activitatea de 
perfecționare a conducerii socie
tății, a fost creat prin lege Con
siliul Suprem al Dezvoltării 
Economico-Sociale a României, 
organism format din cadre de 
conducere de partid și de stat, 
din cele mai bune cadre econo
mice, tehnice și științifice, pre
cum și din reprezentanți ai oa
menilor muncii care lucrează di
rect în producție, avînd menirea 
să elaboreze studii și să dezbată 
principalele orientări ale dezvol
tării țării. Au fost elaborate, tot
odată, Legea cu privire la dez
voltarea economico-socială plani
ficată a României, Legea finan
țelor și a fost adoptat Codul 
Muncii, pe baza proiectelor ela
borate la Conferința Națională 
și a propunerilor rezultate din 
dezbaterile oamenilor muncii. 
Rostul acestor legi este de a a- 
profunda o serie de prevederi 
constituționale, de a contribui la 
perfecționarea relațiilor de pro-

pentru a fi demni de istoria glorioasă a po-
/

porului nostru, să putem spune întotdeauna că
nu am precupețit nimic pentru a făuri un viitor 
demn națiunii noastre socialiste. Să lăsăm ge<
nerațiilor viitoare, urmașilor urmașilor noștri, o

N

ducție și sociale 
cu nivelul atins 
fîroducție, de a crea un cadru 
ărgit pentru conducerea socială 

pe baza planului național unic, 
pentru afirmarea în viață a prin
cipiilor comuniste.

Așadar, a fost consolidat un 
cadru legal care să asigure des
fășurarea în mai bune condiții a 
întregii activități economice și 
sociale. „Acum — așa cum sub
linia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea ros
tită la Plenara C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973 
— esențial este concretizarea in 
fapt a reglementărilor stabilite, 
desfășurarea unei vaste munci 
organizatorice practice, în spiri
tul prevederilor legale, al orien
tărilor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale, pentru 
valorificarea din plin a posibili
tăților create de ansamblul mă
surilor adoptate de partid în ve
derea perfecționării conducerii, 
organizării și planificării econo
miei naționale. Hotărîtoare este 
acum munca organizatorică, 
practică. De aceasta depinde în
deplinirea cu succes a tuturor 
sarcinilor ; în această direcție 
trebuie să ne îndreptăm toate 
forțele".

iw srihtvl mMÂmi
1AHSATE UE CONFESA NAȚIONALA

TUL-FACTOR ACTIV

Așa cum s-a arâtat la Conferința Naționala, partidul concepe 
r.e^*.^area termen a cincinalului nu pe seama intensi
ficării efortului fizic, ci în principal pe seama creșterii eficienței 
economice, a promovării mai rapide a progresului în producție, 
extinderii mecanizării și automatizării, organizării pe baze știin
țifice a producției și muncii în fiecare întreprindere.

Parcurgem acum anul hotărîtor al actualului cincinal. Pro
blema centrală a planului pe 1973, ca de altfel a întregului cin
cinal, de a cărei soluționare depinde accelerarea dezvoltării 
economiei românești, o constituie îmbunătățirea calitativă a în
tregii activități economice, creșterea eficienței economice in 
toate sectoarele producției materiale. Din această cerință se 
desprind sarcini importante pentru toate colectivele de muncă, 
pentru tineret și pentru organizația sa revoluționară :

(Urmare din pag. 1)

Răspunsul întregului nostru popor la che
marea partidului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a îndeplini 
cincinalul înainte de termen, s-a concretizat, 
in perioada care a trecut de la Conferința 
Națională, in multe schimbări pozitive pri
vind organizarea muncii și a producției, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al în
tregii activități economice. Oamenii mun
cii din întreaga țară, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, tinăra gene
rație a patriei fac totul pentru a da viață 
hotărîrilor partidului, pentru a indcplim in 
bune condițiuni îndatoririle ce le revin in 
colectivele în care lucrează pentru îndepli
nirea înainte de termen a actualului plan 
cincinal.

Așa cum s-a arătat la Conferința Națio
nală, actualul cincinal are ca trăsături defi
nitorii perfecționarea generală a activității 
economice, ridicarea nivelului tehnic și al 
calității producției. Realizările de pină in 
prezent îndreptățesc acest deziderat. în pri
mii doi ani și jumătate ai cincinalului, po
tențialul nostru economic a cunoscut o creș
tere impetuoasă și, totodată, a înregistrat 
importante mutații pozitive de ordin struc
tural, care au ca urmare valorificarea cu 
eficiență sporită a forței de muncă și a re
surselor materiale ale țării. Creșterea veni
tului național a devansat ritmul produsului 
social. întreaga industrie cunoaște un pro
ces intens de modernizare prin asimilarea 
de noi produse, introducerea unei tehnologii 
perfecționate și ridicarea nivelului calitativ 
al produselor. Succese importante a dobin- 
dit și agricultura, domeniu în care în 1971 și 
in 1972 am realizat cele mai mari recolte din 
istoria țării.

La Conferința Națională s-a precizat că 
există incă importante posibilități de creș
tere suplimentară a producției, adresîndu-se 
chemarea către toți oamenii muncii de a face 
tot ce depinde de ei pentru valorificarea a- 
cestor posibilități. Odată cu această chemare 
s-a arătat însă că nu este de dorit orice fel 
de depășire a prevederilor cincinalului, că 
nimeni nu are nevoie de producție globală 
în sine. în consecință, după Conferința Na
țională s-au adoptat indicatori care reflectă 
mai bine aportul real al unităților economice

Ia sporirea avuției naționale, eliminindu-se 
astfel posibilitatea creșterii artificiale a pro
ducției valorice prin circulația inutilă a pro
duselor. în această perioadă și angajamen
tele oamenilor muncii, ale tinerei generații, 
mobilizată în cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen" se concretizează în pro
duse fizice necesare economiei, pentru piața 
externă și pentru export, produse care să 
contribuie efectiv la creșterea avuției na
ționale și a venitului național.

n raportul prezentat 
rința Națională a 
Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
„Un atribut primordial al con
ducerii și planificării economiei 

este orientarea fondului național de dezvol-

Ia Confe- 
Partidului 
tovarășul 

că

participarea activă a întregului popor la 
conducerea țării, afirmarea plenară a perso
nalității umane, aplicarea în viață a princi
piilor eticii și echității socialiste, satisface
rea tot mai deplină a necesităților materiale 
și spirituale ale întregului popor. Țelul fun
damental al politicii partidului este ridica
rea patriei noastre la un inalt nivel de civi
lizație și bunăstare, astfel îneît într-o pe
rioadă istorică relativ scurtă să reușim să 
depășim stadiul de țară în curs de dezvol- 
tare. în care se găsește acum România, să 
ne situăm la nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic, asigurind un ridi
cat standard de viață populației. Desigur, 
pentru a traduce in viață acest măreț pro
gram al partidului, întregul popor trebuie 
să muncească cu abnegație și devotament, 
cu o înaltă competență. Fiind însă vorba de

PROGRESUL PATRIEI
tare cu precădere spre lărgirea și moderni
zarea fondurilor fixe 
pentru înzestrarea 
utilaje. Pînă 
nu constă in 
ment dat, ci 
care dispune, 
o cantitate cit mai mare de bunuri 
riale". Este relevant faptul că această 
litică promovată de partidul și statul nostru 
este de natură să asigure condiții dintre cele 
mai bune pentru progresul multilateral al 
patriei noastre in următorii ani și în pers
pectivă. In prognoza dezvoltării României 
pină in anul 1990 se pornește de la necesita
tea și posibilitatea de a se realiză un puter
nic avînt al forțelor de producție pe baza 
științei și tehnicii moderne, perfecționarea 
continuă a relațiilor de producție și a rapor
turilor dintre oameni, ridicarea nivelului de 
trai, de cunoaștere și cultură a tuturor celor 
ce muncesc, adîncirea democrației socialiste,

productive, îndeosebi 
economiei cu mașini și 

la urmă, bogăția unui popor 
ceea ce se consumă la un mo- 
în mijloacele de producție de 
în capacitatea sa de a realiza 

mate-
po-

viitorul patriei, îndatoriri dintre cele mal 
mari revin tineretului, organizației sale re
voluționare. ,,Aplicarea noilor măsuri de 
dezvoltare economico-socială, de îmbunătă
țire a conducerii planificate a societății — 
sublinia la Conferința Națională secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vor crea condiții și mai bune 
pentru afirmarea energiilor și talentului ti
nerei generații în toate domeniile de activi
tate. Sint convins că tineretul își va pune 
întreaga pricepere, întregul elan în slujba 
dezvoltării patriei socialiste, a viitorului ei 
luminos”.

regâtirea politico-ideologică, 
dezvoltarea nivelului de con
știință al poporului au avui, în 
cadrul dezbaterilor Conferinței 
Naționale, un loc dintre cele 
mai importante. Este firesc ca 

odată cu măsuri ferme pentru perfecționarea 
conducerii întregii activități economico-so-

ciale, pentru creșterea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de activitate, 
pentru adîncirea democrației socialiste, să 
se acționeze pentru aplicarea în viață a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste. Numai
printr-o maximă preocupare pentru făurirea 
omului înaintat, înarmat cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și culturii, capabil să în
țeleagă, să interpreteze și să folosească just 
legile obiective ale dezvoltării sociale in fie
care etapă a evoluției societății, să acționeze 
cu fermitate revoluționară pentru progresul 
multilateral al patriei, se poate asigura în
făptuirea cu succes a programului partidu
lui de făurire a socialismului și comunismu
lui în România. Conferința Națională și-a 
însușit programul adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971 privind educa
rea politico-ideologică a maselor, dezvolta
rea conștiinței socialiste, ca program pro
priu. Totodată au fost elaborate, prin deo
sebita contribuție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, norme și criterii de bază ale 
eticii și echității socialiste. In prezent parti
dul manifestă o deosebită preocupare pen
tru însușirea de către masele de oameni ai 
muncii a 
aplicarea 
existența 
norme se 
generații, 
datoare să acționeze cu fermitate pentru a- 
plicarea principiilor eticii și echității 
liste în munca și viața fiecărui tînăr.

ocumentele Conferinței 
nale, realizările dobindite 
făptuirea hotărîrilor 
înalt forum confirmă încă o dată 
justețea politicii generale a 
partidului de construire a so

cietății socialiste. politică care corespunde 
pe deplin condițiilor concrete ale țării noas
tre, realitatea că partidul se identifică tot 
mai mult cu năzuințele și preocupările mase
lor populare, ale întregii societăți. Pe aceas
tă bază se realizează mobilizarea plenară a 
poporului nostru la înfăptuirea politicii par
tidului, a programului său de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre.

Națio- 
in in- 

acestui

acestor principii comuniste, pentru 
lor in întreaga viață socială, in 
fiecărui cetățean. întrucit aceste 
adresează în mod deosebit tinerei 
organizația sa revoluționară este

socia-

• Pe primul plan, în fiecare unitate economică, in fiecare ra
mură a economiei, trebuie pusă gospodărirea rațională, cu ma
ximă eficiență, a fondurilor de producție, folosirea deplină a 
capacităților de producție. O preocupare mult mai mare trebuie 
să existe pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor și in
stalațiilor.

• Buna desfășurare a aprovizionării tehnico-materiale a între
prinderilor.

e Realizarea integrală a programului de investiții, fapt care 
presupune măsuri energice pentru grăbirea elaborării documen
tațiilor tehnice, folosirea mai eficientă a potențialului de pro
iectare, elaborarea unui volum mai mare de proiecte de execu
ție și detalii chiar pe șantiere, revizuirea proiectelor ce se do
vedesc neeconomicoase, creșterea nivelului calitativ al studiiior 
tehnico-economice și al proiectelor de execuție.

• Acordarea unei atenții sporite calității lucrărilor de montaj 
- condiție esențială pentru byna funcționare ulterioară a utila
jelor.

• Organizarea mai bună a muncii pe șantiere, adoptarea de 
soiuții constructive și tehnice de execuție perfecționate.

® Accelerarea procesului de modernizare a produselor, de 
înnoire și ridicare continuă a calității acestora ; scurtarea duratei 
de asimilare a produselor noi cu performanțe calitative supe
rioare, întărirea răspunderii fiecărui colectiv de muncă pentru 
nivelul calitativ al produselor.

• Eforturi sporite pentru reducerea cheltuielilor de producție, 
recuperarea, in cursul anului 1973, a tuturor rămineriior in urmă 
înregistrate la acest capitol in anii 1971 și 1972.

• Perfecționarea planificării, evidenței și calculării prețului de 
cost pe fiecare produs.

• Asigurarea calificării forței de muncă in pas cu necesitățile 
dezvoltării economiei. In condițiile in care anual numărul de 
salariați crește în țara noastră cu 200-250 mii, în cea mai mare 
parte aceștia fiind trimiși să lucreze la mașini și utilaje de inaltă 
tehnicitate, se impune o corelare mai bună a planurilor de șco
larizare cu nevoile reale ale unităților productive.

• Cercetarea științifică trebuie să aducă o contribuție mai 
mare, mai directă și mai operativă la rezolvarea problemelor de 
care depinde îndeplinirea cincinalului înainte de termen, îndeo
sebi a celor privind valorificarea superioară a resurselor mate
riale și reducerea consumurilor specifice de materii prime, pro
movarea tehnologiilor moderne, înnoirea producției și asimilarea 
de produse cu caracteristici superioare.

o O problemă centrală a agriculturii este realizarea produc
ției vegetale și animale planificate, îndeplinirea sarcinilor de li
vrare către stat, de aceasta depinzind asigurarea in bune con
diții a consumului populației și satisfacerea nevoilor economiei 
naționale. In acest sens se impune perfecționarea activității de 
pregătire profesională a lucrătorilor din agricultură, îndeosebi a 
celor din zootehnie, o mai bună valorificare a forței de muncă, 
gospodărirea cu maximum de grijă și răspundere a fondului 
funciar, realizarea planului de irigații și folosirea eficientă a 
tuturor suprafețelor irigate, deplina valorificare a măsurilor pri
vind îmbunătățirea normării și retribuirii muncii, precum și sti
mularea crescătorilor de animale.
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LITERATURĂ MIHAI PELIN:
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se mai află de mult in grația 
scriitorilor. Consemnăm faptul 
fără a mai intra in hățișul ex
plicațiilor. Cei ce au scris re
portaj, in majoritatea cazurilor 
nu mai scriu. Prozatori care au 
debutat cu reportaje fac totul 
spre a nu se mai ști că au în
ceput astfel. Deprecierea spe
ciei in ochii unora e un 
fapt peste care nu se poate tre
ce. Cit de profund justificată 
este reacția, este iarăși o pro
blemă complicată. Ne mărginim 
să spunem aici doar că repor
tajul intr-o superioară înțele
gere nu dăunează cu nimic pro
zei ci dimpotrivă. Practici re
probabile pot compromite orice 
specie și soluția nu e de a ocoli 
reportajul ca și cind ar fi ciu
mat ci de a încerca să-i redai 
vechea dimensiune morală și 
vechea demnitate. Este ceea 
ce încearcă și reușește in 
parte Mihai Pelin în volumul 
său de reportaje Miorița nu s-a 
născut lingă stele. Este adevă
rat că Mihai Pelin nu face parte 
din generația care a cunoscut 
delirul roz al gazetăriei reporte
ricești și că ezitarea lui față de 
reportaj are cum să fie, prin 
urmare, mai mică. Dar adop
tarea reportajului de către un 
prozator ale cărui volume an
terioare, două, nu anticipau eu 
nimic direcția descinderilor la 
fața locului nu este un fapt de 
trecut cu vederea. Precedentele 
volume ne făceau cunoscut un 
prozator suotil interesat de 
atmosferă și de sugestia psi
hologică și deloc pe pro
zatorul avid de informație, 
noutate, materie concretă, sen
zațional. Prozele lui sufe
reau chiar de o anume afecta
re livrescâ, de lipsa de oxigen 
a unui orizont puternic implin- 
tat in miezul existenței. In a- 
bordarea unei specii care se si
tuează prin, definiție la distan
ță de atmosfera abstractă a ca
binetului de lucru vrem să ve
dem și o nouă orientare a pro
zatorului. Acordăm deci acestei 
cărți de reportaj o semnificație 
aparte in limitele itinerariuiui 
pe care-1 parcurge Mihai Pelin 
ca scriitor. Deplasarea de la o 
extremă la alta nu poate avea 
un caracter intimplâtor. Rămine 
doar de văzut in ce măsură 
gestul are o semnificație con
știent programatică.

