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FELICITĂRI ADRESATE
DE TO VARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
lucrătorilor din agricultura județelor Galați

și Ilfov, care au încheiat, ieri, recoltatul griului

Pentru succesele obținute prin încheierea recoltării griului și pentru producțiile realizate, 
succese raportate in telegramele ce i-au fost trimise de Comitetele județene Galați și lifov 
ale P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări mecanizatorilor, muncitorilor din 
întreprinderile agricole de stat, țăranilor cooperatori și specialiștilor, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din agricultura acestor județe.

Cu același prilej, secretarul general al partidului a urat lucrătorilor de pe ogoare să obțină 
noi realizări în executarea la timp și in condiții optime a tuturor lucrărilor agricole din această 
perioadă, pentru progresul agriculturii noastre socialiste.

LUCRĂTORII OGOARELOR ACȚIONEAZĂ CU HĂRNICIE

Șl RESPONSABILITATE PENTRU A SE ACHITA CU

CINSTE DE SARCINI
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu
1 -J

și a președintelui Jean Bedel Bokassa*»

Comitetul județean Ilfov al 
Partidului Comunist Român și 
Comitetul Executiv al Consiliu
lui popular județean raportează 
conducerii partidului, Dumnea
voastră personal, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din agricultura ju
dețului, în frunte cu comuniștii, 
au încheiat in ziua de 25 iulie 
a.c. recoltatul griului de pe în
treaga suprafață de 130 389 hec
tare cultivate în întreprinderile 
agricole de stat și în coopera
tivele agricole de producție.

îndeplinirea acestei sarcini de 
importanță deosebită pentru e- 
conomia națională se datorește 
muncii pline de abnegație de
puse de mecanizatori, lucrători 
din I.A.S. și membrii coopera
tori, care, îndrumați permanent 
de către specialiști au folosit cu 
pricepere și cu randament ma
xim, combinele, tractoarele și 
celelalte mașini.

Pe baza prețioaselor indicații 
date de conducerea partidului, 
de Dumneavoastră, iubite tova
rășe Ceaușescu, munca de re
coltare, eliberare a terenurilor, 
arături și însămînțarea culturi
lor duble ă fost organizată la 
un nivel superior, fapt ce ne-a 
permis să folosim din plin fie
care oră bună de lucru, șă re
ducem la maximum pierderile 
și risipa, asigurînd totodată, în- 
magazinarea în bune condiții 
a recoltei.

în prezent, toate forțele sint 
mobilizate pentru transportarea 
la bazele de recepție a cantită
ților de grîu ce trebuie livra
te de către I.A.S. și C.A.P., ac
țiune ce se va încheia în ur
mătoarele 5—6 zile.

De asemenea, se fac eforturi 
deosebite pentru terminarea a- 
răturilor pe întreaga suprafață 
eliberată și încheierea în aceas
tă săptămînă a însămințării cul-

turilor duble pe suprafețele 
planificate.

Vă asigurăm, stimate tovară
șe secretar general, că oamenii 
muncii din industrie, agricultu
ră și qslelalte sectoare ale eco
nomiei județului acționează cu 
hărnicie Și responsabilitate pen
tru a se achita cu cinste de sar
cinile ce le revin și angajamen
tele asumate în vederea înde
plinirii exemplare a planului pe
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și Consiliul popular județean, 
in numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din agri
cultura județului Galați, vă ra
portează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, terminarea 
lucrărilor de recoltare a griului, 
atit în întreprinderile agricole 
de stat, cît și în cooperativele 
agricole de producție.

Această importantă realizare 
o datorăm sprijinului permanent 
pe care l-am primit din partea 
conducerii de partid, indicații
lor Dumneavoastră prețioase de 
a mobiliza toate forțele, de a 
depune eforturi susținute pen
tru stringerea în cel mai scurt 
timp a recoltei de cereale din 
acest an.

Mecanizatorii, cooperatorii, lu- . 
crătorii din I.A.S. și specialiștii 
din unitățile agricole gălățene,

sub conducerea directă a orga
nelor și organizațiilor de partid 
au dat dovadă de un vibrant e- 
lan patriotic, de dăruire și ab
negație, muncind cu pasiune și 
înaltă responsabilitate pentru 
Înfăptuirea neabătută . a sarcini
lor ce le-au fost Încredințate.

Urmărind să imprime un ritm 
accelerat de lucrtr in actuala 
campanie de recoltare. Comite
tul județean de partid și Con
siliul popular județean au stabi
lit. măsuri politice și organiza
torice pentru folosirea cit mai 
deplină a timpului de lucru, 
pentru distribuirea judicioasă și 
utilizarea la întreaga capacita
te a mijloacelor mecanice, pen
tru asigurarea transportării o- 
perative a producțiilor obținute. 
Eficiența acestor măsuri s-a re
flectat in realizarea unei viteze 
zilnice de lucru sporite, în scur
tarea la maximum a timpului 
de recoltare 
ror pierderi.

Paralel cu 
agricole din 
manifestat o
pentru livrarea ritmică a 
tităților de griu destinate 
dului de stat, reușind ca 
la această dată să livreze peste
85 la sută din obligațiile ce le 
revin față de stat, iar în zilele 
imediat următoare să-și achite 
în întregime aceste obligații. 
Acționind neobosit, lucrătorii o- 
goarelor gălățene își îndreaptă 
in prezent principalele eforturi 
spre urgentarea eliberării tere
nului, efectuarea arăturilor și 
insămînțarea culturilor succesi
ve, pentru executarea neintir- 
ziată a tuturor celorlalte lu
crări agricole de sezon.

Succesul pe care-1 raportăm 
astăzi reprezintă expresia hotă- 
ririi tuturor comuniștilor, a oa
menilor muncii din județul Ga
lați de a îndeplini cincinalul 
înainte de termen, de a intim- 
pina cu prestigioase fapte de 
muncă cea de-a 29-a aniver
sare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist.

Ne angajăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm 
cu energie sporită pentru trans
punerea cu fermitate in viață a 
prețioaselor Dumneavoastră in
dicații, mărețul program de fă
urire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

MUNUA
Alături de iubirea de ade

văr și dreptate, alături de o- 
menie și iubirea de țară, una 
dintre trăsăturile majore ale 
vieții de zi cu zi a poporului 
nostru a fost, este și va fi 
întotdeauna, hărnicia. Lenea, 
risipa, parazitismul au fost 
polii opuși, atribute negative 
ce mai devreme sau mai tîr- 
ziu i-au plasat in afara res
pectului obștei pe toți cei 
ispitiți dc traiul ușor și ne
folositor. Atribute către care

de MIHAI 
NEGULESCU

omul de bine al acestor pă- 
mînturi a socotit că nu se 
poate lăsa nicicum și nici
odată ademenit. Iubirea de 
muncă, hărnicia s-a petre
cut întotdeauna în corelație 
cu dorința omului de optimă 
folosire a resurselor ce Ie a- 
vea la înderaînă. De la braz
da trasă întîia. în marte, la 
căpriorii de casă, țelul și 
realizarea operei muncii sale 
a stat mereu sub semnul fo
losului spornic, al eficienței, 
al deplinătății.