Ce atrage pe Mihai Pelin, 
prozator de remarcabil talent in 
care dispare : Ada-Kaleh, un 
oraș care se stinge lent : Suli- 
lina, fabulosul trecut al More- 
nilor, un alt tirg anonim dar al 
cărui trecut ni-I arată mult mai 
interesant decit in aparență : 
Calafat, semnificația istorică a 
Albei Iuliei, tragedia provocată 
de marea inundație in nord- 
vestUl țării, peisajul nou de la 
Porțile de Fier, strania îmbinare 
dintre arhaitate și modernitate 
în spațiul in care imaginația lui 
Sadoveanu a plantat-o pe Vito
ria Lipan și unde mai tirziu in
spirația unor ingineri a plasat 
bazinul de acumulare Bicaz. 
Reportaje in sensul uzual al cu- 
vîntului nu sint decit cel des
pre inundații și cel despre Du
năre. în celelalte, deși repor
terul se deplasează la fața lo
cului, nu prezentul este cel ce-1 
cheamă ci mai ales trecutul. 
Omul cabinetului n-a dispărut 
cu totul. El se incăpăținează 
chiar să nu fie convertit de „ie
șirea in stradă". Deplasat la 
fața locului Mihai Pelin nu e 
atent cu prezentul decit în mă
sura in care poate reconstitui 
trecutul unei așezări. Citeva de
talii de azi sir.t suficiente pen
tru ca ochii reporterului să se 
întoarcă in sine, să refacă o 
viață care a fost, să răsfoiască 
pagini informative de enciclope
die, sau vechi reportaje despre 
aceeași așezare. Evadat dintre 
cărți și din abstracție in plină 
efervescentă a realității Mihai 
Pelin nu izbutește să Se elibe
reze complet de tirania biblio
tecii. 24 de ore la Alba tuba 
nici nu este un reportaj ci re
constituirea in mare măsură din 
bibliotecă a zilelor in care la 
Alba Iulia s-a pregătit și s-a 
proclamat Unirea Transilvaniei 
cu Vechiul regat. Scrisoriile din 
Calafat apelează și ele la prea 
multă informație de dicționar, 
dispariția Ada-Kaleh-ului anga
jează și ea sub pana lui Mihai 
Pelin o minuțioasă reconstituire 
a trecutului insulei, sub care foș
nesc iarăși file de cărți cerceta
te. O puternică curiozitate 
intelectuală stă la originea a- 
cestor excursuri : prozatorul nu 
se oprește la suprafața colorată 
a realității. El caută explicații 
și cauze, se împovărează cu 
date, statistici și fișe, creează 
un întreg aparat informativ și 
documentar, serie de acumulări 
din a căror masă speră să obți
nă o față mai adine marcată a 
realității.

„Dincolo de absență, cum ar

spune un prozator livresc", no
tează undeva Mihai Pelin și no
tația e semnificativă. Gestul de 
exorcism nu se prinde : proza
torul livresc nu este altcineva 
ci chiar Mihai Pelin in plin 
efort de a părăsi ținutul repu
diat. Iată de ce in suita, cărți
lor lui Mihai Pelin această carte 
iși are semnificația sa. ■ Nu este 
o renegare ci o completare. Un 
prozator încearcă să contacteze 
viața in locurile in care ea a 
pulsat sau pulsează puternic. I 
se poate 
concesia 
rescenței 
cesia pe 
abstracte,
Coborirea ...
porturi, pe șantiere e de natu
ră să aducă desigur concretețea 
dorită cu condiția ca reporterul 
s-o vadă și s-o transcrie. Vio
lența imaginilor, acuitatea nota
ției, plastica situațiilor lipsește 
însă dintr-un reportaj ca cel 
despre inundații. Reporterul se 
menține intr-un plan al înre
gistrării generale : „terasele 
care gem sub greutatea unor 
obiecte neverosimile", „in cele 
mai neverosimile locuri, echipe 
speciale împart alimente", „car
tiere care poartă stigmatele de
zastrului". Or, pentru reporter 
ca și pentru prozator era im
portant să ne spună în ce con
stă neverosimilul obiectelor, în 
ce constă duritatea stigmatului, 
și de ce sint neverosimile locu
rile in care se împart alimen
tele. Un reporter trebuie să 
vadă și să ne convingă și pe 
noi că vedem. Evadat din bi
bliotecă pentru a infringe pro
babil uscăciunea abstracțiunii și 
a documentului Mihai Pelin e- 
șuează de citeva ori in reporta
jul de factură comodă care este 
un fals reportaj. Evadarea sa nu 
e lipsită de pericole ce se cer 
prevenite.

Experiența reportajului 
nu poate reuși intrutotul 
naturi elegiace. Mihai Pelin 
atras, am mai amintit-o, 
vestigiile trecutului și de 
versurile care mor. Prozatorul e 
atras de sfirșituri. Universul Vi
toriei Lipan este un univers in
vadat de modernitate, Ada Ka- 
leh o insulă agonică la vremea 
reportajului, Moreni și Sulina, 
localități care poartă amintirea 
unei foste glorii. ~ 
reportajul privind 
a orașului Sulina. 
ția despre trecutul 
linei se imbină fericit cu acuta 
observație a reporterului care 
traversează o localitate in plin 
reflux. Sentimentul descinderii 
intr-un oraș părăsit, care se 
transmite și cititorului, este 
efectul unei atente compoziții in 
care montajul trecut-prezent și 
schimbarea unghiurilor 
dere 
site.
lina 
rate 
prozator se realizează într-o 
măsură plină de efect. Mult mai 
plin de „materie", de „real", de 
observație tipică prozei este re-

reproșa insă nu atit 
pe care o face arbo- 

documentare, cit con- 
care o face notației 
adesea convenționale, 
in piață, in hale, in

nici 
unei 
este 

de 
uni-

Excelent este 
lenta stingere 
Aici informa- 
faimos al Su-

de ve- 
sint cu ingeniozitate folo- 
S.O.S. — salvați orașul Su- 
e alcătuit din pagini inspi- 
in care echilibrul dorit de
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DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 

Patria orele 9; 11.30; 14; 16,30; 19; 
21,13).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9.15; 12.30; 16: 19.30) î 
Drumul Sării (Orele 15.39; 19).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA ; București (orele 8.30; 11;
13.30: 16: 18.30: 21) ; Grădina
București (ora 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8.30; 11: 13.30:
16; 18.30; 21) : Favorit (orele 8.45: 
11. 13,15: 15.30: 18: 20.30) ; Melo
dia (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 18.30; 
20.45) : Modern (Orele 8.45; 11:
13,30: 16: 18.30: 20.45) : Grădina
Luceafărul (ora 20.30) : Grădina 
Modern (ora 20.15),

LUMEA SE DISTREAZĂ Doi
na (orele 11; 13; 15.30; 17,45; 20) ; 
Cotroceni (orele 15.30: 18: 20.15).

T,A RĂSCRUCE DE VTNTURI î 
Scala (orele 11.15; 13.45: 16,15
1S.45; 21.15) : Capitol (orele 9:
11.15: 13.30: 16: 18.30: 21) ; Stadio
nul Dinamo (ora 20.15) : Grădina 
Capitol (ora 20,15).

portajul despre itinerariul Vito
riei Lipan, Miorița nu s-a 
născut lingă stele. Intuiția proza
torului, darurile de scriitor ies 
aici în mod pregnant în eviden
ță. Reacția polemică din titlu 
nu 
stelară 
fuzată.
Miorița 
produsul celei 
aspre realități 
de făcut prozatorul 
descifreze reconstitutiv 
ția realitate = romanesc pe care 
ne-o propune Baltagul. ~ 
torul reia itinerariul 
Lipan, face cu mașina 
jos drumurile descrise 
tagul, stă de vorbă cu 
locului, scociorăște în memoria 
lor, dar și prin arhivele primă
riilor, colecționează scrisori de 
familie, copiază procese-verbale 
din dosarele tribunalelor in 
scopul realcătuirii atmosferei 
din perimetrul in care s-a pe
trecut Baltagul. Pentru isto
ria literară faptul poate avea 
mai mică importanță, deși re
porterul produce uneori infor
mații indispensabile unei bio
grafii a lui Mihail Sadoveanu, 
deși oamenii locului sînt con
vinși că Vitoria a existat. Dar 
care ar fi în fond rostul recon
stituirii unei atmosfere de de
mult atit timp cît Vitoria n-a 
existat și orice roman este o 
creație în care realitatea are 
o funcție catalitică ? în ciu
da acestor obiecții în căuta
rea Vitoriei Lipan, oferă o lec
tură pasionantă. Prozatorul de 
azi reconstituie universul fabu
los care a procurat sugestia și 
materia romanescă prozatoru
lui de ieri. Vitoria Lipan n-a 
existat, pare a ne spune Mihai 
Pelin, dar faptul că n-a existat 
nu e decit un neînsemnat acci
dent. Totul conlucra pentru ca 
ea să apară și în fața acestei 
întirzieri pe care și-a permis-o 
realitatea, n-a rezistat Sadovea
nu, care ne-a dăruit prin ro
manul său o compensație. Re
porterul descrie cu documentele 
în mină orgia de delincvescență 
a locului, braconajul. alcoolis
mul. omuciderile, haiducia și 
tilhăria împrejurimilor, aerul

este neglijabilă, 
a păstorului este 
Pentru 
ca și

Moartea 
re- 

Mihai Pelin, 
Baltagul este 
mai adinei și 

și ceea ce are 
este să 

ecua-

Proza- 
Vitoriei 
sau pe 

în Bal- 
oamenii

de chermeză al regiunii. Teri
toriul Vitoriei Lipan nu era un 
suav teritoriu de baladă, ci re
gatul unor continui și violente 
conflicte. Iată de ce spune Mi
hai Pelin, Miorița nu s-a născut 
lingă stele ci alături de noi in 
cea mai apropiată și mai pal
pabilă realitate. Nu știm cită 
importanță vor acorda istoricii

ca nu este făcută 
Fastidioasă poate 
ea iși are justifi- 
planul devenirii 

a autorului. Pen-

literari acestei incursiuni, 
cert este că 
pentru ei.
pentru unii, 
carea ei în 
scriitoricești ..
tru că In căutarea Vitoriei nu 
mărturisește doar o adeziune ci 
și o desolidarizare 
făcind itinerariul 
pan, reconstituind 
realcătuind chipuri 
volute, Mihai Pelin rescrie 
fapt romanul dintr-un punct de 
vedere propriu. Reportajul lui 
Mihai Pelin este schița unei 
alte versiuni a Baltagului într-o 
viziune mai puțin concentrată 
și mai puțin lentă, o viziune 
în care violența pasiunii și a 
conflictului nu este de loc stîn- 
jenită de hieratism și rituali- 
tate. Chiar cenzurat de constrîn- 
gerile reportajului propus, pro
zatorul și-a cerut drepturile. In 
căutarea Vitoriei Lipan conține 
elementele prozei către care na
vighează acum Mihai Pelin după 
un debut care nu are multe 
elemente comune cu paginile de 
acum. Numai în acest sens, al 
descoperirii de sine, citind un 
mare scriitor și rescriindu-1 toto
dată prin intermediul unei lec
turi atît de prelucrate, cum este 
cea pe care o face Baltagului 
Mihai Pelin, se poate spune, 
așa cum afirmă în prefața sa. 
Ilie Purcaru că „o carte poate 
fi citită și altfel decît o citesc 
criticii".

în efortul de a restitui un 
roman locurilor care i-au tute
lat nașterea, credem că se as
cunde și efortul scriitorului de 
a se îndrepta către o literatură 
mai proprie lui.

Miorița nu s-a născut lingă 
stele, e o carte de reportaj care 
nu se supune regulii comune.

subtilă. Re- 
Vitoriei Li- 

atmosfera, 
de ființe re

de

M. UNGHEANU

esenele, pictura 
copiilor sînt mereu 
pline de fantezie 
surprinzătoare și 
de o vivacitate a 
coloritului rar în-

tîlnită. Privite ca o manifestare 
„de artă" ele ne pot atrage ori- 
cind atenția asupra unora din 
lucrurile pe care le-au uitat 
profesioniștii. Dintr-o expoziție 
de artă plastică a copiilor — ca 
și a „naivilor" — poți să în
țelegi mai bine ce va să zică un 
anumit „academism" ori sigu
ranța prefăcută în suficiență a 
unor opere mature și care și-au 
asumat anumite responsabilități. 
Ar fi, însă, fără îndoială, ris
cant să mergem cu prezumția 
pină acolo incit să ni se pară 
a descoperi în copiii și adoles
cenții care expun acum la 
Dalles, viitoarele genii ale pic
turii. Desigur este deosebit de 
important ca o educație atentă 
să asigure șanse relativ egale 
celor talentați, care sînt foarte 
numeroși. Deci fără să putem 
ști ce se va întîmpla mai de
parte cu cei care o fac, „arta 
copiilor" rămine un fenomen 
prin excelență al unui prezent 
etern. Sub aspectul „artistic" 
propriu-zis ea n-are trecut și 
nici, vai, viitor, însă ceea ce 
ne poate releva acum, în mo
mentul producerii ei, nu poate 
fi compensat și nici „reprodus". 
Ca document psihologic și mo
ral este de neînlocuit. Creativi
tatea, fantezia, disponibilitățile 
de joc sînt nemărginite. Liber
tatea fanteziei nu cunoaște în
grădirea cenzurii interioare. 
Copiii sint cu adevărat singurii 
care își pot permite să adopte, 
în chip spontan, un realism 
„nețărmurit". Atît de nețărmurit 
incit realitatea, cele mai banale 
obiecte și peisaje, se cosmici- 
zează devin, o dată ce trec prin 
miraculoasa mașinărie a fante
ziei infantile, basme și povești. 
Fenomenul este reciproc : umi
lul devine magnific iar temele, 
motivele de basm intră fără să 
se degradeze în realitatea co
mună. Ce poate fi de pildă mai 
comun, mai banal decît o rufă 
întinsă pe sîrmă la soare ? 1 O 
rufă întinsă la uscat ține de 
domeniul realității celei mai 
prozaice dar sub un ochi sen
sibil ea poate radia o anume 
undă de poezie. însă în nici un 
caz nu 
mul. 
decît
Copiii au simțit asta și au făcut 
ea rufa întinsă pe sîrmă — la 
uscat 1 — să fie chiar soarele. 
Substituirea schemei sau moti-

vului sau temei realității cu 
una fantastică este frecventă, 
ceea ce ne arată un lucru pe cit 
de simplu pe atît de reconfor
tant pentru imaginația noastră 
uneori cam obosită : că in uni
versul infantil cuvintul și no
țiunea de „banalitate" nu există, 
că sub un ochi proaspăt, 
dioptrii artificiale umila 
nesemnificativă poate fi 
magnific soare albastru pus la 
uscat. Desigur soluția plastică 
nu e recomandabilă „artistului" 
care nu mai are 11 ani. Nu știe 
să umble pe sîrma invizibilă ce 
pentru el desparte iar pentru 
copil unește realitatea cu bas
mul, proza, cu fabulosul fantas
tic. Resortul adine al translației 
între cele două tărimuri rămine 
marele secret al „artei" copiilor. 
Puțini sint aceia care devenind