Și totuși, promotori esen
țiali și statornici ai acestui 
flux creator fiind, fapta noas
tră nu își poate dobîndi de
plina sa putere de înriurire 
asupra unei mentalități dacă 
nu am arăta in conul de pe
numbră al unor infinite si
tuații resursele încă impor
tante pe care viața, produc
ția materială și spirituală, o-
(Confmuare in pug. o ll-a>
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președintele Consiliului de StatTovarășul Nicolae Ceaușescu, _
al Republicii Socialiste România, și general de armată Jean 
Bedel Bokassa. președintele Republicii Africa Centrală, au fă
cut. miercuri, o vizită în municipiul și județul Tulcea.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți de Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, 
Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor 
de construcții. Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Gheorghe Popescu, ambasadorul României la Bangui, 
precum și de persoanele oficiale centrafricane — Louis Alazoula, 
ministrul delegat la președinție, însărcinat cu misiuni speciale, 
Alexis Tacheouti, secretar de stat la președinție, însărcinat cu 
secretariatul general, Magloire Bomba, ambasador itinerant Ia 
ministerul afacerilor externe, Alberto Sato, ambasadorul Repu
blicii Africa Centrală la București.

a oferit președinților 
Ceaușescu și Jean Bedel

Vizita
Nicolae
Bokassa un cadru propice pen- 

‘ țru continuarea schimbului de 
vederi atit de fructuos purtat 
în aceste zile și desfășurat sub 
semnul dorinței și voinței comu
ne de a întări și extinde, pe mai 
departe, prietenia și colabora-

rea dintre țările și popoarele 
noastre, pe care le despart dis
tanțe de mii de kilometri, dar 
pe care le apropie aceleași sen
timente de stimă 
aspirațiile spre 
și bunăstare, 
zentat, totodată, 
oaspete un nou și semnificativ

și respect, 
progres, pace 

Ea a repre- 
pentru înaltul

prilej de a lua contact nemijlo
cit cu viața și activitatea crea
toare a poporului nostru, cu rea
lizările de seamă ale oamenilor 
muncii obținute pe calea edin- 
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, realizări pe 
care președintele Bokassa le-a 
apreciat elogios și in timpul a- 
cestei noi șederi în România, 
subliniind că ele sint urmărite 
cu interes și sinceră bucurie de 
poporul țării sale.

Și de această dată, șeful sta
tului centrafrican a fost marto
rul unor vibrante și spontane 
manifestări de dragoste și con
siderație față de conducătorul 
României socialiste, de profun
da amiciție și stimă față de po
porul Republicii Africa Cen
trală și președintele Bokassa.

Iată simțămintele cu care i-au 
întimpinat locuitorii județului 
Tulcea pe cei doi șefi de stat,

simțăminte pe care le-am regăsit 
plenar exprimate pe întreaga 
durată a vizitei.

...Este ora 9,00. Elicopterul o- 
ficial, la bordul căruia se află 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa, decolează 
din stațiunea Neptun, cu direc
ția municipiul Tulcea. De la al
titudinea la care se zboară, se 
distinge frumoasa priveliște a 
litoralului, cu stațiunile sale e- 
legante, moderne, care cunosc și 
in acest sezon estival o mare a- 
fluență de turiști români și stră
ini. Marea de smarald se pierde 
în orizontul nesfirșit. Privirea 
este atrasă, apoi, de cimpia do
brogeană, devenită prin organi
zarea superioară, socialistă, a 
muncii, prin mecanizarea inten
sivă. prin irigații, un pămint la 
fel de roditor ca Bărăganul. Pe 
ogoarele ei mănoase, se desfă
șoară, acum, cu intensitate lu-

crările campaniei de vară, care 
antrenează intr-un efort unit 
hărnicia a sute de mii de ță
rani cooperatori. Se succed, de 
asemenea,, renumitele podgorii și 
livezi dobrogene, sate mult înti
nerite in anii socialismului. Se 
zăresc însemnele puternicei in
dustrializări a acestui străvechi 
pămint al țării — siluetele im
punătoare ale unor mari între
prinderi, ridicate in ultima vre
me. Se survolează zona unde 
se va ridica complexul hidro
energetic și de transport Dună- 
rea-Marea Neagră. Realizarea 
acestui important obiectiv eco
nomic a fost analizată recent, la 
fața locului, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
proiectanți și alți specialiști. Ac
tivitate, pretutindeni activitate

(Continuare în pan. a III-a)
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Ne aflăm, întregul nostru po
por, angajat cu toate forțele în 
lupta pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor planului 
cincinal, pentru accelerarea, în 
fond, a ritmului dezvoltării, a 
ridicării României în rîndul țări
lor avansate din punct de vede
re economic. Așa cum a subliniat 
în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința 
Națională, în documente ulte
rioare ale partidului nostru, nu 
este și nu poate fi suficient să 
producem numai mai mult, ci 
trebuie să producem în același 
timp mai bine și mai ieftin, în- 
tr-un cuvînt mai eficient. Nu 
producem de dragul de a produ
ce, ci pentru a ne asigura resur
sele necesare dezvoltării și ale 
creșterii nivelului de trai, iar 
bâza trainică a realizării acestor 
obiective o constituie tocmai 
creșterea continuă a eficienței e- 
conomice. De aceea și accentul 
deosebit care în etapa actuală se 
pune asupra laturilor calitative

ale producției, a căror expresie 
cea mai sintetică o constituie ni
velul rentabilității, mărirea bene
ficiilor pe care le obțin întreprin
derile economice din activitatea 
pe care o desfășoară. A produ
ce fără beneficii, sau cu un ni
vel redus al acestora este anti- 
ec.onomic, practic însemnînd că 
întreprinderea sau colectivul de 
muncă respectiv nu își aduce 
contribuția normală la efortul ge
neral al poporului nostru pentru 
sporirea venitului național, pen
tru crearea pe această cale a 
condițiilor necesare accelerării 
mersului nostru înainte. Intre 
mărimea beneficiilor și creșterea 
venitului național există o indi
solubilă legătură, deoarece pri
mele reprezintă tocmai aportul 
pe care fiecare colectiv de mun
că, prin activitatea pe care o de
pune, îl aduce la formarea 
tului național. în ultimul 
prin intermediul presei am 
despre multe întreprinderi
au obținut rezultate valoroase,

veni- 
timp 
aflat 
care

depășind, uneori considerabil, vo
lumul de beneficii planificate. 
Sînt însă și alte întreprinderi 
care nu au realizat integral be
neficiile prevăzute și tocmai a- 
ceastă situație denotă cît de ne
cesară este multiplicarea efortu
rilor pentru obținerea unor rezul
tate financiare cît mai bune, pen
tru sporirea acumulărilor bănești 
pe care fiecare întreprindere tre
buie să le asigure societății sub 
formă de beneficii. Să nu uităm 
că pentru anul în curs — an hc- 
tărîtor pentru realizarea cincina
lului înainte de termen se pre
vede o creștere a venitului na
țional deosebit de înaltă, de 10 
la sută fată de anul 1972. Nu 
poate fi de aceea suficient să 
se meargă pe linia minimei re
zistențe, să ne declarăm satisfă- 
cuți cu obținerea „unui anumit

nicoakA ionescu
economist

(Continuare în pag. a ll-a)

SUPLIMENTARA,
Colectivul energe- 

ticienilor de la ter
mocentrala Mintia, 
în care ponderea o 
are tineretul, a furni
zat de la începutul 
anului pînă în prezent 
în sistemul energetic 
național 158 milioane 
KWh energie electri
că, în primul rîr.d

prin întreținerea co- centralei se preocupă 
recta a tuturor insta- pentru diminuarea 
lațiilor și utilajelor și permanentă a consu- 
prin înlăturarea de
fecțiunilor și a opri
rilor pentru reparații.

In paralel cu ob
ținerea producției 
suplimentare, cu ace
eași grijă și răspunde
re, colectivul termo-

mului propriu tehno
logic de energie, ca
pitol la care se ra
portează o economie 
de 1 100 000 KWh 
energie electrică.

ION VLAD
corespondent

Existâ o treaptă de virstă la care tînărul mai dorește, par
că (să fim sinceri)... să-l cocoloșim (am mai scris despre as
ta). Poate sună prea peiorativ cuvîntul „cocoloșim", dar el 
reflectă, suficient de pregnant, o realitate a vîrstei adoles
centine. Deprins de mic copil cu grija maternă, cu grija pa
ternă, cu veșnicele îndemnuri și sfaturi, copilul - chiar cres- 
cind - păstrează ecoul'vechiului mod de comunicare adult- 
copil și, deși ajuns adolescent, culmea, pretinde parcă un 
anumit „rabat", un fel de „reducere" a pretențiilor, atunci 
cind are ceva de făcut, obligații de îndeplinit... Desigur, n-ai 
să-i pretinzi unui tnăr de 16 ani să rezolve situații compli
cate, de viață, cu maturitatea unui om de 
Dar să-i pretinzi ca, în toate împrejurările, 
să nu-și subaprecieze forțdle, capacitatea, 
înțeles... posibil și obligatoriu.

Cea mai eficientă școală a încrederii in 
s-ar spune, școala răspunderilor. Dacă pentru copilul ante- 
preșcolar (și, toți tinerii care citesc acum aceste rînduri au 
fost, cîndva... antepreșcolari) a-b-c-ul răspunderilor îl con
stituie... obligația de a aduce - să zicem - papucii tatălui 
cind omul se întoarce, obosit, de la slujbă, pentru ca apoi, 
odată cu anii, să apară obligațiile ceva mai largi, — cumpă
rarea pîinii, a laptelui, a sifoanelor, după care școala te de
prinde cu obligațiile sociale, iar pentru adolescent nivelul 
pretențiilor - e limpede ca lumina zilei - crește. Numai că, 
la treapta de virstă la care mă refer, apare și o instanță 
nouă, deosebit de importantă, a personalității fiecăruia : fo
rul interior. Să ne imaginăm o arenă în care, din orice punct 
ai privi, ai perspectiva perfectă a centrului arenei, iar acoio,

(Continuam în tmg o V-al

40, de 50 de ani... 
să se ia in serios, 
asta e de la sine

sine râmîne, orice
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De la fiecare leu investit - 

beneficii maxime!
(Urmare din pag. I) 

beneficiu”, ci mai mult ca ori- 
cînd, se cere fiecărui muncitor, 
inginer, tehnician, să depună e- 
forturi cotidiene pentru realizarea 
de beneficii sporite. Este o ches
tiune de însemnătate majoră care 
interesează în mod egal pe fie
care om al muncii în dubla sa 
calitate de producător și de pro
prietar al mijloacelor de pro
ducție.

Cauzele care pot să influențeze 
negativ nivelul rentabilității în- 
treprinderiloi. mărirea beneficii
lor, sînt multiple. Important este 
însă, așa cum arată experiența, că 
stă în puterea fiecărui colectiv 
de muncă să găsească și să a- 
plice măsurile corespunzătoare 
pentru înlăturarea lor cît mai 
grabnică, pentru gospodărirea cît 
mai judicioasă a resurselor ma
teriale și bănești ce le-au fost 
încredințate. Orice depășire a 
normelor de consum fie că e vor
ba de materii prime, materiale, 
lumină, energie, apă, orice pena
lizare plătită pentru, să spunem, 
nedescărcarea la timp a unor va
goane sau nerespectarea clauze
lor contractuale, orice act de 
indisciplină, de absentă nemoti
vată. orice produs de calitate 
neeorespunzătoare au certe și di
recte efecte negative asupra ren- 
t bilitătii întreprinderii. $i in
vers, preocuparea susținută și 
permanentă pentru economisirea 
resurselor materiale, pentru îmbu
nătățirea calității produselor ți 
eliminarea rebuturilor, pentru or
ganizarea științifică a producției 
ți a muncii, pentru utilizarea cit 
ma: deplină a capacităților de 
producție, înlăturarea oricăror 
cheltuieli neeconomicoase se tra
duce, ți experiența întreprinderi
lor fruntașe dovedește pe deplin 
acest fapt, intr-un însemnat, spor 
de beneficii.

Pentru fiecare om al muncii, 
în fiecare întreprindere, spiritul 
gospodăresc, grija pentru modul 
cum sînt administrate mijloacele 
materiale și bănești ce i-au fost 
încredințate de societate, aspec
tele eficientei activității desfășu
rate sînt o semnificativă modali
tate de manifestare a conștiinței 
socialiste, trebuie să capete forță 
decisivă a opiniei de masă. în 
această luptă împotriva rutinei, a 
antnmultumirii, de afirmare a spi
ritului novator, a responsabilității
sociale, tineretului fi revin sar
cini deosebite. Cu nesecatele sale 
rezerve de energie, de creativi
tate de inițiativă ți entuziasm, 
tineretul trebuie să aducă o con
tribuție sporită la folosirea cit 
mai judicioasă a resurselor ma
teriale și financiare de care dis
punem. la găsirea căilor ți me
todelor concrete pentru realizarea 
acestui obiectiv. Și la locul de 
muncă, și în adunările generale 
ale oamenilor muncii — aceste 
înalte foruri de conducere mun
citorească — aflate în curs de 
desfășurare în întreprinderi, tine
rilor li se cere să se afle în pri
mele rînduri. să Militeze cu hotă- 
rîre pentru afirmarea deplină în 
viața fiecărei întreprinderi, a 
spiritului gospodăresc, a atitudi
nii înaintate fată de muncă și de 
avutul obștesc. Lupta hotărît.ă 
împotriva oricăror pierderi, ori
cărei surse de risipă, pentru îm
bunătățirea continuă a rezultate
lor financiare ale întreprinderilor 
dau conștiința clară și satisfac
ția de a participa plenar la efor
turile generale ale poporului nos
tru pentru accelerarea procesului 
de dezvoltare, pentru creșterea 
necontenită a bunăstării sale ma
teriale și spirituale.

PRIN CREAȚIA TEHNICĂ 
LA CREȘTEREA 

ACUMULĂRILOR BĂNEȘTI
S-ar putea crede că intr-un 

domeniu cum este cel al auto
matizărilor — ramură de vîrf a 
tehnicii moderne — locul ino
vațiilor este extrem de restrîns 
sau chiar inexistent. Lucrurile 
însă nu stau așa. Răsfoind do
sarele existente la cabinetul teh
nic al întreprinderii ..AUTO
MATICA" din București am 
descoperit adevărate inserții 
științifice in complicatele sche
me ale instalațiilor de a- ornati- 
zare ce se realizează.