PLASTICĂj ANIVERSAREA
Cornelia Pepene — Șc.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
generală Codlea — Brașov

REALITATE
Șl BASM

in desenul copiilor

are ce căuta aici bas- 
fantasticul, 
cu riscul

miraculosul 
ridicolului.

conștienți de natura unei atari 
translații îi mai pot da forma 
genuină . * " _
atunci ei se numesc mari 
tiști. Preluînd din „vîrsta 
aur“ știința sau preștiința 
porturilor de simpatie și comu
niune dintre realitate și basm 
ei îi adaugă simțul construcției 
și durata viziunii, proprii matu
rității. însă ei sint cu adevărat 
moștenitorii marelui secret al 
copilăriei in afara căruia ma
turitatea artistică este rece și 
uniformă. Copiii de azi, atît de 
supuși altor ritmuri și realități 
decit cei de ieri, modelați de 
structuri și înclinații introduse 
conform necesităților lumii 
noastre de azi, nu sint și nici 
nu e bine să fie pentru aceasta 
mai puțin copii. Precocitatea și 
adaptarea rapidă, așadar simțul 
și condiția progresului, nu sint 
menite să stinjenească conser
varea și relevarea universului

îi mai pot da forma 
și dacă o pot face 

ar
de 

ra-

dls.Iul 
desenele 

număr 
în care 
tehnice.

infantil, cu statornicele 
ponibilități. Există în 
de la Dalles un imens 
de semne ale realității 
ei trăiesc, ale evoluției
științifice de azi, semne care-și 
înscriu puternic amprenta în 
modul de a gîndi și de a lucra 
al copiilor de azi. în același 
timp trebuie spus însă că sub 
acest limbaj dacă nu chiar prin 
intermediul lui continuă să se 
săvirșească miraculoasa trans
lație de care vorbeam și care 
arată că basmul și simțul fan
tasticului n-au fost cîtuși de 
puțin izgonite. Aceasta arată în 
fond, în mare măsură, un stil 
de educație comprehensiv, in
teligent, umanist pentru care 
trebuie să mulțumim în egală 
măsură educatorilor, pedagogi
lor, învățătorilor, instructorilor 
dp pionieri și. in genere, intre— 
gii activități de formare depusă 
cu al it de rodnice și nerigide

»»* îwLîîiiî!»»**-*"' —• i f sa», f re

DE ZIUA REPUBLICII
Ion Mărgescu — Vulturești — Argeș

SOARELE NOSTRU
Parmena Ivașcu — Vulturești — Argeș

IRIGAȚII PENTRU RECOLTA BOGATA 
Rodica Oprică — Școala generală nr. 5 — Brașov

efecte de organizația pionierilor.
Oricît de departe ar fi ajuns 

copiii de azi cu instrucția teh
nică — și au ajuns foarte de
parte 1 — și oricît de sensibili 
la ideea călătoriei cu mijloace 
tehnice, pe alte planete, „pier- 
duți în spațiu", ei duc acolo, de
parte, jocurile permanente 
copilăriei. E cît se poate 
semnificativ că un constructor 
de nave și aparate cosmice, 
deocamdată pe hîrtie, că un na
vigator în spațiile interplaneta
re e pregătit să poarte și să 
ducă ca el, oriunde, simbolurile 
universului infantil. între dese
nele pline de semnele unui veac 
tehnic, de mașinării și aparate 
nemaiîntîlnite pînă azi, ne-a 
plăcut de aceea să înregistrăm 
marea frecvență a nunților și a 
mireselor, aceste permanențe 
ale marelui mit al copilăriei, cu 
jocurile ei simbolice. împreju
rare ce are semnificația unei 
adevărate lecții de umanism pe 
care trebuie să o primim cu 
înțelegere și satisfacție. Pentru 
că ei înlătură cu candoare ba
rierele artificiale pe care unii 
dintre noi, cei mari, le mai pu
nem între realitate și basm, 
între real și fantastic, între 
realismul tehnic și umanismul 
vizionar. Valoarea expoziției de 
la Dalles trebuie receptată de. 
aceea mai ales sub raportul 
universului moral și spiritual al 
"elei mai tinere generații care 
crește în țara noastră.

în ce-i privește pe micii 
„artiști", s-ar putea desigur ca 
unii dintre ei să devină în 
scurt timp mari speranțe ale 
artei contemporane. Un vizitator 
inteligent și instruit ne-a tras 
de mînecă și ne-a șoptit plin de 
uimire în fața unui mic desen : 
„Iată un nou Chagall", nesesi- 
zînd însă că este o oarecare 
tristețe în a recunoaște într-un 
copil pe omul mare. Tristețe care 
de altfel învăluie întotdeauna 
bucuria descoperirii unui geniu 
precoce. Un copil minune 
un copil mai puțin...

Expoziția Națională de 
plastică a preșcolarilor și 
vilor din școli generale, 
profesionale și licee este 
elocventă ilustrare de preocu
pări si talente plastice cît și o 
impresionantă informare a opi
niei publice asupra 
moral, spiritual și 
copiilor de azi.

ale 
de

este

artă 
ele- 

școli 
atît o

a

universului 
afectiv al

M. COSTEA

CE TRADUCEM?
I

căr- 
e o 
vin

de

b■■■■■■■■■b■b■nb■■bbbbbbbb
al U.T.C. Or, cele 
două instituții nu sint 
chiar atit dc confun
dabile și nu are nici 
un rost să cădem la 
astfel de substituiri. 
Un redactor al tele
viziunii care se ocupă 
de literatură trebuie 
să fie, credem, un 
•>m informat, și nu e 
de înțeles ca într-o 
emisiune de o atît 
de mare audiență să 
existe o atare con
fuzie. Nu toate pre
miile vin de la Uniu
nea Scriitorilor...

autorul ei,
Hossu 
cărții 
„Țara Lotrului". Idee 
salutară, chiar dacă 
nu cu toiul mulțumi
tor realizată. Nu în
țelegem însă de ce în 
comentariul privind 
cartea lui Valentin 
Hossu Longin 
făcut afirmații 
controlate.
LOTRULUI" 
intr-adevăr 
premiată, 
miul nu 
acordat de 
Scriitorilor, ci de C.C.

Valentin 
Longin, a 

de reportaj

răm la haine arun- 
cînd cît colo căștile. 
Unii izbucniră in 
plins. Ochii injectați 
de singe căutau chi
pul camarazilor. Mai 
existau oare ? Tea
ma încerca inimile. 
Și cind se regăseau, 
cădeau unul în bra
țele celuilalt, mulțu
miți. ușurați".

Volumul este, de
sigur, bine compus, 
autorul stăpînește un 
stil alert care poate 
face lectura agreabi
lă, un anume carac
ter autobiografic și 
chiar documentar nu 
i se pot contesta. 
Insă acestea nu 
schimbă caracterul 
cărții : o colecție 
de fapte și specime
ne in care domină 
legea forței, a bu

te pagini plăcerea de 
a-și sugruma adver
sarul pentru a simți 
cum se stinge răsu
flarea fierbinte a a- 
cesluia și a-i vedea 
ochii măriți de spai
ma morții. Altul, este 
un escroc care face 
afaceri formidabile 
cu bunuri jefuite, al
tul...

Din cind in cind. 
într-o autentică notă 
idilico-roinantică ne 
este prezentat pito
rescul cazărmilor 
cu... oameni dintr-o 
bucată, sensibilizați 
doar de muzica și 
cuvintele Șlagărului 
Lili Marlen. Dialo
gurile au o „duioșie" 
de acest calibru:

— „E adevărat, E- 
rika, că sint un 
scirbos ?

— Ești o ladă 
gunoi..."

Volumul „Gesta
po" încearcă să facă 
din niște declasați, 
componenți ai unor 
unități hitleriste de 
comando, un fel de 
campioni ai libertă
ții. Drept care ne 
prezintă nu fără o 
subterană simpatie o 
lungă listă de orori 

și fărădelegi privite 
nu o dată ea mani
festări ale bărbăției, 
justificînd crimele 
prin faptul că „într-o 
lume a pumnului, a 
răcnetului, a sîrmei 
ghimpate, nu era loc 
pentru cei prea tan
dri". Nu trebuie să 
ne mirăm atunci că

nului plac. arhitra- 
riul, cinismul. Sigur, 
sînteni adepții edu
cației în spiritul băr
băției și al curaju
lui dar de la aceste 
nobile trăsături pînă 
la cauzele oribile in 
slujba cărora sint 
puse, așa cum reiese 
din volumul numit, 
este o distanță peste 
care nu se poale 
trece în nici un chip. 
Bărbăția și curajul 
nu înseamnă cult al 
violenței și etalarea 
dezumanizării. Cui 
folosește prezentarea 
unei scrieri ce con
ține asemenea opti
că, care apără bruta
litatea și sălbăticia 
degradante pentru 
condiția de om ?

putem găsi în cartea 
lui Sven Hassel o 
inventariere exactă a 
tuturor sălbăticiilor 
pe care regimul <le 
tristă amintire al te
rorii hitleriste le-a 
ridicat la rangul de 
simbol al virtuții. 
Este reluat cu o nos
talgie nedisimulată 
sloganul „poporului 
fără spațiu", slogan 
care a justificat a- 
gresiunea, spiritul 
gregar, „poezia cri
mei" : „Cîți fură u- 
ciși ? O sută ? Zece ? 
Douăzeci ? 
n-am. Unul 
în spatele unei roa
be. De la cifiva pași, 
ii slobozii o rafală in 
cap. Țeasta-i plesni 
ca un ou dat de. pe
rete. Multă vreme 
aveam să păstrez în 
fața ochilor chipul 
acestui om.

Porta înfipse baio
neta in spinarea unui 
flăcăiandru care se 
Întoarse să fugă. 
Heide calcă bestial 
în picioare fața unui 
tînăr infanterist care, 
chiar mort, continua 
să strings la piept 
pistolul său mitra
lieră.

Cît timp trecuse ? 
O zi ? O oră ? Citeva 
secunde ? Nimeni nu 
•mai știa. Ne trezi
răm in spatele caba
nei și ne lăsarăm să 
cădem pe pămînt, gî- 
fiind istoviți, stropiți 
de singe, cu armele 
azvîrlite, neglijent, 
alături. Ne deschcia-

volumul este o 
tribună a violenței, a 
abjecției ridicată la 
rangul dc condiție u- 
m:<nă.

înt r-un loc sîntem 
de acord cu prefața
torul, atunci cind ne 
spune că „lumea 
ților lui Hassel 
lume sumbră, 
lentă, brutală și, 
multe ori, ticăloasă" 
dar nu știm de ce a 
fost nevoie ca volu
mul să vadă lumina 
tiparului la una din 
editurile noastre, e- 
ditură a cărei pro
ducție este profilată, 
cu bune rezultate e- 
ducative. pe cartea 
dc artă ?

Eroii cărții, soldați 
dintr-o unitate dis
ciplinară a armatei 
hilieriste, ne 
prezentați ca 
primitivi de un 
legendar, ași ai 
șeelor și ai 
rilor cu cuțitul, 
meni care nu 
scrupule cind e vorba 
să-și aleagă victime
le. indivizi ce trăiesc 
după legea forței, 
mereu in căutare de 
alcool și de orgii, a- 
tenți pină la pedan
terie la împărțirea 
exactă a dinților dc 
aur smulși de la ca
davre. Unul dintre 
ei, „Legionarul", este 
profesionist al unită
ților de șoc. fusese și 
în legiunea străină, 
altul. Micuțul, este o 
brută sadică care-și 
etalează pe mai mul-

ce de cea mai bună 
calitate. Imagine și 
comentariu — filmul 
„în completare" des
pre Bălcescu este o 
reușită pe care o do
rim cit mai des re
petată. Tot un docu
mentar este și filmul 
regizat de Stere Gu- 
lea, pentru Televi
ziune, la Maieru. sa
tul lui Rebreanu. Ce 
este mai puțin co
mun în acest film, 
constă intr-o remar
cabilă absență : ab
sența încercărilor de 
identificare simplis
tă. directă, între oa
meni reali și perso
najele literaturii, in
tre un cot dc riu sau 
un colț de luncă și 
rudele lor „naturale" 
din paginile romane
lor.

Filmul este un do
cumentar corect, ri
guros, bine lucrat. 
Obiectivul aparatu
lui de filmat înregis
trează locuri și oa
meni obișnuiți, izbu
tind să ne sugereze 
o atmosferă, vas
titatea spațiului, as
primea si austerita
tea oamenilor, ur
măriți in citeva obi
ceiuri și ocupații 
fundamentale. Toate 
acestea ne amintesc 
de Rebreanu, de 
coordonatele 
tuale și 
spațiului

n

sau 
ne- 

„ȚARA 
este 

carte 
pre- 
i'ost

a
Ultima 

colecției 
scoasă de 
Meridiane.

apariție a 
„Delfin"
Editura 

numărul 
dublu 19—20, este 
mânui „Gestapo" 
Sven Hassel. O 
pertă de un gust 
doielnic: cineva muș
că o mină care taie 
cu un cuțit gîtul u- 
rtui bărbat cu fața al
bastră, trezește sus
piciuni, pe care, de 
altfel, traducătorul și 
prefațatorul volumu
lui, Pavel Popescu, 
nu numai că nu le 
spulberă dar încear
că să 
estetic, 
dea, nu 
tic. De 
este un lung pane
giric al violențelor 
naziste, o recidivă a 
așa-zisei filozofii bio- 
logist-vitaliste pro
pagate de hitleriști, 
un roman în care 
autorul melancolizea- 
ză după „dulcea" ca
maraderie din cazăr
mile. tavernele și 
bordelurile Germa
niei lui Hiller.

Prefațatorul crede 
că acest roman, al 
patrulea dintr-un ci-
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ro
de 

co- 
in-

le acrediteze 
Și vom ve- 
numai este- 

fa.pt volumul

l

clu autobiografic ro
manțat, demască răz
boiul „în tot ce are 
el mai cumplit, mai 
absurd, mai crud și 
mai grotesc" avind 
darul ..să te smulgă 
din fotoliul în care 
te instalaseși și să te 
poarte într-un de
ment virtej de vio
lență peste cimpurile 
răscolite de explozii, 
peste orașele năruite 
sub bombe, prin ta
verne. prin lagăre 
de exterminare și 
sinistre Închisori ge- 
stapoviste, peste tot 
unde ura, disperarea, 
cinismul. brutalita
tea. sordidul, duioșia, 
revolta, blazarea, cu
rajul și lașitatea s-au 
prefăcut 
mă 
tă...“.