Iată, de pildă, dosarul de in
venții al inginerului Dan Gugu: 
„Perfecționarea funcțional-con- 
structivă a instalației de reglare 
a temperaturii la instalația de 
filare a relonului". Față de pro
iectul initial, instalația benefi
ciază in prezent de o schemă e- 
lectrică modificată, menită să-i 
mărească siguranța in exploa
tare. concomitent cu simplifica
rea rețelei de circuite si conexi
uni. Desigur, îmbunătățirile a- 
duse se răsfring si asupra pre
țului de cost, eficiența econo
mică a inovației depășind suma 
de 100 000 lei.

Sau, optimizarea instalației de 
automatizare pentru rafinăria 
G.I.P.-Pitești. o inovație a că
rei eficiență economică depă
șește 200 000 lei. Perfectionarea 
schemelor electrice prevăzute 
de proiectant și modificarea bu
clelor de reglare, a avut drept 
rezultat economisirea unei can
tități substanțiale din aparatura 
de reglaj, fără ca acest lucru să 
impieteze asupra caracteristici
lor sale electrice. Mai mult, in
tervențiile novatoare au dus la 
îmbunătățirea funcțională a în
tregii aparaturi

Un alt exemplu care reliefează 
posibilitățile de care dispun ino
vatorii, ne este oferit de rezul
tatele înregistrate prin perfec
ționarea schemelor electrice a 
laminoarelor de bumbac, de 
mare productivitate, tip „Uni- 
rea“-Cluj. Aici, termenul de

PRIN REDUCEREA 
CONSUMURILOR 

DE MATERIALE — 
6,8 MILIOANE LEI 

ECONOMII
Un obiectiv urmă 

rit cu maximă res
ponsabilitate de către 
fiecare tînăr munci
tor, inginer sau teh
nician din întreprin
derea pentru con
strucții siderurgice 
Hunedoara în cadrul 
întrecerii uteciste sub 
chemarea „Tineretul 
— factor activ in în
deplinirea cincinalului 
înainte de termen", 
îl constituie redu
cerea continuă a con
sumurilor specifice 
de materii ți materia 
le și realizarea pe a- 
ceastă cale a unor 

importante economii 
la prețul de cost. 
Execuția unor repa
rații de înaltă calita
te, gospodărirea fie
cărui gram de metal 
ți alte materiale, în
treținerea corectă a 
utilajelor sînt modali
tățile curente prin 
care ei îți asigură re
alizarea de economii.

Numai prin rațio
nalizarea reparațiilor 
la blindajele de la 
furnalul numărul 5 al 
Combinatului side
rurgic, tinerii lotului 
de montaj al șantie

„perfecționare" sună destul de 
modest, deoarece în realitate a 
fost vorba de conceperea unei 
noi scheme care să răspundă gra
dului de automatizare impus de 
complexitatea laminoarelor pe 
care le fabrică beneficiarul. E- 
xecutind automatizarea, grupul 
de inovatori a avut posibilitatea 
să constate că modelul de refe
rință (proiectul schemei, de 
proveniență străină) are o în
cărcătură exagerată, ingreunînd 
în acest fel exploatarea și au 
trecut la revizuirea întregii a- 
paraturi. Practic, luind totul de 
la capăt, ei au realizat, o insta
lație nouă, cu performante su
perioare reducind. în același 
timp, cu 60 la sută aparatura 
de măsură și reglaj — in mare 
parte provenită din import. Re
zultatul ? O instalație simplifi
cată. cu o siguranță mărită in 
exploatare și a cărei eficientă 
economică depășește suma de 
750 000 lei. din care 300 000 sint 
socotiți in lei valută.

Chiar și numai aceste cîteva 
exemple (șirul lor ar putea de
sigur continua) sînt suficiente 
pentru a ilustra tendința de 
autodepășite. de autoperfectio- 
nare a acestui inventiv colectiv, 
crelndu-sc toate pemisele ca. 
in acest an. valoarea inovațiilor 
aplicate să ajungă la 4 milioane 
lei.

Faptul este cu atit mai sem
nificativ cu cit marea majori
tate a automatizărilor sînt des
tinate producției de unicate prin 
aceasta presupunînd că toa
te căutările. toate efortu
rile inovatorilor nu se pot răs- 
fringe decit asupra unui singur 
produs — deci o aplicare limi
tată. Cu toate acestea, numărul 
inovatorilor și al creațiilor lor 
sînt în continuă creștere. Uneori 
ctmpul investigațiilor depășește 
perimetrul functional al între
prinderii, regăsindu-se în nece
sitățile stringente ale altor co
lective de muncă.

rului nr. 1 au con
curat la economisirea 
a 1 MO kg electrozi 
pentru sudură și 4 000 
metri cubi de oxigen, 
în același timp, cole
gii lor instalatori, de 
la lotul de instalații 
au economisit 5 tone 
de metal. Toate aces
te valori, cumulate, 
reprezintă pentru 
l.C.S.H. economii la 
prețul de cost în va
loare de 6,8 milioane 
lei, peste cifrele pre
văzute pentru perioa
da de la începutul a- 
nului pînă acum.

Redăm, spre exemplificare, 
rezultatul cercetărilor întreprinse 
de un colectiv sub conducerea 
chimistului Gheorghe Opran. A- 
cesta, împreună cu maistrul Ni- 
colae Militaru, topitorul Grigore 
Armăsaru și ing. Dan Brotdam 
au studiat îndelung posibilită
țile tehnologice de realizare a 
duzelor din platină pentru fi- 
brilizarea vatei minerale de la 
Fabrica ,.Matizol“-Ploiești. Gre
utățile proveneau de la condi
țiile dificile în care are loc to
pirea platinei, mai ales atunci 
cînd greutatea acesteia depă
șește 300 de grame. După un 
lung proces de experimentări, 
cei patru temerari ai unui do
meniu ce părea inabordabil au 
realizat prima duză în greutate 
de... 2 kg. încercările executate 
la „Matizol“-Ploiești au atestat 
o deplină reușită. Duza rezistase 
celor aproape 3 000 de grade în- 
tr-un interval de 445 ore, du
rată care atingea performantele 
duzelor importate.

în acest an. laboratorul spe
cial al Automaticii a realizat 9 
asemenea duze, consfințind în 
acest fel fabricația lor in țară 
și renunțarea la import. Dar, 
inovația nu se limitează numai 
la duzele din platină în discuție. 
Ea deschide calea executării in 
țară a unor piese de mare teh
nicitate și complexitate din 
metale prețioase. Putem afirma 
că. bazindu-se pe tehnologia e- 
laboratâ de grupul de inovatori 
pentru topirea platinii de mare 
gramaj. Institutul de cercetări 
pentru materiale de construcții, 
va putea finaliza cu succes 
cercetările Începute pentru ob
ținerea fibrelor textile din sti
clă care, intr-un viitor foarte a- 
propiat, vor deveni materie pri
mă de bază. Va reuși, pentru 
că aici, la întreprinderea „Au
tomatica", un grup de inovatori 
au deschis un drum : drumul 
spre marile performanțe.