Dacă 
cartea 
prin limbajul trivial 
al personajelor, în a- 
fară de înjurături e- 
roii ei nu prea cu
nosc un alt fel de 
comunicare (poate 
doar generozitatea cu 
care-și schimbă pum
nii sau se scuipă), se 
poale constata lesne

într-o mag- 
incandescen-

la început 
surprinde

i

Habar 
căzuse

o 
dar 
i-a
Uniunea

8

FILME DOCUMENTARE
sint 

niște 
curaj 
tran- 

atacu- 
oa- 
au

cu
TUDOR STĂNESCU IZBUTITE B 
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NU TOATE PREMIILE
VIN DE LA UNIUNEA

SCRIITORILOR
Televiziunea con

tinuă seria revistelor 
sale literare TV în 
care notăm in ulti
mul timp efortul re
dacției de a aduce 
pe micul ecran un 
număr cit mai marc 
dc semnături ori 
prezențe scriitori
cești.

li-Ultima Revistă 
terară TV a acordat 
o atenție deosebită 
reportajului. prin 
prezența cîtorva cii- 
noscuți scriitori in 
postura de reporteri 
(Nina Cassian, Traian 
Coșovei, Constantin 
Țoiti) și, prin pre
zentarea dc către

Ecranele, cel 
și cel mic, ne 
adeseori satisfacții 
ce trec neconsemna
te. Așa s-a întîmpla t. 
de pildă, cu un scurt 
documentar despre 
Bălcescu (regia : C. 
Vaeni ; comentariul 
N. Dragoș), prezent 
la mai multe cine
matografe, in com
pletare. Trebuie să 
spunem că asemenea 
completări bine rea
lizate ne-am dori 
mai des. Un montaj 
inspirat alcătuit, o 
alăturare sugestivă 
de obiecte, documen
te. stampe de epocă, 
scrisori, manuscrise, 
reviste a avut darul

mare
dan

de a ne' emoționa. 
Cadrele naturale, 
cel superb apus, cu 
un soare coborînd 
majestuos, emines
cian, în valuri, co
pacul trăsnit, simbol 
fericit ales pentru 
a sugera vîlvătaia 
revoluționară căreia 
i-a consacrat viața 
și mintea Bălcescu. 
cătușele alături de 
înfriguratele mani
feste scrise de mare
le 
sînt 
care 
rele 
me, 
mentare. pot să nas
că emoții puternice, 
autentice, cu mijlon-

a-

R

B
0
B■

revoluționar — 
citeva detalii 

arată că pe ma- 
ecran micile fil- 
fic ele și docu-

spiri- 
morale ale 
său epic.

M. COSTEA

B

B

ULTIMUL CARTUȘ : Lumina 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30;
20.45).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : 
Festival (orele fl: 11,15: 13.30: 16: 
18.45; 21.15) ; Grădina Select (ora 
20) : Grădina Festival (ora 20.15)

VERONICA : Timpuri Noi (ore
le 9.30—18 în continuare) Program 
de documentare (ora 20.15).

ANTONIU ST CLEOPATRA : Ex
celsior (orele 9: 12,30: 16: 19.30) t
Buzeștl (orele »: 12.30: 16: 19.30) ;
Gloria (orele 9; 12.30: 16: 19.30) :
Grădina Buzeștl (ora 20.15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Lira (orele 15.30; 18: 20,30) ; 
Grădina Lira (ora 20.15).

MONTE CARLO : Grivita (orele 
8,45: 11,15: 13.30: 15.45; 18,15;
20.30) : Aurora (orele 9; 11.15:
13.30: 15.45: 18: 20.30) ; Flamura
(orele 9: 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20.30) ; Grădina Aurora (ora 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Bticegi (oreie 15.30; 18; 20.15) ; 
Giuleștl (orele 15,30: 18: 20.30) ; 
Miorița (orele 9: 11.15: 13.30; 15.45: 
18: 20.15) : Grădina Bucegi (ora 
20.30)

CEATA ? Vitan (orele 15.30: 
17,30: 19.30) : Grădina Vitan (ora 
20.15)

FLUTURII SÎNT LTBERI ; Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

samblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30 : Circul ,,Globus" : ARENA’73
— SPECTACOL INTERNATIONAL
— ora 19,30.

13.15: 20.30) î Tomlg (orele 8,45;
11; 13,30; 16; 18.30: 20.45) ; Gră
dina Tomls (ora 20.15)

ROND DE NOAPTE î Dacia 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30) ; Popular (orele 15,30; 18;
20.15).

TECUMSEH : înfrățirea (orele 
15,30: 18; 20.15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Unirea (orele 15.30: 19,15) ; Gră
dina Unirea (ora 20.15).

AVENTURILE LUI BABUȘCÂ î 
CrinEași (orele 15.30; 18; 20.15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT î 
Floreasca (orele 15.30; 18; 20,15).

SALCÎMUL LILIACHIU : Arta
(orele 16; 18; 20) ; Grădina Arta 
(ora 20.30)

PE ARIPILE VTNTULUI : Vii
torul (orele 10: 14,30: 19) : Moși
lor (orele 9; 13.30; 18) ; Grădina 
Moșilor (ora 20).

O ZT MAI LUNGA DECÎT UN 
AN : Ferentari (orele 18; 20,15).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î
Ferentari (orele 10; 15,30).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Pacea
(orele 15,30: 18; 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Rahova (orele 15.30: 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : Munca (orele 15.30; 18: 
20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Cosmos (orele 15.30 : 18 : 20.15).

CE SE ÎNTÎMPLA. DOCTORE : 
Progresul (orele 15.30: 18: 20.15)

HOMBRE (orele 10; 12; 14: 16.30, 
18,30) : NOAPTEA (ora 20,30) : 
Cinemateca .,Union".

_ ir •O
PROGRAMUL III

9,00 știri; 9,05 ,,Incognito" —

program de varietăți muzicale; 
9,55 Melodia zilei „Cea mai feri
cită zi" de Gelu Mihăilă; 10 00
Divertis-club: 11,00 Știință și teh
nică; 11,10 Profil pe portativ — 
Maria Haiduc; 11.30 Pentru prie
tenii magnetofonului: 12,00 Trans
misiuni directe din-țară; 12,10 In
vitație în fonotecă; 12.55 Melodia 
zilei; 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață; 17,00 Știrile după a- 
miezii; 11,05 „Alo, Radio !‘‘ — mu
zică ușoară la cererea ascultăto
rilor: 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Cinema; 18,10 Radio-circuit; 18,55 
Melodia zilei; 19,00 Indirect... din 
excursia organizată de B.T.T.; 
19,30 Știri: 19,35 Casa de discuri 
C.B.S.; 20 00 Teatrul radiofonic.
Festival de comedie : 21,00 Radio- 
super-top — muzică ușoară româ
nească; 22,00 Radiojurnal; 22.30

Melodia zilei; 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare; 23,15 Poetica: Ovidiu 
Genaru; 23,20 O nouă interpretare 
a operei „Rusalio" de Dvorak; 
23,55—24,00 Ultimele știri.

Teatrul de Comedie (La Arenele 
Romane) : PREȘUL — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(La Teatrul National — Sala Co
media) : O SCRISOARE PIERDU
TA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandrâ" (La Teatrul de 
vară „Herăstrău") : VALENTIN ȘT 
VALENTINA — ora 20 ; Teatrul
„C. Tănase" (La Grădina Boema) :
ESTIVAL BOEMA — ora 20 ; An
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză — 
recapitulare (2): 9,30 Prietenii lui 
Așchiuță : „Prințesa Turandot" — 
partea I. 10.00 Telex. 10,05 Tehnic- 
club. 10,25 Bucureștiul necunoscut 
— „Istoria din jurul cetății". 10.45 
Telecinemateca : „O noapte furtu
noasă". 11.55 Microrecital Mihaela 
Mihai. 12,05 Panoramic științific. 
12,45 „Patrie-n amiază" — emisiu
ne de versuri. 13,00 Telejurnal. 
15,30—17,00 Matineu de vacanță : 
„Omul amfibie" — producție a. 
studiourilor sovietice. 17,30 Emi
siune in limba maghiară. 18 30 
Telex. 18,40 Pe-un picior de plai. 
19,00 Un an de bogate înfăptuiri.

Film de montaj. 19,25 1001 de seri. 
10,30 Telejurnal. Un ân de la înal
tul forum al partidului. 20,00 Festi
valul național de muzică ușoară
— Mamaia. 1973. Ziua a IlI-a de 
concurs. Transmisiune ■ directă. 
21,20 Seară pentru tineret. Faptele
— răspunsul nostru la chemările 
Conferinței Naționale a partidului. 
„Anii de ucenicie" — un film des
pre viitorii virtuozi ai școlii inter
pretative românești. Solii tineretu
lui român se pregătesc pentru 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților. 22,00 24 de ore. Din 
țările socialiste. 22.30 Univers 
beethovenian. Concertul nr. 4 pen
tru pian și orchestră (emisiunea 
a II-a).

PROGRAMUL II

17,30 Telecinemateca pentru ti
neret : „Comoara din Vadul 
Vechi". 19.00 Municipalitatea răs
punde bucureVeanului. Pregătirea 
noului an școlar 1973—1974. 19.25
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Un 
an de la înaltul forum al partidu
lui. 20,00 Marile nume ale muzicii 
universale : Joseph Haydn. 22.00 
Roman foileton ; Noile aventuri 
ale mușchetarilor. Episodul V — 
„Fuga".
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au primit din partea tovarășilor J. ȚEDENBAL, 
prim-secrctar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole și 
S. LUVSAN, prim-vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu

ționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, al întregului 
popor mongol și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră 
și, in persoana dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România și poporului frate român sincere 
mulțumiri pentru felicitările cordiale și bunele urări transmise 
cu ocazia celei de-a 52-a aniversări a revoluției populare mon
gole.

împărtășim pe deplin convingerea dv. că relațiile de prieteni* 
și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta si 
adinei neabătut și in viitor, spre binele popoarelor mongol și 
român, în interesul întăririi unității țărilor comunității socia
liste, al consolidării cauzei păcii și securității internaționale.

Vă dorim din toată inima dumneavoastră și poporului frate 
român noi și mari succese în construirea socialismului în țara 
dv.. în lupta pentru consolidarea păcii și prieteniei dintre 
popoare.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui RICHARD 
NIXON, următoarea telegramă :

Stimate domnule președinte,
Vorbesc în numele tuturor americanilor, exprimîndu-vă apre

cierea profundă pentru atentul Dumneavoastră mesaj de feli
citări cu ocazia aniversării independenței americane.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN, a trimis tovarășului GUSTAVO MACHADO, președintele 
Partidului Comunist din Venezuela, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei de naștere, Co
mitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite căl
duroase felicitări și vă urează multă sănătate și succes in acti
vitatea dv.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești statornicite 
între partidele noastre'se vor dezvolta, in viitor, în interesul 
extinderii, pe planuri multilaterale, a raporturilor dintre cele 
două țări și popoare, al cauzei unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

. Miercuri, a părăsit Capitala 
delegația Partidului laburist din 
Marea Britanie. care a între
prins o vizită în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R, Pin 
delegație au făcut parte .Tames 
Callaghan, vicepreședinte și 
trezorier al partidului, și Ro
nald G. Hayward, secretar ge
neral al partidului.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost conduși 
de tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, ăl Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. și 
Lucian Drăguț, vicepreședinte 
al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Au fost prezenti Robert M. 
Russăll, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Marii Britanii la 
București, și membri ai amba
sadei. 

condusă de Tshisekedi Wa Mu- 
lumba. vicepreședinte al consi
liului. care face o vizită in țara 
noastră.

în timpul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă de cordia
litate, a avut loc un schimb de 
informații cu privire la activi
tatea parlamentară din cele două 
țări. Totodată, oaspeții au luat 
cunoștință de unele rezultate 
obținute de poporul român in 
opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

♦
în onoarea delegației parla

mentare zaireze, Biroul Marii 
Adunări Naționale a oferit un 
dejun. în timpul dejunului, Ște
fan Voitec și Tshisekedi Wa 
Mulumba au rostit toasturi.

în cursul zilei, membrii dele
gației au vizitat cartiere ale 
Bucureștiului, Muzeul de Isto
rie al Republicii Socialiste Ro
mânia și au asistat la un spec
tacol folcloric.

Întîlnire la
CC al P.C.R.
Tovarășii Cornel Burtică, 

membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrej. secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass. 
membru al C.C. al P.C.R.. au a- 
vut miercuri dimineața o întîlni
re, desfășurată într-o atmosferă 
prietenească, cordială, cu tova
rășii Jean-Pierre Chevenement 
și Georges Sarre, membri ai 
Biroului Executiv, secretari na
ționali ai Partidului Socialist 
Francez, care s-au aflat Ia odih
nă în țara noastră.

Miercuri dimineața, a sosit la 
București o delegație a orașului 
Haifong din Republica Demo
crată Vietnam, la invitația a- 
dresată de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Roma
nia, cu prilejul vizitei de prie
tenie făcute în acest oraș.

Delegația este condusă de to
varășul Tran Thang. membru 
al Biroului Executiv al Comi
tetului orășenesc Haifong al 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam.

La 18 iulie 1973 a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne, schimbul instrumentelor de 
ratificare a Protocolului semnat 
la Varșovia, la 14 septembrie 
1972, de modificare a articolului 
15, alineatul 1 al Tratatului 
româno-polon privind asistența 
juridică și relațiile juridice in 
cauzele civile, familiale și pe
nale, semnat la București, la 25 
ianuarie 1962.

Prin Protocolul sus-menționat 
se aduc modificări Tratatului 
privind asistența juridică în 
sensul că părțile contractante 
iși transmit la cerere, prin inter
mediul organelor centrale com
petente. in mod gratuit, copii 
ale actelor de stare civilă, acte 
de studii, adeverințe de vechi
me in muncă și copii ale altor 
documente oficiale referitoare 13 
drepturile și interesele cetățeni
lor lor.

Miercuri, s-au deschis în Ca
pitală lucrările sesiunii tehnico- 
științifice jubiliare, organizată 
de Institutul de cercetare, pro
iectare și documentare silvică 
și Institutul de cercetări și pro
iectări pentru industria lemnu
lui, cu prilejul împlinirii a pa
tru decenii de cercetare fores
tieră in România.

Cei prezenți au adoptat, în
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, o telegramă către C.C. 
al P.C.R,, tovarășului Nicolâe 
Ceaușescu.

Recentele măsuri adoptate de 
partid și de stat in vederea sti
mulării dezvoltării zootehniei și 
imbunătățirii aprovizionării 
populației cu produse animalie
re continuă să se afle în atenția 
colectivelor de oameni ai mun
cii din întreaga țară. în cadrul 
dezbaterilor pe marginea aces
tor măsuri, în telegramele adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, muncitori, 
țărani cooperatori, cadre didac
tice, specialiști în zootehnie, ță
rani crescători de animale, mi
litari iși exprimă deplina ade
ziune față de hotărîrea adopta
tă la ședjnța comună a Comi
tetului Central, Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și Consiliului de Mi
niștri, angajîndu-se, totodată, să 
transpună in viață aceste impor
tante măsuri de care se leagă 
progresul neîntrerupt al agricul
turii noastre socialiste, al între
gii economii a patriei noastre.