Ing. DAN VAlTEANU

Foto: ȘT. WE1SS

(Urmare din pag. 1}

pera migăloasă a milioane de 
oameni le oferă încă in bătă
lia cu timpul, pentru spori
rea caratelor înglobate in fie
care obiect produs, pentru 
sporirea procentului de utili
zare a resurselor umane și 
fizice de care dispune socie
tatea noastră socialistă.

în dorința majoră de auto- 
depășire, fapta de azi a po
porului român se află consti
tuită drept reazem patriotic 
polarizant al edificiului de 
mîine al țării, avansat din 
toate punctele de vedere, 
spre care năzuim.

Alegind materialul primor
dial al construcției, oțelul, 
am putea stabili cu siguran
ță datele unei metafore. Me
taforă care își are nervurile 
tăriei in hărnicia, iscusința, 
spiritul de economie și chib
zuială.

Și totuși dacă ne uităm 
bine în jurul nostru, și to
tuși dacă iscodim cu ante
nele conștiinței noastre co
muniste ungherele ce ascund 
posibilități importante de au- 
todepășiri, nu se poate să nu 
observăm pe fibra trainică — 
de oțel, spuneam — a avin- 
tului nostru general, a dărui
rii noastre revoluționare in
tru continua desăvîrșire a so

Pasiune pentru muzică și poezie.
Foto: O. PLECAN

Cine n-a fost adolescent ?
Cine nu-și aduce aminte 

de acele primăveri cind po
mii încărcați în podoabe albe 
îndemnau la visare cil ochii 
deschiși, incercînd astfel să 
te apropii de marele mira
col al lumii. Etas aurea, e- 
pocă de aur a oricărui om 
— între 13 și 20 de ani spun 
pedagogii deopotrivă cu psi
hologii — cind înveți să te 
extaziezi in fața frumosului, 
să deosebești inteligențele 
nu după spuse, ci după ce 
înseamnă ele în scara reală 
de valori a societății, să te 
prosternezi la picioarele 
idealului științei, să-ți plă
mădești din date proprii un 
ideal, o personalitate. un 
comportament.

Este epoca în care absorbi 
pe nerăsuflate tot ceea ce 
poate impresiona arboretele 
uman : un cuvînt ales, spus 
la loc potrivit, un gest deo
sebit care-l marchează pe 
omul cultivat, un act încăr
cat de virtuțile creației, o 
atitudine netă care-i spo
rește încrederea în semeni, 
un zimbet încurajator care 
echivalează cu un voluminos 
referat apreciativ, o lectură 
ce te apropie de înțelegerea 
sensului vieții tale...

La acești ani incerci 
afli cadența. începi să 
zezi că omul trăiește

să-ți 
sesi- 
tem- 

poral (are doar o viață), iar 
într-o singură clipă lungă 
cit un secol poți să te crezi 
un inventator celebru, un 
renumit conducător de oști 
ori un nou recordman al 
lumii Ia o sută de metri 
plat...

Privim în jurul nostru, la 
lumea adolescentă... La rîn- 
dul nostru sîntem cercetați. 
Fiecare „matur" este exami
nat Prin lupele ochilor, din 
creștet pină-n tălpi. Adoles
centul nu te-ar copia, pentru 
nimic în lume, orice ai în
semna pe acest pămînt. In 
schimb, izbînda, succesul, 
recordul îl va pune pe gîn- 
duri și va încerca să-ți cu

Adolcs

tciilii
o 

va
noască... secretul. Nici 
clipă adolescentului nu-i 
trece prin minte să-ți devi
nă discipol orb. reificat. Te 
va privi drept, vrînd să te 
înțeleagă, să-ți deslușească 
trăirile, emoțiile, decantările 
interioare, va reflecta asu
pra mijloacelor folosite in 
atingerea scopului. intr-un 
cuvînt acel „mecanism 
uman" pe care l-ai deprins 
prin exercițiu, rigoare și ca
lități adăugate propriei na
turi de către maturul care a 
realizat ceva in viață.

Așa se explică cuvintul 
greu pe care-l au in fața lor 
acei oameni care au însem-

Iubirea de muncă

din viața

nat ceva pentru semenii 
și au gustat aprecierea 
rumului.

Toți maturii „celebri" 
fost cîndva adolescenți și 

, amintesc cu duioșie și căldu
ră de acele vremuri. Indi
ferent că ești academician 
sau muncitor intr-o între
prindere, dacă ai obținut 
prin muncă, ingeniozitate 
ori înaltă competență, un 
rezultat deosebit în folosul 
oamenilor, atunci, ca la sem
nalul unei baghete magice, 
adolescenții vor voi să te 
asculte cu o curiozitate 
justificată, vorbindu-le des
pre pasiuni, timp liber, că
lătorii. despre problematica 
majoră cu care este confrun
tată această epocă 
omului.

Adolescenților le 
afle de la cei mai 
decît ei diferitele 
pe care le au certitudinile, 
împlinirile, speranțele, cum 
se înving greutățile și aspri
mile, cum pof fi manifesta
te acte volitive de o calitate 
cu totul deosebită pentru ca 
în cele din urmă, toate a- 
cestea, să se constituie in 
statornice valori umane sti
mulatoare de prototipuri și 
idealuri. De aceea, mi 
pare a fi deosebit de impor
tantă disponibilitatea pe care 
trebuie să o manifeste cei 
solicitați spre a comunica cu 
lumea tînără.

Este, dacă vreți, o imen
să îndatorire față de ado
lescență...

place să. 
in vîrstă 

ipostaze

se

CAROL ROMAN

cialismului, acele fire de ru
gină, acele reziduuri ale iner
ției. acele pefe albe din cro
nica diurnă a, eficienței care 
sînt menite, să diminueze Ici- 
colo măsura patetică a înain
tării, a progresului.

Replica irosirii o dau în
seși faptele de muncă. O ac
țiune impresionantă se petre
ce in jurul nostru incluzîn- 
du-ne pe fiecare dintre noi, 
este acțiunea istorică a unui 
timp impregnat de tonusul 
partidului nostru comunist, a 
programului său de luptă și 
creație, al programului său 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Resorturile bătăliei noastre 
cu timpul sînt în propria 
noastră conștiință, în propria 
noastră opțiune pentru fap
tele menite să înfrîngă iner
ția. risipa, anchilozarea m 
tehnici și practici stagnante. 
O străbună, mereu tinără, 
dragoste de muncă, de aulo- 
depășire face ca poporul 
nostru să aibă limpede îna
intea ochilor imaginea veri
dică, tonifiantă, majoră a 
viitorului așa cum ni-1 închi
puim. așa cum trece el as
tăzi — vibrînd de setea îm
plinirii — prin inima și bra
țele a 20 de milioane de oa
meni.

l

• MARAMUREȘ : 
Un remarcabil succes

în cinstea zilei de $3 Au
gust, ocoalele silvice aparți- 
nînd Inspectoratului silvic a- 
nunță realizarea în întregime 
a planului anual la împădu
riri. Datorită faptului că ma
terialul săditor a fost pregătit 
din timp iar pe șantiere s-a 
lucrat într-un ritm susținut a 
fost posibilă plantarea celor 
2 668 hectare, prevăzute a fi 
împădurite în acest an. Ca 
și în anii trecuți, silvicultorii 
au acordat o deosebită aten
ție plantării rășinoaselor, cu 
care au împădurit 90% din 
suprafața totală. Un merit de
osebit îl au organizațiile de 
tineret care au executat mai 
mult de 50% din lucrări.