în telegrama colectivului de 
lucrători de la ÎNTREPRINDE
REA AGRICOLA DIN CADRUL 
TRUSTULUI JUDEȚEAN I.A.S. 
BOTOȘANI, se exprimă deplina 
adeziune față de politica știin
țifică a partidului de dezvoltare 
continuă a agriculturii, hotărîrea 
fermă a acestui colectiv de a 
face totul pentru a traduce in 
viață măsurile adoptate.

în perioada care urmează, se 
arată în telegramă, livrind sta
tului 350 tone carne de vacă și 
2 350 tone carne de porc, fer
mele zootehnice ale întreprinde
rilor agricole de stat din județul 
nostru vor beneficia, pe baza 
recentei hotărîri de venituri su
plimentare care vor depăși trei 
milioane lei.

Lucrătorii unităților noastre, 
hotăriți să răspundă prin fapte 
chemării conducerii partidului 
nostru, apelului adresat de to
varășul Nieolae Ceaușescu. se 
angajează ca în acest semestru 
să livreze peste plan, la fondul 
centralizat al statului, 144 tone 
carne de vacă și 200 tone carne 
de porc.

Exprimînd deplinul acord față 
de măsurile cu privire la majo
rarea prețurilor de contractare 
a unor animale și produse ani
maliere, în telegrama adresată 
conducerii de partid, tovarășului 
Nieolae Ceaușescu de către 
COMITETUL DE PARTID AL 
COMUNEI DENSUS. JUDEȚUL 
HUNEDOARA, se arată că prin 
aceste măsuri se creează condiții 
mai bune pentru dezvoltarea 
zootehniei și in special a creș
terii efectivelor de animale și 
pentru valorificarea, în condiții 
superioare, a unor produse la 
fondul centralizat al statului, 
prin sistemul de contractare. în 
telegramă se arată că dezbate
rea importantei hotărîri a C.C. 
al P.C.R., a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale și a Consiliului de Miniș
tri, precum și a cuvîntării se
cretarului general al partidului, 

a stimulat angajamentul ca, în 
anul 1973, comuna Densus să li
vreze in plus statului, față de 
prevederile planului, 60 tone de 
carne. în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii de 
pe raza comunei Densus, se 
spune în încheiere, mulțumim 
din inimă conducerii superioare 
de partid și de stat, personal 
dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nieolae Ceaușescu, pentru 
grija pe care o purtați față de 
țărănimea noastră și ne anga
jăm, ca prin activitatea pe care

Hotărîrea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri 

PENTRU CONTINUA DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ SI SOCIALĂ A TĂRII 

, f

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nieolae Ceaușescu

o vom desfășura în viitor să ne 
aducem întreaga contribuție la 
traducerea in viață a măsurilor 
adoptate de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

Relevînd satisfacția cu care 
membrii cooperatori din CO
MUNA VINȚUL DE JOS, JU
DEȚUL ALBA, au luat cunoș
tință de măsurile stabilite de 
conducerea de partid și de stat 
privind majorarea prețurilor de 
contractare la carnea de tauri
ne, porcine și ovine, telegrama 
Comitetului de partid și a Con
siliului de conducere al C.A.P., 
arată între altele : Pentru a 
răspunde grijii permanente pe 
care partidul și statul nostru, 
dumneavoastră personal, stima
te tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
o purtați țărănimii cooperatiste, 
ne angajăm de a livra în âcest 
an 550 taurine tinere, în 
greutate de peste 350 kg fiecare, 
ceea ce ne va aduce venituri 
bănești suplimentare in valoare 
de peste 700 mii lei.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe secretar general, că, 
comuniștii, toți țăranii coopera
tori din comuna noastră, vor 
face totul pentru a-și spori 
contribuția la prosperitatea și 
progresul României socialiste.

în telegrama COMITETULUI

DE PARTID ȘI COMITETULUI 
OAMENILOR MUNCII DE LA
I.A.S.  AFUMAȚI, JUDEȚUL 
ILFOV, se arată că salariații a- 
cestei unități au luat cunoștință 
cu deosebită satisfacție de im
portanta hotărire a Comitetului 
Central al P.C.R., a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale și a Consiliului de 
Miniștri privind stimularea creș
terii și dezvoltării .zootehniei.

Pentru ducerea la îndeplinire 
a hotărîrii adoptate, se arată in 
telegramă, ne angajăm să livrăm 

la fondul de stat, peste plan, 
1 000 hl lapte, 150 tone carne de 
taurine și 100 tone carne de 
porc.

Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la ȘANTIE
RUL NAVAL DIN BRAILA, se 
arată intr-o altă telegramă, 
apreciind că măsurile adoptate, 
în vederea dezvoltării în ritm 
mai intens a zootehniei, cores
pund pe deplin intereselor poli
ticii economice a patriei noastre, 
se angajează să-și îndeplineas
că in mod exemplar sarcinile 
încredințate, contribuind prin a- 
eeasta la creșterea continuă a 
avuției naționale.

Activul de partid, muncitori, 
ingineri, maiștri și funcționari 
de la FABRICA DE PRODUSE 
CERAMICE SĂTUC, JUDEȚUL 
BUZĂU, apreciază în telegrama 
adresată conducerii de partid și 
de stat, tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, că noile măsuri con
stituie o mărturie vie a grijii 
permanente a partidului pentru 
asigurarea condițiilor tot mai 
bune de viață ale oamenilor 
muncii. Telegrama subliniază 
hotărîrea colectivului de a mun
ci cu abnegație centru reali
zarea cincinalului înainte de 
termen.

Subliniind că noile măsuri 

constituie un imbold în muncă, 
in traducerea în viață a progra
mului vizînd dezvoltarea zooteh
niei, în telegrama COMITETU
LUI DE PARTID AL I.A.S. 
ÎNSURĂȚEI JUDEȚUL BRAI- 
LA, se arată, între altele : 
Vă informăm, iubite tovară
șe Ceaușescu, că sub În
drumarea organizației de partid, 
salariații întreprinderii noastre 
au realizat peste plan, pe pri
mele 6 luni ale acestui an. 25 
tone carne de porc și ne angajăm 
ca pină la sfirșitul anului să 

înscriem la capitolul depășiri de 
plan încă 25 tone carne de porc 
și 300 hl lapte, să nu precupețim 
nici un efort pentru dezvoltarea 
și înflorirea întreprinderii noas
tre.

Cu aceeași bucurie am primit 
măsurile privind creșterea sala
riilor și acordarea indemnizați
ilor pentru acoperirea sporurilor 
la prețul cărnii vîndute cu amă
nuntul, măsuri ce dovedesc cu 
prisosință grija ce o purtați oa
menilor muncii, iubite conducă
tor, ridicării nivelului de trai al 
întregului nostru popor.

în telegrama COMANDAMEN
TULUI SERVICIILOR ARMA
TEI se arată că comuniștii, în
tregul personal au primit cu viu 
interes și profundă satisfacție 
cuvintarea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, precum și hotărîrea 
de o importanță deosebită adop
tată în ședința comună a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale și a Consiliului de 
Miniștri din 13 iulie, care au dus 
la stabilirea de noi măsuri pen
tru progresul continuu economic 
și social al țării, pentru cre
șterea bunăstării populației. în 
aceasta, se spune in telegramă, 
noi vedem O nouă expresie a 

politicii înțelepte a partidului 
nostru, care, in frunte cu dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, militează neobosit pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale ale P.C.R., în 
vederea sporirii eficienței în 
toate compartimentele, valori
ficării la un nivel tot mai 
inalt. a tuturor potențelor și 
grăbirea mersului înainte spre 
bunăstare, belșug și civilizație.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru, se arată 
in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN AI, P.C.R. DÎMBO
VIȚA, au primit cu deplină sa
tisfacții recentele măsuri stabi
lite pentru aplicarea în conti
nuare, a Directivelor Congresu
lui al X-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a progra
mului național de dezvoltare â 
zootehniei. Afirmăm și cu acest 
prilej înalta noastră prețuire 
pentru grija deosebită a condu
cerii de partid și de stat, a dum
neavoastră. mult stimate tovară
șe Nieolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea armonioasă a tutu
ror ramurilor economiei naționa
le, pentru stimularea efortului 
întregului popor, in vederea 
creșterii continue a producției a- 
gricole, îndeosebi a producției 
animaliere — mijloc important 
de ridicare a bunăstării mate
riale a tuturor oamenilor muncii.

Subliniind caracterul stimula
tor al noilor măsuri, telegrama 
subliniază hotărîrea Comitetului 
județean de partid și a Consiliu
lui popular județean de a lua 
măsurile ce se impun pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
zootehniei. încă din acest an, 
vom acționa pentru dezvoltarea, 
modernizarea și construirea unor 
noi complexe de creștere și în- 
grășare a animalelor la între
prinderile agricole de stat Tîr- 
goviște și Titu, la consiliile in- 
tercoop^ratiște Petrești, Răcari 
și Comișani.

Prin măsurile ce se vor adop
ta. producția de carne a între
prinderilor agricole de stat și a 
cooperativelor agricole din jude
țul Dîmbovița va crește în ur
mătorii doi ani cu 1 550 tone față 
de 1973. Numai prin dezvoltarea 
capacității complexului inter- 
copperatist de la Petrești, de 
îngrășarea porcilor, de la 15 000 
la 30 000 locuri și construirea 
unui nou complex în ace
eași localitate de îngrășare 
a tineretului taurin, se va a- 
sigura 70 la sută din producția 
totală de carne ce va fi livrată 
la fondul de stat in 1975.

în scopul sporirii producției 
de lapte, organul județean de 
partid și de stat, se va preocupa 
de darea in folosință la terme
nele planificate a complexelor 
de vaci cu lapte de la Întreprin
derea agricolă de stat Titu și de 
intrarea in producție, in cursul 
lunii august 1973, a complexului 
intercooperatist Braniște.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România. Ștefan Voitec, a pri
mit, miercuri dimineața, la Pa
latul M.A.N., delegația Consiliu
lui Legislativ Național (Parla
mentul) din Republica Zair,

CRONICA U.T.C.
Ieri, a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Moscova, 
delegația U.T.C. condusă de 
tovarășul Nieolae Croitoru, 
secretar al C.C. al U.T.C-, 
care va participa la manifes
tările Festivalului Unional 
al Tineretului Sovietic.

La plecare, delegația a 
fost salutată de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Sesiune de transfer 
pentru medici

Ministerul Sănătății informea
ză că in perioada 6—10 august 
a.c. va avea loc o sesiune de 
transfer, dintr-un județ in altul, 
pentru medicii de medicină ge
nerală (profil adulți și pedia
trie) și medicii stomatologi, iar 
pentru farmaciști — dintr-un 
oficiu farmaceutic in altul.

Lista posturilor ce pol fi ocu
pate în cadrul acestei sesiuni de 
transfer va putea fi consultată 
de către cei interesați după data 
de 20 iulie 1973, la sediile di
recțiilor sanitare județene, ofi
ciilor farmaceutice și ministere
lor cu rețea sanitară proprie de 
care aparțin posturile respective.

Criteriile și metodologia care 
stau la baza efectuării transfe
rurilor sînt cele prevăzute de 
Instrucțiunile Ministerului Să
nătății cu nr. 43 250/1970, cu mo
dificările ulterioare, și de cele
lalte norme legale in vigoare.

(Agerpres)
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Continuă să dea forma lutului, 
chiar dacă nu-1 mustește cu pal
ma și nu invirte la roată „cu 
picioru’". Tradiția familiei. în
cepută acum mai bine de un se
col in bătătura unui țăran din 
Vrancea se continuă pe coordo
nate moderne. Meșteșugul În
florit odinioară pe o fărîmă de 
plai mioritic și ridicat astăzi la 
rang de industrie nu înseamnă 
ruperea de tradiție, ci doar una 
din fireștile ei continuări. Bătri- 
nul olar înțelege și acceptă pro
cesul chiar dacă in adîncul su
fletului stăruie — și nu fără o fă
rîmă de temei — credința că in
tre om și materia pe care o su
pune întru culoare și formă nu 
au ce căuta intermediarii. S-a 
obișnuit însă să-și știe feciorul 
în preajma creuzetelor care în
cing în măruntaie temperaturi 
de cîteva mii de grade.

— Ce credeți că a moștenit de 
la dumneavoastră 7

— Apăi, iubirea de frumos.
Si cinstea — răspunde fără ezi
tare și adaugă • „Mai toți fe
ciorii plecați, asia au luat de la 
noi. Nu averi că n-am avut de

Decorări 
la Consiliul de

Cu prilejul aniversării a 40 de 
ani de cercetare forestieră in 
România. Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
conferit Ordinul Meritul Știin
țific clasa I Institutului de cer
cetare, proiectare și documen
tare silvică și Institutului de 
cercetare și proiectare pentru 
industria lemnului, pentru con
tribuția deosebită adusă la dez
voltarea economiei forestiere. Cu 
același prilej, printr-un alt de
cret, a fost conferit, pentru me
rite deosebite în muncă, Ordinul 
Meritul Științific clasa I tova
rășilor : prof, dr docent pensio
nar Constantin D. Chiriță, Du
mitru I. Ivănescu, directorul In
stitutului de cercetare și proiec
tare pentru industria lemnului, 
prof. dr. ing. pensionar Dumi
tru A. Sburlan și ing. pensionar 
Vintilă N. Stinghie. Ordine și 
medalii au fost conferite, de a- 
semenea, unor numeroși cerce
tători, proiectanți. tehnicieni și 
muncitori de la cele două insti
tute.

înaltele distincții au fost in- 
minate, miercuri dimineață, in 
cadrul unei solemnități de tova
rășul Emil Bodnaraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

La solemnitatea de la Palatul 
Consiliului de Stat au luat parte 
tovarășii Vasile Patilineț, minis
trul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Mihai Suder, ministru 
secretar de stat la Ministerul E- 
conomiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții.

Tovarășul Emil Bodnaraș a 
felicitat călduros pe cei decorați, 
în numele C.C. al P.C.R. și Con
siliului de Stat, personal al to
varășului Nieolae Ceaușescu. Re- 
levînd succesele deosebite obți
nute de cercetători in domeniul 
forestier, sarcinile de răspun
dere care le stau în față, vice

Asaltul viitorului
unde. Numa’ învățătura de cin
ste și dragostea de frumos".

O „moștenire" cu care fecio
rul lui Moș Albu a plecat în 
viață, să continue, fără să re
pete, meșteșugul bătrinului. Să 
Împlinească. pe coordonatele 
moderne ale efortului „iubirea 
de frumos și cinstea", după o- 
biceiul celor de la care le-a 
preluat.

...SA NU SE OPREASCĂ 
UNDE AM RAMAS EU

— De la 15 ani muncesc. De 
22 de ani sint strungar și nu 
pot spune că mi-a fost ușor să 
invăț și carte. Dar am făcut-o. 
îmi furam din somnul meu, din 
puținele ore de odihnă, din dis
tracțiile la care mă îndemna 
virsta. Pentru fata mea e mai 
simplu. învață foarte bine, dar 
nu e nimic de mirare în asta. 
Pe cit mi-a fost mie de greu, 
pe atît ii e ei de ușor să reu
șească. De aceea am pretenții 
mai mari, de aceea au. poale, 
toți părinții pretenția ca fiii noș
tri să nu se oprească acolo unde 
am reușit să ajungem noi.