NICOLAE HERȚEG

• DOLJ : Asociația 
tinerilor navetiști

în vederea integrării în 
viața comunei a tinerilor ce 
lucrează în unitățile produc
tive din orașul Craiova, co
mitetul comunal al U.T.C. 
Coșoveni, în colaborare cu 
comitetul U.T.C. al Uzine) 
„Electroputere" Craiova, au 
creat asociația tinerilor na
vetiști. în cadrul asociației 
activează 50 de tineri. Ei vor 
avea la dispoziție un club do
tat în așa fel îneît să satis
facă cerințele membrilor, e- 
chipament sportiv pentru fot
bal. tenis, lupte etc. în pro
gramul ce și l-au stabilit, au 
prevăzut acțiuni cultural-ar- 
tistice și sportive, schimburi 
de experiență cu alte comu
ne, duminici cultural-sporti
ve, activități educative. Au 
fost prevăzute acțiuni patrio
tice : participarea la muncile 
agricole din C.A.P. Coșoveni. 
acțiuni de înfrumusețare * 
comunei etc. Demn de no
tat este și faptul că tinerii 
și-au propus deschiderea ți
nui șantier al tineretului pen
tru construirea unei săli de 
spectacole cu o capacitate de 
400 de locuri.

ION I. ION

• HARGHITA : 
Noi obiective școlare

în numeroase așezări ale 
județului se construiesc din 
fondul centralizat al statului 
noi și modeme obiective șco
lare. La Miercurea-Ciuc și 
Odorheiul Secuiesc vor fi 
clădite două școli cu cîte 10 
săli de clasă fiecare, precum 
și două internate cu 216 ți 
respectiv cu 184 de locuri. 
Școlilor din localitățile Capul 
Corbului și Sîndominie li se 
adaugă noi săli. în cadrul li
ceului din Gheorghieni s-au 
dat în folosință două atelie
re școlare, iar școala profe
sională din aceeași localitate 
își extinde spațiul cu un in
ternat pentru 120 elevi. în 
orașul Cristurul Secuiesc se 
execută lucrările de finisaj la 
o casă de copii cu o capaci
tate de 200 de locuri. Noi 
crețe și grădinițe încăpătoa
re sînt în construcție în car
tierele de locuințe „Tudor 
Vladimireseu" și „Patinoaru
lui" din Miercurea Ciuc, 
„Cornișa" din Toplița și 
„Florilor" din Gheorghieni.

ION VULCAN
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ZBORUL SPRE MEXIC
După un nou lung și obositor turneu brazilian și în alte 

țări din America Latină (17 ianuarie — 27 februarie 1970) al 
cărui bilanț arată astfel : B jocuri, 4 victorii, două meciuri 
nule ți două infrîngeri, golaveraj : 12—9, după o perioadă de 
odihnă, apoi de pregătire pentru campionat și susținerea pri
melor etape, imi convoc din nou „elevii" la ultima perioadă 
de pregătire înainte de a ne lua zborul spre Mexicul fierbinte.

Așadar, un nou test, Stuttgart, 8 aprilie 1970... 75 000 de
spectatori pe Neckarstadion. Ne așteaptă o partidă dificilă cu 
vest-germanii, care prezintă echipa completă : Mayer — Vogts. 
Beckenbauer. Schnellinger, Hdttges, Veber, Haller, Overath. 
Grabowshi, Miiller. Maas. Noi vom juca In „formula tip" : 
Rădueanu — Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Mocanu — Dumitru, 
Nunweiller — Neagu. Dobrin, Dumitrache. Lucescu. îi voi 
folosi, sînt aproape sigur, ți pe Ghergheli și Dembrovschi. 

Aplicăm o variantă 4—2—4, cu marcaj în zonă și începem 
promițător partida. In min. 19, Sătmăreanu. intercalat in atac, 
centrează în stilul său și Neagu pune capul la balon, mareînd 
golul nostru. Germanii acuză lovitura, tribunele sint nemul
țumite și noi profităm de acest moment psihologic pentru a 
ne instaura și mai accentuat dominarea in teren. Dumitrache 
se mișcă foarte dezinvolt, astăzi, iar Rădueanu smulge aplauze 
prin eiteva intervenții reușite. Gazdele trec la contraatac și 
egalează în minutul 32. Un șut sec al lui Overath ia direcția 
porții. Rădueanu e la post, plonjează, dar în ultima secundă 
balonul intilnește piciorul lui Mocanu și ricoșează în plasă.

Repriza secundă debutează în nota de dominare a germani
lor. dar formația noastră acționează ferm și organizat pentru 
păstrarea rezultatului. Jocul se indirjește și la o ciocnire cu 
Lucescu — Haller iese din joc. în replică. Roth il lovește pe 
Mocanu. dar acesta rămine în teren și continuă lupta. în mi
nutul 87. sint.em la un pas de victorie. O combinație Nun
weiller—Dumitrache, un șut al ultimului il bate pe Sepp 
Mayer, dar arbitrul Emberger nu ne acordă golul. Note mari 
pentru : Rădueanu, Dumitru, Dumitrache și Lucescu. Rezultat 
foarte bun, echivalent cu o victorie.

★

...Reims, 28 aprilie 1970... La numai trei săptămîni după acel 
„nul" obținut la Stuttgart in fața redutabilei echipe a R.F.G.. 
înfruntăm o altă națională. la ea acasă : echipa' Franței. 
„Cocoșul galic" ne așteaptă cu o formație ambițioasă din care 
fac parte : Carnus — Djorkaeff, Bosquier, Novi, Rostagni — Mi
chel. Huck, — Bras. Revelli. Loubet, Bereta. Noi prezentăm 
„echipa standard", adică : Rădueanu — Sătmăreanu, Lupescu, 
Dinu, Mocanu — Dumitru, Nunweiller VI — Neagu, Domide, 
Dumitrache, Lucescu. Evoluăm în nocturnă în fața a 15 000 de 
spectatori. Francezii, afectați probabil de absența lor de la 
„parada fruntașelor din Mexico", abordează partida cu o 
electrizantă ambiție și după numai zece minute. înscriu primul 
gol. Dar aici greșeala cea mare îi aparține lui Rădueanu. 
Djorkaeff, fundașul drcaDta. intercalat in atac a șutat de la 
18 metri, Rică a scăpat balonul („Era ud. dom-profesor, n-ați 
văzut ce moale era terenul ?“). tar Loubet aflat Ia pindă a 
reluat in plasă. Francezii mențin, în continuare, aceeași ma
nieră „forte", aeeentuind-o chiar. Se joacă foarte dur. cu in
trări periculoase și ne-ntrebăm ce i-o fi anucat pe acești 
„cocoși" de-au devenit atit de arțăgosi. Băieții noștri. vădit 
intimidați de acest joc care întrece limitele sportivității, nu-și 

regăsesc cheia, dovedindu-se foarte surprinși. Al doilea punct 
al francezilor va fi obținut in minutul 40, In urma unei lovi
turi de la 11 metri, transformată de Djorkaeff. (La un contra
atac francez, apărarea noastră a fost depășită. Rădueanu a 
vrut să intervină, dar in loc să degajeze cu piciorul, cum in
tenționa, l-a doborit la pămint pe Revelli. Penalty clar, fără 
discuție). La pauză, il schimb pe Rădueanu cu Adamache, iar 
pe Dumitru și Domide cu Pescaru și, respectiv, Dobrin.

— Jucați mai hotărit, ce naiba, le spun băieților, in vestiar. 
Ce, ați uitat de „jocul bărbătesc" ?

Aspectul partidei se schimbă net în favoarea noastră. Domi
năm nu numai teritorial, dar și tactic. Băieții s-au hotărit să 
lupte mai energic, se concentrează la maximum și pun tot 
mai des în pericol poarta lui Carnus. Francezii sînt nevoiți 
să se apere cu toată echipa în propria jumătate de teren. 
Combinațiile Dobrin—Lucescu—Dumitrache devin tot mai spec
taculoase. Din păcate, insă. șuturile n-au încă eficientă. 
Și-apoi, mai există și acest Carnus care și-a pus in gind să 
apere tot ce i se trage. Dumitrache și Neagu il „încearcă" cu 
șuturi-rachetă de la 10 și 12 metri, dar Carnus nu poate fi 
infrint. Apără toate „obuzele", iar in ultimă instanță, salvează 
cu piciorul un balon care era gata să depășească linia porții.

Rămin doar cu satisfacția că în repriza secundă echipa noas
tră a acționat cu dezinvoltură, forță și inteligență, domi- 
nindu-și categoric adversarul. Despre prima repriză, ce pot 
spune ? S-a jucat orice : rugby, lupte, trînt.ă. numai fotbal nu 
Francezii au uzat de toate mijloacele nepermise, iar ai noștri 
au comis greșeala că s-au lăsat angrenați pe această pantă 
periculoasă.

*
...București, 6 mai 1970. Ultimul „test" înainte de Mexic. 

Jucăm acasă cu iugoslavii, care aliniază următorul „11“ : 
Mutibarici — Teșan. Doicinovschi. Holzer. Rajkovici — Sfena- 
novici, Jerkovici — Petkovici, Bajevici. Bukal. Geaici. Noi 
rodăm „formula Guadalajara" : Adamache — Sătmăreanu. Lu
pescu, Dan. Mocanu — Dinu. Nunweiller VI — Dembrovschi. 
Dobrin, Neagu. Lucescu. Rădueanu. Dumitru și Domide sini 
deocamdată rezerve, iar Dumitrache. accidentat la ultimul 
joc-școală cu Rapid-tineret, va sta și el pe tușă. Recomand 
jucătorilor soluții pentru acțiuni simple, snlicitindu-le să nu 
se angajeze Intr-un joc periculos. care ne-ar putea costa 
eiteva „accidentări". II pun in gardă pe Sătmăreanu să ve

gheze bine asupra lui Geaici, arătîndu-i și cum să joace Îm
potriva Iui. îl solicit și pe Dinu să-i dea o mină de ajutor șj 
apoi pornim spre teren. Sirbii ne servesc o replică ambițioasă 
chiar de la început, dar băieții dau dovadă și ei de o remar
cabilă poftă de joc. Din păcate, insă, apetitul lor nu va fi 
dublat de „pofta de goluri". Partida se termină fără ca tabela 
de marcaj să fie schimbată și aceasta datorită in mare parte 
portarului Mutibarici. Publicul ne aplaudă pentru jocul prestai 
și ne urează „Drum bun la Mexic". Uneori, acest public se 
dovedește atit de cald cu noi, incit merită să-1 iubim, chiar 
dacă uneori îngroapă in gazon cu sarcasmele și furiile lui 
propriii săi idoli.

♦
...Operațiunea „Turneul final Mexico ’70“ a Început... Sin- 

tem ia mii de metri înălțime. intr-un avion al companiei 
„Sabena", deasupra Oceanului. 20 de jucători (Rădueanu, 
Adamache — Sătmăreanu, Lupescu, Dan Coe, Dinu. Mocanu, 
Deleanu, Ivăncescu, Nunweiller VI. Dumitru, Ghergheli, Pes
caru. Dembrowschi. Neagu, Dobrin. Dumitrache. Domide. 
Tufan. Lucescu) și nucleul de conducere : Ion Balaș, Emerich 
Vogi-. Ștefan Covaci, Nicusor și dr. Dumitru Tomescu. Mai 
călătorește cu noi și jovialul masor Andrei Tudose. La Mexic 
ne așteaptă Gornea, Tătaru și dr. Cherebetiu, care se vor 
alătura și ei lotului. în ultima etapă a zborului, reușesc să 
adorm după multe ceasuri chinuitoare, prin escalele Bruxelles 
și Madrid. într-un tirziu. mă simt bătut pe umăr de cineva :

— Am ajuns la Ciudad de Mexico !
Fac ochii mari și văd în jurul meu numai chipuri inco

lore. răvășite de spaimă, parcă. Vogi și Nicușor, în special, 
arată groaznic, de parcă ar fi făcut drumul pe jos. Pe aero
port ne așteaptă lume multă, flori și o fanfară. Ciheva mă 
întreabă :

— Cum ați călătorit ?
— Foarte bine, răspund eu.
Toți cei din jurul meu își ascund un zimbet. Abia în autobuz 

aflu că ultimul ceas petrecut in avion deasupra Floridei, era 
gata. gafa, să fie chiar... ultimul din viața noastră. Navă ae
riană a fost prinsă in mijlocul unei furtuni violente, care a 
scuturat-o serios minute-n șir. Dar eu am dormit atit de pro
fund. incit n-am simțit absolut nimic.

— Mai bine de tine, spune doctorul Tomescu. Noi am tras 
o soaimă grozavă Gata să pierr1»m la „mondiale" prin... ne- 
prezentare !
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Continuarea convorbirilor oficiale 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jean Bedel Bokassa

TREI REPORTERLNE SCRIU DIN TREI ÎNTREPRINDERI SIBIENE

MUNCA PRODUCTIVĂ -
OBIECT AL MUNCII POLITICE

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Africa Centrală. general 
de armată Jean Bedel Bokassa. 
au continuat in cursul dimineții 
de miercuri, la bordul motona
vei ,.Mihai Viteaza", convorbiri
le oficiale, care s-au desfășurat, 
ca și în zilele precedente, sub 
semnul dorinței reciproce de a 
promova pe multiple planuri re
lațiile politice, economice și de 
altă natură între cele două țări 
și popoare.

La această întrevedere între
cei doi șefi de stat au participat
tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestie
re și materialelor de con
strucții, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, Gheorghe Popescu, amba
sadorul României la Bangui ; 
a fost de față Teodor Cornul, 
președintele Consiliului popular 
al județului Tulcea.