Gheorghe Aricuța. secretarul 
organizației P.C.R. de la secția 

președintele Consiliului de Stat 
a subliniat faptul că Înaltele dis
tincții conferite constituie o re
cunoaștere a muncii și rezultate
lor înregistrate in acest dome
niu, o nouă dovadă a atenției 
deosebite pe care conducerea de 
partid și de stat o acordă bunei 
gospodăriri și valorificări a pa
trimoniului forestier național, 
activității celor care lucrează in 
acest sector economic de primă 
importanță.

în numele celor decorați, ex- 
primind mulțumiri au luat cu- 
vîntul George Bumbu. directorul 
Institutului de cercetare, proiec
tare și documentare silvică și 
Dumitru Ivănescu, directorul 
Institutului de cercetare și pro
iectare pentru industria lemnu
lui.

★
La Palatul Consiliului de Stat, 

în cursul aceleiași zile, a avut 
loc solemnitatea inmînării unor 
înalte distincții, acordate pen
tru merite deosebite in muncă, 
cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
constructorilor de mașini".

„Ordinul Muncii" clasa I a fost 
conferit tovarășilor Aurelian Gh. 
Dinescu, cazangiu, maistru la în
treprinderea de utilaj chimic 
„Grivița Roșie“-București, loan 
D. Hurzui. ajustor la întreprin
derea ,,Electromotor“-Timișoara, 
Ion C. Istrate, maistru mecanic, 
șef de atelier la întreprinderea 
de autoturisme Pitești. Moise I. 
Micu, maistru, șef de atelier la 
întreprinderea „Tractorul “-Bra
tov, Ion V. Pirvu, inginer, direc
tor la întreprinderea mecanieă- 
Plopeni, Sanda Mihaela A. Po
pescu, inginer, șef atelier cerce- 
tări-proiectări la întreprinderea 
„Elect.ronica“-București și Nico- 
lae N. Rod, strungar, șef de 
atelier la întreprinderea de ca
bluri și materiale electro-izolan- 
te-București.

înaltele ordine au fost inmî- 

bobinaj a Uzinelor „Electroni
ca" are dreptate. Se cuvine in 
adevăr ca urmașii, despovărați 
de tot ceea ce limita orizontul 
părinților, să meargă mai depar
te ca ei. Se cuvine. DAR NU-I 
OBLIGATORIU ! Și nici chiar 
atît de simplu, cum pare la pri
ma vedere...

— Eu n-am reușit să fiu de- 
cit un meseriaș. Cum mă ve
deți lucrînd acuma, tot așa m-ați 
fi găsit și acum 20 de ani. Un 
simplu cizmar. Toată viața am 
muncit pentru băiatul ăsta, ca 
să n-ajungă ca mine, doar un 
meseriaș. Vreau (s.n.) să facă 
facultatea, să fie medic. N-a reu
șit pină acum, dar nu se poate 
să nu intre el pină la urmă.

— Cîți ani are băiatul ?
— 26. E tînăr, nu zic. mai face 

și el nebunii ca toți tinerii, și 
nu mă supăr că mă răzbună pe 
mine. Eu n-am avut nici cu ce. 
nici cînd să mă distrez că a tre
buit să muncesc.

în strada Serg. Nițu Vasile. e 
un mic atelier a cărui ușiță se 
deschide in zori și se Închide 
pe înserate. Dumitru Neagu 
meșterește liniștit adunind „ca
pital" pentru distracțiile fecio
rului. Bancnote aruncate de „be-

Stat
nate de tovarășul Emil Bodnaraș.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Virgil Actarian, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii.

Felicitindu-i pe cei distinși in 
numele C.C, al P.C.R. și Consi
liului de Stat, al tovarășului 
Nieolae Ceaușescu personal, to
varășul Emil Bodnaraș a subli
niat succesele deosebite obținute, 
sub conducerea partidului, de 
marea armată a constructorilor 
de mașini, in dezvoltarea eco
nomică a patriei noastre. înal
tele distincții acordate, ca și in
stituirea ..Zilei constructorilor 
de mașini", exprimă încrederea 
conducerii partidului și statului 
nostru in capacitatea celor ce 
muncesc In această importantă 
ramură, convingerea că vor face 
față cu cinste, în continuare, im
portantelor sarcini care le revin 
in edificarea societăți socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Ing. Alexandru Roșu, director 
general adjunct la Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic și 
material rulant, directorul Uzi
nelor „23 August" din București 
și ing. Nieolae Marin, director în 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele au expri
mat mulțumiri conducerii de 
partid și de stat, personal tova
rășului Nieolae Ceaușescu, in 
numele celor decorați.

Prin același decret au mai fost 
conferite ordine și medalii unui 
însemnat număr de muncitori, 
Ingineri, tehnicieni, cercetători, 
proiectanți, economiști din in
dustria constructoare de mașini.

(Agerpres)

neficiar" pe tejgheaua unui 
bar. sau îngroșind teancul de 
aceeași proveniență din buzuna
rul ospătarului. Victor Neagu 
de 26 de ani, sortit la ambiția 
firească a părintelui să-i depă
șească condiția, ii întrece deo
camdată doar modestia și cum- 
pătareâ. Toamna iși face apari
ția in holul facultății de medi
cină. ocupă un loc într-una din 
sălile de concurs, așterne pe 
hirtie cîteva rînduri și pleacă. 
Chipul lui nu împrumută nimic 
din emoția celor din preajmă, 
pentru că spre deosebire de ei, 
cei veniți să-și confrunte stră
daniile cu exigenta unui con
curs de admitere, el vine aici 
doar pentru a justifica fizic, 
o aspirație, pentru a-și asigura, 
printr-un simplu act de pre
zență, tihna încă a unui an de 
nimic. Iar anii de acest fel s-au 
făcut deja patru.

— Pină la ce virstă ai să mai 
candidezi la facultate ?

— Pină reușesc — afirmă, cu 
o liniște care amintește de alt
ceva.

— Spune-mi, ce ai învățat de 
la tatăl dumitale ? Ce ți-ai pro
pus să moștenești de la el ?

— Am să moștenesc ce-o 
să-mi lase, (s.n.) — ridică din 
umeri, fără o tresărire, interlo
cutorul reușit la un singur exa-

OPERA TIVITA TE SPORT
(Urmare din pag. I) 

odihnă preocupării majore a sa
tului.

INSTANTANEE 
MĂGURENE

1. Emoțiile contabilului șef. La 
sediul cooperativei agricole de 
producție din comuna Măgura, 
județul Teleorman, contabila 
șefă Maria Stănică este într-o 
permanentă agitație. „Pentru că, 
se desvinovățește ea, trebuie să 
fie și cineva care Să țină o e- 
videntă zilnică la tot ceea ce se 
intimplă. Și intr-o zi la noi se 
întimplă multe. Iată, abia am 
recoltat orzul, iar din cele 820 
hectare cu grîu, 200 sînt deja 
secerate. Primele tone către fon
dul de stat au fost deja livrate. 
6 autocamioane fac curse zilnic 
la Alexandria. Sînt atacate și 
primele hectare destinate cultu
rilor duble. Cineva trebuie să 
se Îngrijească și de grădini. Am 
inceput valorificarea roșiilor, 
verzei, cartofilor, ardeiului atît 
la export, cit și pentru piața in
ternă. Apoi, animalele. Trebuie 
să ne ocupăm de asigurarea hra
nei pentru iarnă. Ultima evidență 
atestă însilozarea întregii canti
tăți de masă verde".

Nici pe departe nu înclinăm 
spre birocrație, dar ne convin
gem că în această perioadă de 
virf a campaniei și un contabil 
are de lucru cu prisosință.

2. Falsul ghinion al numărului 
13. în lanurile de grîu ale coope
ratorilor din Măgura intră in 
fiecare dimineață 13 combine. 
La sfirșitul zilei ies 10. Pe par
curs 3 cad. Cineva zicea că ar 
fi de vină numărul — 13. Surse 

men : cel al trindăviei. Pentru 
el, „moștenirea" are doar atita 
sens, cit încape in mintea în
gustată de lene. Omul cu tim- 
pie cărunte, așezat în fața ban
cului de lucru și trudind fără 
întrerupere a eșuat in cea mai 
scumpă dintre aspirațiile sale. 
Este de față la discuția cu fe
ciorul și răspunsurile, mai ales 
acest ultim răspuns, îl înnegu
rează privirea.

— E încă tînăr... Încearcă o 
ultimă tentativă de apărare. 
Dar vocea nu mai e așa sigu
ră, privirea rătăcește undeva 
pe miinile asprite de muncă. 
Răspunsul la nădejdea sa e deo
camdată o cruntă dezamăgire. 
Pentru că din mecanismul ca
pabil s-o materializeze, lipsesc 
cîteva angrenaje fundamentale : 
respectul pentru muncă și cin
stea. Repere obligatorii, pentru 
ca fiul să răspundă corect și si
gur la speranța părintelui. Date 
esențiale pentru orice traiecto
rie, chiar dacă ea este menită 
să o depășească pe cea dinain
te. Pentru că, numai cu o ase
menea „moștenire", cei prin 
ochii cărora ne-am obișnuit să 
privim înainte vor ști a supune 
și stăpini viitorul, cu sîrguința 
și consecvența celor de azi, adi
că MORE MAIORUM. 

demne de încredere însă ne fac 
să susținem că acest lucru se 
datoreștă slabei aprovizionări cu 
piese de schimb la locul de mun
că. Pentru o bielă de combină 
se face calea de 25 km pină la 
sediul S.M.A. aflat in Drăgă- 
nești-Vlașca. Iar bielele, se știe, 
cedează primele...

3. Bătrinii tineri ai satului. 
Cînd ni s-a spus că pensionarul 
cooperator Tudor Veneticu, in 
vîrstă de 75 de ani, continuă să 
lucreze ca moto-pompist, âm în
țeles că este vorba de o pasiune 
de care nu se poate desprinde. 
La o privire mai atentă, intîm- 
plarea are și altă semnificație. 
Cooperativa agricolă din Măgura 
are 500 de bătrini pensionari ; 
tot 500 numără și brațele active 
de muncă la ora actuală. Un ra
port în echilibru fragil, un sem
nal de atenție pentru viitor.

300 DE VOINȚE 
ARCUITE ÎN EFORT

Orele 18,00. Ne aflăm pe tar
lalele cooperatorilor din Guru- 
ieni. Deși soarele înclina, fără 
aș mișcora dogoarea, se lucrea-

La Costinești, cu redactorii 

revistelor școlare
De curind. la Costinești, a a- 

vut loc deschiderea festivă a ta
berei de instruire a redactorilor 
șefi ai revistelor școlare. Tabă
ra e organizată sub egida C.C. 
al U.T.C. Participă 307 elevi din 
toate județele tării. Elevii sint 
împărțiți in 15 grupe conduse de 
comandamentul central alcătuit 
din reprezentanți aleși de ei. Ac
tivitatea tinerilor e îndrumată 
și supravegheată de către 24 ca
dre didactice cu experiență în 
munca de redactare a revistelor 
școlare.

La club am purtat o discuție 
cu Petru Brumă, președintele 
Consiliului elevilor din județul 
Constanța, activist la Comitetul 
județean U.T.C. Redăm succint 
declarațiile :

—- întilnirea redactorilor șefi 
ăi revistelor școlare aici, pe li
toral, e binevenită. Timp de 
două săptămîni elevii vor avea 
prilejul să se cunoască, să facă 
un bogat schimb de experiență 
în ceea ce privește redactarea 
revistelor pe care le conduc. 
Programul întocmit e deosebit 
de bogat. Rețin atenția în special 
informările politice pe teme ca : 
„Politica P.C.R. — expresie a 
intereselor supreme ale poporu
lui", „Tineretul factor activ — 
tineretul profund angajat în o- 
pera de construire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te". Sint doar două exemple. De 

ză ca in primele ceasuri ale 
zilei. Oameni și agregate, atela
je și camioane împinzesc cimpul 
după o geometrie aparte.

— Cald ? ne adresăm unui om.
— Nicidecum, vine prompt 

răspunsul.
îi privim capul de pe care i 

se preling broboane mărunte de 
sudoare, îi observăm cămașa li
pită de spate. Și totuși răspun
sul este sincer. în aceste mo
mente, oamenii nu au timp să 
gindească la căldură. La urma 
urmei, ei căldura o așteptau. Cu 
două zile în urmă plouase. Soa
rele învinsese din nou cerul, iar 
griul, numai bun de secerat, nu 
are vreme să aștepte.

— Dacă ar fi după noi, am 
vrea să fie soare zi și noapte, 
să ajungă griul mai repede în 
hambare, să nu pierdem nici un 
bob — ne spune Marin Cocoru, 
președintele cooperativei.

Inutil să cităm exemple. Am 
face un act de nedreptate dacă 
am omite fie și un singur nume 
din cele 30(1. prezente in cimp. 
care de dimineața pină seara 
tîrziu se incrincenează intr-un 
efort unic și exemplar.

asemenea, trebuie amintite acti
vitățile cultural-distractive. Tată 
cîteva : o seară de poezie patrio
tică, o seară de cintece patrio
tice. o seară literară pe tema 
„Istoria poporului nostru oglin
dită in literatură", Medalion 
„Dimitrie Cantemir". Vor avea 
loc și citeva concursuri „cine 
știe cîștigă". Am invitat o serie 
de personalități — scriitori, zia
riști, oameni politici — care vor 
discuta cu elevii pe diferite su
biecte. Sperăm că invitațiile să 
vie onorate. Programul e destul 
de Încărcat. Vor fi organizate 
întreceri sportive, excursii. — 
avem asigurate 5 autobuze — 
seri de dans, muncă patriotică 
pe unul din șantierele județului. 
Tabăra se va încheia cu un car
naval.

Am stat de vorbă și cu cîțiva 
elevi. Erau membrii comanda
mentului taberei. Ceea ce im
presionează e maturitatea de 
care dau dovadă, dăruirea cu 
care s-au integrat chiar din pri
mele ore în programul vieții de 
tabără, entuziasmul cu care pri
vesc activitatea creatoare pe 
care o vor desfășura in cele 14 
zile ale vieții lor in comun.

Propunindu-ne să revenim in 
mijlocul lor. noi le urăm o va
canță plăcută și mai ales folosi
toare.

TEODOR POGOCEANU

BOX : România -
S.U.A. (echipe de tineret) 

în colțul 
roșu... 

în colțul 
albastru...

Unsprezece perechi de foarte 
tineri pugiliști — speranțe ro
mânești și americane deopo
trivă, pentru J.O. de la Mon
treal din 1976 — așteaptă cu în
frigurare sunetul gongului inau
gural al galei de astă seară (o- 
rele 19.30 pe ringul din hala pa
tinoarului „23 August"). Un su
mar exercițiu de aritmetică ne 
indică o medie generală de virstă 
demnă de consemnat cu satis
facție : aproape 18 ani ! Este de 
așteptat ca acest amănunt să nu 
afecteze cu nimic nivelul teh
nic și spectacular al intilnirilor. 
Vom asista. sintem siguri, la 
meciuri foarte interesante, dacă 
ne gindim la stilul sobru și e- 
ficace al „ll“-lui român selec
ționat in tabăra de la Piatra 
Arsă — în care evoluează nu 
mai puțin de 7 campioni națio
nali de juniori — și stilul de 
„luptători", cel atît de comen
tat, al americanilor. Un argu
ment în plus este și acela că 
tinerii boxeri de peste Ocean 
sint dornici de o reabilitare a 
palmaresului intilnirilor bilate
rale de pină acum : să nu uităm 
că atit la București, in 1970, cit 
și în S.U.A.. un an mai tirziu. la 
Lake Geneva, Piney Point și Al
bany tricolorii au colecționat 
patru victorii pe echipe. Oaspe
ții prezintă două nume sonore 
in formație : semigreul Tom 
Brooks, .antrenat de fosta glo
rie a boxului profesionist Archie 
Moore și studentul in medicină 
de la categoria grea. James 
Chapman. Dar iată și programul 
complet al galei de box de astă 
seară :

*
Categoria semimuscă : Paul 

Dragu —. Albert Sandovall ; Ca
tegoria muscă : Niță Robu — 
James Livingston : Categoria co
coș : Alexandru Barbu — Mike 
Hess : Categoria pană : Viorel 
Soroceanu — Milt Walkins ; Ca
tegoria semiușoară : Carol Haj- 
nal — Howard Davis ; Catego
ria ușoarl : Dumitru Truță — 
Randy Schield : Categoria semi- 
mijlocie : Ionel Dimache — Wil
liam Tuttle : Categoria mijlocie 
mică : Ion Răducu — Jerome 
Benett : Categoria mijlocie : 
Pavel Istrate — Russell Fickling; 
Categoria semigrea : Mircea Si- 
mion — Tom Brooks ; Categoria 
grea : Ion Siliște — James Chap
man. Lotul pugiliștilor americani 
mai cuprinde. în afara antreno- 
rilor-manageri. și doi arbitri ju
decători cu ecuson A.I.B.Â. : 
Stan Hamilton și Paul Konnors. 
Gala revanșă urmează să aibă 
loc peste două zile în orașul de 
la Dunăre. Brăila. Tinerele spe
ranțe ale boxului nostru privesc 
cu optimism aceste dificile con
fruntări. Ca și noi. cei ce ne 
vom afla in jurul ringului ca 
să-i încurajăm și de data acea
sta.

VIOREL RABA



de peste hotare
Tineretul României Delegația Acord privind crearea
socialiste solidar română

cu tînăra generație la Bagdad

unui Front Național Progresist 
în Irak

a Africii
Mesajul delegației române 

la primul festival panafrican 
al tineretului

în cadrul unei mari reuniuni, 
ținute miercuri la clubul 
„Bourse du Travail" din Tunis, 
tovarășul Constantin Boșiină. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., președintele Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România, a prezentat me
sajul de simpatie și solidaritate 
internaționalistă ai Comitetului 
Central ai Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, al întregului 
nostru tineret, adresat partici- 
panților Ia primul festival pan- 
african al tineretului.

Manifestare

consacrata

României in Peru
In cel -.ai mare port pe

ruan, la Jallao, s-a deschis, 
sub auspiciile ambasadei ro
mâne din Lima și a Univer
sității Naționale TehnTce din 
localitate, săptămîna culturii 
și tehnicii românești. Cu a- 
cest prilej, ambasadorul 
României, Mircea Nicolaescu, 
a evidențiat eforturile po
porului român pentru edifi
carea unei economii moder
ne, multilateral dezvoltate, 
iar generalul Alfonso Ico- 
chea de Vivanco. directorul 
Spitalului militar central din 
Peru, care a vizitat recent 
România, a prezentat impre
sii și aspecte din viața eco
nomică și socială a țării 
noastre.

In holul Universității Na
ționale Tehnice din Callao a 
fost deschisă, cu același pri
lej, expoziția fotografică 
„Realizări ale poporului ro
mân în 25 de ani de repu
blică".

După ce se subliniază că ac
tualul festival de la Tunis pre
cede cel de-al 10-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților de la Berlin, in mesaj 
se arată printre altele : „Pre
zența unei delegații din Româ
nia la această însemnată mani
festație a tinerelului din țările 
Africii constituie o expresie 
concretă a bunelor relații de 
cooperare care s-au stabilit și 
se dezvoltă intre Uniunea Tine
retului Comunist și organizațiile 
de tineret progresiste din țările 
continentului african, un semn 
al sprijinului activ pe care ti
năra generație din țara noastră 
îl acordă tinerilor din Africa, in 
lupta pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru pace, 
democrație și progres social".

Delegații și invitații prezenți 
in sală au subliniat cu vii apla
uze ideile exprimate în mesaj 
privind dorința tineretului ro
mân de a întări continuu rela
țiile de cooperare cu tineretul 
progresist din Africa și din în
treaga lume, cu toate forțele de
mocratice, in lupta contra im
perialismului, colonialismului și 
ncocolonialismului, pentru pace 
și progres social.

Tot în cursul zilei de miercuri, 
delegația de tineret din țara 
noastră a avut intîlniri și con
vorbiri prietenești, schimburi de 
vederi cu delegații din unele 
țări socialiste invitate la festival, 
cu grupuri de tineri din țări a- 
fricanc, cu reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare „FRELIMO" 
și „ZAPU".

în cadrul programului general 
al festivalului, ziua de miercuri 
a fost consacrată solidarității cu 
popoarele din America Latină 
și Asia. Manifestările organizate 
cu acest prilej au cuprins intîl
niri și schimburi de vederi intre 
tinerii africani și delegațiile din 
America Latină și Asia invitate 
la Tunis.

Delegația guvernamentală 
română, condusă de tovară
șul Teodor Vasiliu, ministrul 
justiției, care participă la 
festivitățile prilejuite de 
ziua națională a Repu
blicii Irak, a fost primită 
de Murtadha Saeed Ab
dul Baqi, membru al Consi
liului Comandamentului Re
voluției, al Conducerii Re
gionale a Partidului Baas, 
ministrul afacerilor externe, 
împreună cu Naeem Haddad, 
membru al Conducerii Re
gionale a partidului Baas.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, s-a evi
dențiat dorința reciprocă 
pentru dezvoltarea de rela
ții prietenești între Româ
nia și Irak, în interesul celor 
două popoare, al cauzei pro
gresului și luptei antiimpe- 
rialiste, pentru apărarea 
consolidarea 
naționale.

Delegația 
fost primită
trul justiției al Irakului, Mo
hamed Ridha, și a avut con
vorbiri cu șeful Biroului Ju
ridic al Consiliului Coman
damentului Revoluției.

Și
independenței

română a mai 
de către minis-

MIRCEA S. IONESCU 
corespondentul Agerpres

Comunicatul comun al Partidului Baas 
și Partidului Comunist

Partidul Baas, de guvernămint, și Partidul Comunist Irakian 
au dat publicității un comunicat comun prin care anunță 
acordul lor asupra „Cartei acțiunii naționale" și a regulilor 
de procedură ale Frontului Național Progresist din Irak — 
informează postul de radio Bagdad, reluat de agențiile 
M.E.N., ASSOCIATED PRESS și FRANCE PRESSE.

Comunicatul privind realizarea 
acestui acord a fost semnat, la 
17 iulie, în numele Partidului 
Baas, de președintele țării, ge
neralul Hassan Al Bakr, care 
este și secretar general al 
partidului, și de Aziz Mo
hammed, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Irakian.

în document se arată că acor
dul realizat este fructul unui 
dialog serios între Partidul 
Baas și P.C. Irakian, și consti
tuie „baza pentru acțiunea în 
cadrul unui Front Național Pro
gresist". Desfășurarea mișcării 
revoluționare în Irak — adaugă 
comunicatul — „a scos în evi
dență importanța deosebită a 
alianței și cooperării forțelor 
revoluționare in cadrul unui 
front unificat". Totodată, cele 
două partide subliniază că 
„Frontul Național 
reprezintă o necesitate in 
derea 
kurde",

în cadrul 
Totodată, 

subliniază 
Progresist 

ve- 
rezolvării problemei 

considerind că se impu-

din capitala țarii, Oslo.NORVEGIA: Imagine

R. D. VIETNAM: Studenți de la Facultatea de electrotehnică din cadrul colegiului de mecanică 
și electricitate din Hanoi, ajutind la repararea transformatorilor stației de pompare Hun Bl.

ne „prezența", alături de ele, a 
Partidului Democrat Kurd".

Luînd cuvintul la ceremonia 
semnării comunicatului prin ca
re se anunță acordul dintre cele 
două partide, președintele 
Hassan Al Bakr a subliniat că 
acesta reprezintă un moment de 
însemnătate istorică în relațiile 
dintre Partidul Baas și Partidul 
Comunist Irakian. Totodată, el 
a menționat, potrivit agenției 
M.E.N., că vor avea loc con
vorbiri pentru realizarea unui 
acord similar cu Partidul De
mocrat Kurd.

Consiliul Comandamentului 
Revoluției din Irak a adoptat, 
marți seară, legea privind crea
rea Consiliului Național (Parla
mentul) — informează agenția 
France Presse. Noul organism 
va fi compus din 100 de membri 
desemnați de Consiliul Coman
damentului Revoluției.

NOI ATACUfcl
ALE

PATRIOȚILOR 
CAMBODGIENI
Forțele patriotice cambod

giene au continuat, în cursul 
nopții de luni spre marți, să 
atace pozițiile trupelor lon- 
noliste situate în zona orașu
lui Pnom Penh. Luptele cele 
mai violente s-au desfășurat 
la aproximativ 20 km de cen
trul capitalei, in sectorul șo
selelor nr. 2 și nr. 3. Lupte 
grele se duc, de asemenea, 
în partea de sud-est a ca
pitalei, în apropierea oră
șelului Takhmau. la circa 12 
km de capitală, precum și pe 
malurile fluviului Mekong, Ia 
nord și nord-est de Pnom 
Penh.

Reuniunea LLO S O C.
Comitetul de Coordonare al Consiliului Economic și Social 

al O.N.U., ale cărui lucrări continuă la Geneva, a dezbătut 
problema ajutorului economic acordat de Națiunile 
Zambiei, ca urmare a închide rii frontierelor acestei 
Rhodesia de Sud.

Unite 
țări cu

Apelul guvernului chilian
ELEMENTELE PROFASCISTE CONTINUĂ

SERIA PROVOCĂRILOR
Guvernul chilian a adresat po

porului un apel la unitate, sub
liniind, intr-un comunicat dat 
publicității, că „situația politică 
din țară a devenit extrem de 
gravă în urma hotărîrii organi
zației profasciste autointitulate 
„Patrie și libertate" de a-și 
continua, în clandestinitate, ac
tivitatea sedițioasă îndreptată 
împotriva Unității Populare. 
„Acțiunea disperată a grupuri
lor de extremă dreaptă — se 
arată în comunicat — poate să 
provoace acte cu consecințe ire
parabile. Forțele politice din 
țară trebuie să analizeze situa
ția la scară națională și să-și 
expună adevăratele poziții".

Comunicatul precizează că gu
vernul va continua
deplinească atribuțiile sale 
împiedice declanșarea 
război civil în Chile.

să-și in
și să 
unui

Secretarul general al acestei 
organizații, Roberto Thieme — 
unul din liderii aflați in exil, — 
a declarat că membrii organiza
ției „Patrie și libertate" își vor 
continua activitatea sedițioasă 
îndreptată împotriva guvernului 
prezidat de Salvador Allende, 
în clandestinitate.

Pe de altă parte, agenția 
INTERPRESS SERVICE anun
ță că în localitatea Melipilla au 
fost arestate două persoane asu
pra cărora s-au găsit, in afară 
de arme și muniții, și planuri 
ale ofițerilor regimentului de 
blindate nr. 
de lovitură 
la 29 iunie, 
conduce la
ramificații privind participarea 
la această acțiune antiguverna
mentală.

2 privind tentativa 
militară de stat de 

ceea ce ar putea 
descoperirea altor

Peste 9 000 de tineri 
fruntași în producție 
și învățătură se vor 
intruni in zilele de 
19—23 iulie la Craco
via, oraș ce simboli
zează tradițiile polo
neze precum și dez
voltarea sa industrială 
a cărei expresie este 
„Nowa Huța" in ca
drul unei adunări de
venită tradițională 
pentru tinăra genera
ție. Programul preve
de, după cum a anun
țat Consiliul Central 
al Federației Uniuni
lor Socialiste ale Tine
retului, intîlniri cu co
lective ale întreprinde
rilor industriale pre
cum și alte acțiuni in 
cadrul cărora partici- 
panții vor lua cunoș
tință de realizările so- 
cial-economice și cul
turale ale voievodatu
lui Cracovia. De o 
deosebită Importanță 
va fi inlîlnirca, cu 
conducători dc partid 
și de stat pentru a da 
raportul asupra înde
plinirii angajamente
lor asumate in dome
niul producției și acti
vității obștești. Cu a- 
cest prilej, subliniază 
.TRYBUNA LUDU" 
va avea loc un dialog 
asupra sarcinilor care 
se află in fața țării și. 
in primul rind. în fața 
tinerei generații.

Adunarea tineretului

din întreaga Polonie, 
„Cracovia—73", va o- 
feri cadrul propice 
unui bilanț cuprinză
tor al rezultatelor ob
ținute de organizațiile 
de tineret în ultimul 
an. Actuala întrunire

țarea Federației a re
prezentat un moment 
de seamă în viața și ac
tivitatea întregului ti
neret. Ce importanță 
are această activitate 
se poate aprecia chiar 
și după faptul că peste

TineretulJumii

Cracovia~73“
Corespondentă specială pentru 

„Scînteia tineretului" 
de la GH. CIOBANU

are o semnificație deo
sebită deoarece ea este 
prima manifestare de 
masă organizată dc 
Federația Uniunilor 
Socialiste creată cu 
numai citeva luni în 
urmă. După cum rele
va recent.. STANDAR 
MLODYCH", înfiin-

36 la sută din numă
rul total al cetățenilor 
Poloniei nu au împli
nit vîrsta de 19 ani. 
După cum subliniază 
presa de tineret, efor
tul central al Federa
ției a fost canalizat în 
direcția educației
membrilor săi in spi-

ritul patriotismului 
ji internaționalismului, 
al respectului față de 
muncă și al hotă- 
ririi de a nu pre
cupeți nimic pentru 
dezvoltarea sociai-eco- 
nomică accelerată <t 
țării. Federația sădeș
te încredere tineretu
lui că de munca sa, de 
angajarea sa plenară 
depind direct rezulta
tele ce vor fi obținute 
atit in actuala decadă, 
cit și în deceniul vi
itor.

Adunarea de la Cra
covia va reprezenta, 
și un moment în care 
Federația va face bi
lanțul, primilor săi 
pași, va reprezenta un 
moment de mobilizare 
a tinerei generații pen
tru muncă și învăță
tură.

In același timp, re
prezentanți ai tineri
lor constructori de la 
combinatul „Katowice" 
vor raporta realizarea 
unor economii de 11 
milioane zloți, colecti
vul de la combinatul 
„V. I. Lenin" din Cra
covia — o producție 
suplimentară dc 1 "09 
tone de oțel, tinerii de 
la Fabrica de rulmenți 
de la Poznan — dubla
rea producției pentru 
îxport, iar studenții — 
rezultatele obținute pe 
șantierele muncii pa
triotice.

Cursul dolarului american 
a continuat miercuri să sca
dă pe piețele occidentale 
fără vreun motiv special a- 
parent, după cum relevă a- 
genția United Press Interna
tional. Singura explicație 
este lipsa de încredere în 
moneta americană — declară 
experții.

Luînd cuvintul în Comitet, 
reprezentantul român Valeriu 
Florean, a arătat că România se 
pronunță cu consecvență pentru 
respectarea dreptului 
popor de a-și hotărî 
soarta, în conformitate 
teresele și aspirațiile 
militînd pentru aplicarea rezo
luțiilor și măsurilor adoptate în 
cadrul O.N.U., menite să pună 
capăt 
politicii de discriminare rasia
lă din Rhodesia de Sud.

Așa cum o demonstrează rea
litățile zilelor noastre, a subli
niat vorbitorul, regimul rasist 
din Rhodesia, ca, de altfel, și 
cel din Africa de Sud, s-au do
vedit a fi un pericol permanent 
și o amenințare constantă pen
tru statele africane independen- 
dente vecine, care își consacră 
eforturile unei dezvoltări libere. 
Aceasta atestă primejdia pe 
care o reprezintă pentru inde
pendența popoarelor și pentru 
pace existența și menținerea

fiecărui 
singur 

cu in- 
proprii,

dominației coloniale și

Un contract a fost semnat în mod foarte dis
cret la Pretoria la începutul lunii iulie. în baza 
acestui contract compania americană „Over
seas Minning Corporation", cu sediul central 
la Denver, a devenit proprietara unor vaste te
renuri din Namibia, situate între Walois Bay și 
Swakopmund, în districtul Damaraland, unul 
din cele mai bogate cîmpuri diamantifere din 
lume. Prin același contract statul sud-african 
încasa respectabila sumă de 140 de milioane 
de dolari.

T
ranzacția, pe care 
autoritățile sud- 
africane au dorit-o, 
din motive ușor de 
înțeles, învăluită în 
umbra secretului, a 

devenit cunoscută grație „indis
crețiilor dirijate", filtrate de 
companiile care dețin uriașe 
terenuri diamantifere in Nami
bia și care, evident, nu se prea 
împacă bine cu intrarea in are
nă a „instrusului" din Denver 
intr-o regiune pe care ei o con-

sideră ca un fel de „teren de 
vinătoare rezervat". Afacerea 
contractului lui „Overseas Min
ning Corporation" nu face decit 
să readucă la lumină un aspect 
flagrant al ilegalităților comise 
de guvernul de la Pretoria în 
Namibia. „Ceea ce face guver
nul R.S.A. in Namibia — notea
ză într-o corespondență din 
Pretoria NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG — echivalează cu spolie
rea ilegală a bogățiilor unui teri
toriu care nu-i aparține. Bucată

sfidea-regimurilor rasiste, care 
ză comunitatea internațională, 
promovînd o politică de forță și 
dictat, de amestec în treburile 
interne ale altor popoare.

Organizația profascistă 
intitulată „Patrie și libertate", 
din Chile, ai cărei membri au 
participat la tentativa de lovitu
ră militară de stat din 29 iu
nie, continuă seria provocărilor 
îndreptate împotriva autorități
lor și guvernului popular — 
informează agențiile internațio
nale de presă.

auto-

' DELEGAȚIA
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• LA NOUA INTÎLNIRE 
CONSULTATIVA care a avut 
loc in suburbia pariziană la Cel- 
le-Saint-Cloud, intre reprezen
tanții Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și cei ai admi
nistrației saigoneze, conducăto
rul delegației G.R.P., Nguyen 
Van Hieu, a avansat, in nume
le guvernului său, o propune
re privind încheierea grabnică 
a unui acord asupra garantă
rii drepturilor democratice ale 
populației sud-vietnameze. Pro
punerea a fost însoțită de un 
plan in șapte puncte menit să 
asigure transpunerea în viață a 
conținutului său.

• LUIND CUVINTUL IN CO
MISIA MILITARĂ MIXTA 
BIPARTITA sud-vietnameză, 
reprezentantul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud a sub
liniat gravitatea violărilor în
cetării focului comise de tru
pele Administrației de Ia Sai
gon, în special, în provincia 
Kontum și in regiunile Chuon

Thien, Phuon Vinh și Don Xoai 
— transmite agenția „Elibera
rea". Reprezentantul G.R.P. a 
reafirmat poziția fermă a gu
vernului său, care dorește apli
carea exemplară a încetării fo
cului, însă a relevat că forțele 
armate populare de eliberare nu 
pot să nu reacționeze pentru a 
apăra zona eliberată și pe locui
torii săi.

Primele rezultate 
ale alegerilor din 

Guyana
• PRIMELE REZULTATE 

ALE ALEGERILOR PARLA
MENTARE, desfășurate dumi
nică în Guyana, indică un avans 
al Partidului de guvernămint 
„Congresul Național al Poporu
lui", condus de premierul 
Forbes Burnham. Astfel, în vir
tutea reprezentării proporționa
le, partidul „Congresul Național 
al Poporului" a obținut deja 18 
mandate din totalul de 53 din 
Adunarea Națională.

Pe agenda 
Congresului S.U.A.

• APROPIINDU-SE DATA 
VACANȚEI PARLAMENTA
RE — 3 AUGUST — Congresul 
S.U.A. și-a intensificat ritmul 
activității, trecînd Ia abordarea 
unora dintre cele mai urgente 
puncte ale agendei sale. In 
Comisia pentru căi și mijloace 
a Camerei Reprezentanților con
tinuă dezbaterile asupra proiec
tului de lege pentru reglemen
tarea relațiilor comerciale ale 
S.U.A. cu restul lumii, proiect 
care prevede, intre altele, acor
darea de puteri depline pre
ședintelui pentru negocierea re
formei sistemului monetar in
ternațional, acordarea de către 
S.U.A. țărilor în curs de dez
voltare a unui sistem general 
preferențial, punerea relațiilor 
comerciale ale Statelor Unite 
cu țările socialiste pe bazele 
clauzei națiunii celei mai favo
rizate și altele.

„Operația reariodelare"
„CARTE AI.BA" A GUVERNULUI JAPONEZ PRIVIND )

PROBLEMELE MEDIULUI AMBIANT. (

Marți, guvernul japonez s-a întrunit pentru a examina un 
program în domeniul construcțiilor, pe baza unei „Cărți albe", 
intitulată „Starea actuală a construirii teritoriului național". 
Documentul precizează că obiectivul politicii guvernului in 
materie de construcții ii constituie crearea unui „mediu am
biant îmbelșugat", urmărindu-se două direcții principale: im- 
bunătățirea așa-numitului „capital social superior", de ordin 
public, prin care se înțelege totalitatea facilităților, locuin
țelor, apei, canalizării, școlilor, spitalelor, drumurilor, parcu
rilor etc, precum și „promovarea unei remodelări a teritoriu
lui țării, prin reforme în actualele metode de utilizare a a- 
cestuia".

Pornind de la tendința de suprapopulare a orașelor și de 
depopulare a așezărilor rurale, documentul subliniază necesi
tatea construirii unor „orașe provinciale atractive", in care 
tinerele generații să găsească condiții optime de viață. Se 
preconizează dispersarea uzinelor dinspre orașe către provin
cie, asigurarea unei „distribuiri mai echitabile a funcțiunilor 
urbane", prin preluarea de către periferie a unor activi* iți 
și servicii, construirea unor clădiri mai înalte în zonele rezi
dențiale, sporirea fondurilor alocate pentru lucrări publice. 
Studiul prevede, de asemenea, crearea unui sistem de tran
sport național de mare viteză, asigurarea resurselor de apă 
potabilă și industrială, construirea unor noi orașe și amelio
rarea utilizării terenurilor.

Condamnarea viguroasă a 
masacrului de la Wiriyamu
Sesiune specială a Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare
Comitetul O.N.U. pentru decolonizare a hotărit să organizeze 

o sesiune specială pentru examinarea informațiilor privind ma
sacrarea, de către trupele portugheze, în decembrie 1972, a unui 
număr de peste 400 de locuitori pașnici din satul mozambican 
Wiriyamu.

Președintele Comitetului O.N.U. pentru decoloniazre, Salim 
Ahmed Salim (Tanzania), a dat publicității o declarație, in care 
condamnă atrocitățile comise in Mozambic, cerînd să se pună 
capăt dominației coloniale portugheze.

Sesiunea specială a Comitetului O.N.U. pentru decolonizare ar 
urma să înceapă la sfrîșitul acestei săptămini. In acest scop, la 
New York va sosi misionarul britanic A. Hastings, care a publi
cat recent în ziarul „Times" mărturii in legătură cu masacrul 
de la Wiriyamu. A. Hastings, care a făcut o călătorie în Mozam
bic. va fi audiat de comitet și va fi primit de secretarul general 
al O.N.U. Kurt Waldheim.

Regii diamantelor"
cu bucată, cele mai bogate re
giuni ale Namibiei, cu mari ză
căminte de cupru, uraniu, tungs
ten și diamante sînt vîndute unor 
companii internaționale". Aceasta 
în pofida repetatelor avertis
mente ale O.N.U. și a sentinței 
Curții Internaționale de la Haga 
care precizează foarte limpede 
caracterul samavolnic al menți
nerii mandatului Republicii Sud- 
Africane asupra Namibiei.

Un număr de circa cincispre
zece mari companii internațio
nale, în fruntea cărora se află 
„Anglo-American Corporation" 
controlat de magnatul sud-afri- 
can al diamantelor Harry Op
penheimer își împart, practic, 
toate regiunile eu rezerve mine
rale din Namibia. Unele surse 
competente din capitala R.S.A. 
au dezvăluit că aproape 80 la 
sută din terenurile unde au fost 
detectate minereuri se află de 
pe acum In proprietatea unor 
mari firme internaționale. Aceste 
corporații au creat acolo veri
tabile „rezervații" păzite de po-

Iiții particulare care operează 
nu numai împotriva populației 
africane băștinașe, ci și pentru 
descurajarea sabotajelor sau în
cercărilor de penetrare ale fir
melor concurente. „Potrivit măr
turiilor unor călători veniți re
cent din Namibia — scrie cores
pondentul ziarului elvețian an
terior citat — întinse zone ale 
Coastei Scheletelor, unde dia
mantele apar pur și simplu la 
suprafață cînd vintul puternic 
răscolește deșertul, au fost aco
perite de cele 
proprietare cu 
ment pentru a 
celor nepoftiți 
in plin aer și 
in timp exploatarea 
bogății diamantifere namibiene, 
evitîndu-se scăderea prețurilor 
pe piața diamantelor".

In lumina acestui jaf pe scară 
largă practicat de marile mono
poluri care au transformat pa
trimoniul unei întregi țări afri
cane intr-un „domeniu particu
lar rezervat" înțelegem mai

două
o crustă 

împiedica 
la aceste 
pentru a

companii 
de ci- 
accesul 
bogății 

eșalona 
uriașelor

Cu prilejul vizitei pe care 
o face în R. P. Ungară dele
gația de partid și guverna
mentală a R. D. Vietnam, la 
Combinatul „Csepel" din 
Budapesta a avut loc un mi
ting. Luînd cuvintul, Jeno 
Fock, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului R. P. 
Ungare, a relevat solidarita
tea poporului ungar cu lupta 
poporului vietnamez. La rin- 
dul său, 
membru 
al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul 
ministru al guvernului R. D. 
Vietnam, a arătat că Acordul 
de la Paris reprezintă o 
mare victorie în războiul 
antiimperialist, că el este o 
victorie a țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a po
poarelor din lumea întreagă.

Fam Van Dong, 
al Biroului Politic

în Namibia
bine mecanismele care guver
nează politica de tip colonial 
dusă în Namibia de autoritățile 
rasiste de la Pretoria (cu spri
jinul foarte activ al unor mari 
monopoluri internaționale). In 
ce-1 privește, poporul Namibiei 
luptă cu fermitate, mereu mai 
organizat pentru a-și cdtiri li
bertatea și a-și impune dreptul 
sacru de a fi singur stăpin al 
bogățiilor patriei sale. „Cei care 
și-au împărțit proprietățile pe 
marile terenuri diamantifere de 
Ia Damaraiand și Owalo se vor 
trezi repede la realitate" — a- 
vertiza intr-un recent interviu 
Sam Nujoma, unul din liderii 
S.W.A.P.O. care conduce lupta 
de eliberare a poporului Nami
biei. „Regii diamantelor" au 
toate șansele să se trezească in 
Namibia în situația de a fi 
cumpărat la Pretoria pielea ur
sului din pădure...

P. N.

O PREȘEDINTEI,E TANZA
NIEI, JULIUS NYERERE, a ac
ceptat propunerea făcută de 
președintele Republicii Burundi, 
Michel Michombero, de a se in- 
tilni la Dar Es Salaam pentru a 
examina problemele legate dc 
tensiunea de la frontiera dintre 
cele două țări — a anunțat in 
parlamentul tanzanian ministrul 
afacerilor externe, John Male- 
cela.

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA M.EN., președintele 
Republicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat, a adresat lui Moamer El 
Geddafi, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Libia, și celorlalți membri ai a- 
cestui organism un mesaj în 
care se pronunță pentru „con
tinuarea unor convorbiri seri
oase, obiective și responsabile in 
vederea realizării proiectatei 
uniuni dintre cele două țări". 
Acest mesaj a fost transmis în 
legătură cu „proiectul unui marș 
popular libian spre frontiera cu 
Egiptul și, apoi, spre Cairo. în 
favoarea realizării unei uniuni 
imediate și integrale între cele

două țări". Mesajul apreciază 
că „o asemenea acțiune ar pu
tea să deschidă calea dușmani
lor uniunii și ai revoluției".

• POSTUL DE TELEVIZIU
NE „BRITISH BROADCAS
TING CORPORATION" a trans
mis un program consacrat per
spectivelor favorabile ale co
laborării și cooperării economi
ce dintre Marea Britanic și 
România. In cadrul programu
lui s-a reliefat avîntul dezvol
tării multilaterale a economiei 
țării noastre, care oferă noi și 
mereu mai largi posibilități de 
cooperare cu alte țări.

Descoperirea 
Atlantidei ?

» O. ECHIPA DE CERCETĂ
TORI AMERICANI a anunțat 
că a descoperit, într-o zonă a 
Atlanticului situată în largul 
portului spaniol Cadiz, vestigii 
care ar putea fi ale Vestitei

Atlantide, leagănul civilizației 
străvechi dispărute — după cum 
se afirmă — în ocean în urmă 
cu aproximativ zece mii de ani. 
Potrivit primelor informații, 
scufundătorii americani au gă
sit, în locurile descrise de Pla
ton, urmele unor căi rutiere și 
coloane de mari dimensiuni de
corate cu motive in spirală. De
talii suplimentare — se mențio
nează — vor fi furnizate după 
studierea fotografiilor realizate 
în cursul primelor scufundări.

Iahtul neozeelandez „Fri", 
aflat în apele atolului Mu- 
ruroa, la bordul căruia se 
află un grup de militari 
pacifiști care protestează 
față de programul francez 
de experiențe nucleare în 
atmosferă, a fost somat de o 
navă militară a Franței să 
părăsească zona interzisă, 
relatează agenția FRANCE 
PRESSE. La Welington, car
tierul general al marinei 
neozeelandeze a anunțat că 
nava franceză a remorcat 
iahtul pînă la limita acestei 

’ zone.
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