Au participat, de asemenea, 
Louis Alazoula, ministrul dele
gat la președinție, însărcinat cu 
misiuni speciale, Alexis Ta- 
cheouti, secretar de stat la pre
ședinție, însărcinat cu secreta
riatul general, Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa

UZINA „INDEPENDENTA '
■ ■■ - V ' , M Za. ,u.:

NTREPRINDERE/U,,ipțfl1JE3
AȘA CUM TREBUIE 

SĂ FIE FIECARE 
ADUNARE GENERALĂ

CONȘTIINȚA
MUNCITOREASCĂ

SE FORMEAZĂ 
DIN ANII DE ȘCOALĂ

Vizita in municipiul și județul Tulcea
(Urmare din pag. I)

creatoare, pusă in slujba înfăp
tuirii mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului, a înfloririi necontenite a 
patriei.

După aproape o oră de zbor, 
elicopterul, ajuns la Dunăre, 
descrie un cerc larg deasupra 
municipiului Tulcea, după care 
aterizează pe stadionul orașului. 
Aici, mii de localnici primesc pe 
conducătorii României și Repu
blicii Africa Centrală cu vii și 
îndelungi aplauze. Ei flutură bu
chete de flori. Sint bărbați și fe
mei. virstnici și tineri, care-și 
manifestă cu generozitate bucu
ria reîntilnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. satisfacția de 
a primi vizita conducătorului 
unui popor prieten. Pe o pancar
tă se află urarea ,.Bine ați venit, 
inalți oaspeți !“

Exprimînd deosebita mulțumi
re a cetățenilor municipiului de 
a fi părtași la acest moment în
semnat, președintele Consiliului 
popular județean Tulcea, Teodor 
Coman, a adresat celor doi șefi 
de stat cuvinte calde de hun 
sosit.

Pensionarul Nichifor Huțanu și 
tinăra Maria Strîmbeanu invită 
pe președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa să guste 
din tradiționala pîine a ospitali
tății, ii îmhie. după datină, să 
bea din pltștile cu țuică și vin.

O’ gardă militară, formată din 
marinari din portul Tulcea. pre
zintă onorul. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bcdc.l

De la început, ni se atrage 
atenția că salariul anual arată 
cloar nivelul minim al economii
lor pe care s-a angajat să le rea
lizeze fiecare cadru tehnic din 
întreprinderea de cabluri și ma
teriale electroizolante. Si în loc 
de alte lămuriri suplimentare 
despre eficiența inițiativei după 
un an și jumătate de la lansarea 
ei tovarășul Mihai Iruncă, se
cretarul comitetului de partid, ne 
invită să confruntăm angajamen
tele individuale și globale făcute 
pe ateliere și secții cu volumul 
economiilor realizate. Aflăm ast
fel că fondul de salarii pe anul 
trecut pentru cadrele tehnice din 
întreprindere a fost de 7,8 mili
oane lei. Economiile obținute în 
aceeași perioadă însumează 24,8 
milioane Iei. Adică de trei ori 
mai mult. Dacă adăugăm cele 
4,7 milioane economisite de la 
începutul anului pînă acum și, 
desigur... numeroasele inova
ții, raționalizări sau tehno
logii perfecționate care vor 
„emana" alte milioane în lunile 
următoare, avem o imagine edi
ficatoare a eficienței inițiativei în 
cele 36 de luni care au trecut do 
la lansarea ei.

Centrală Ia București, alte per
soane oficiale centrafricane.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jean Bedel 
Bokassa au examinat stadiul 
convorbirilor de lucru dintre

Bokassa trec în revistă garda de 
onoare.

Ceremonia sosirii se încheie cu 
un gest sugestiv, simbolic : 
prim-vicepreședintele Consiliu
lui popular municipal, Ion Mar
tin, înmînează. in semn de sti
mă și omagiu, celor doi șefi de 
stat cheia orașului.

în aclamațiile entuziaste, însu
flețite, ale mulțimii, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel 
Bokassa urcă într-o mașină 
deschisă, escortată de motoci- 
cliști. Sint străbătute arterele 
principale ale municipiului, unul 
din importantele orașe-porturi 
dunărene ale țării, care cunoaș
te astăzi — asemenea celorlalte 
așezări ale patriei — o puterni
că dezvoltare pe toate planuri
le. La Tulcea s-au pus bazele 
temeinice ale valorificării, la un 
nivel calitativ superior, a bogă
țiilor Deltei și bătrînilor munți 
ai Dobrogei. La porțile o- 
rașului s-a ridicat impunătoarea 
uzină de alumină, important o- 
biectiv al actualului cincinal.

Frumosul oraș de la gura Del
tei trăiește, în această diminea
ță. clipe deosebite, trăiește cu 
intensitate momentele sărbăto
rești ale prieteniei româno- 
nentrafricane. Pe străzi, în bal
coanele noilor blocuri, se află 
sute și sute de oameni, care sa
lută cu căldură pe înalții oas
peți.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa răspund 
cu cordialitate acestor manifes
tări do profundă simpatie.

Coloana de mașini ajunge in 
port, do unde, spre Dunăre, se 
desfășoară priveliștea dominată 
de catarge și macarale a moder
nei porți fluviale românești.

DE TREI ORI
ANGAJAMENTELE

După un an si jumătate de la lansarea inițiativei : „FIE
CARE INGINER, TEHNICIAN, MAISTRU SAU MUNCITOR DE 
ÎNALTA CALIFICARE SÂ REZOLVE IN AFARA SARCINILOR DE 
SERVICIU O PROBLEMA TEHNICA ADUCIND O EFICIENTA 
ECONOMICA CEL PUTIN EGALĂ CU SALARIUL SAU ANUAL".

— Am pornit inițiativa doar 
cu 30 de ingineri și tehnicieni, 
ne spune tovarășul Mihai Iruncă. 
în foarte scurt timp însă, numă
rul celor care s-au angajat, să 
rezolve pe lingă sarcinile lor de 
serviciu o serie de probleme 
tehnice a devenit 152. Inițiativa 
a cuprins treptat și maiștrii din 
întreprindere, nu doar inginerii 
și tehnicienii. Apoi a cîștigat 
o tot mai mare popularitate, 
a căpătat o tot mai mare am
ploare.

Comitetul U.T.C., tinerele 
cadre tehnice, au sprijinit de la 
început cu inițiative proprii stră
dania inginerilor și tehnicienilor 
din întreprindere de a obține 
prin creații tehnice un volum cît 
mai mare de economii. In cadrul 
fiecărei organizații U.T.C. s-a 
format cîte un colectiv de cadre 
tehnice, caro a făcut o inventa
riere a problemelor tehnice și 
organizatorice pretabile la even
tuale perfecționări, căutînd 
totodată și soluții de rezolvare a 

miniștrii români și centrafricani, 
care au avut loc pe baza înțele
gerilor convenite de cei doi șefi 
de stat, și au căzut de acord 
asupra aspectelor finale ale do
cumentelor ce urmează să fie

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa, împreu
nă cu persoanele oficiale româ
ne și centrafricane, se îmbarcă 
pe vasul „Mihai Viteazu", care, 
în onoarea înalților oaspeți, a 
arborat marele pavoaz.

în aclamațiile mulțimii, nava 
se desprinde de țărm. înaintează 
încet în larg, îndreptindu-se spre 
Sulina.

De pe puntea de comandă, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa răspund 
manifestărilor de simpatie ale 
tulcenilor, salutului marinăresc 
al echipajelor de pe vasele ro
mânești și străine acostate in 
port, care au înălțat in cinstea 
lor marele pavoaz.

La începutul croazierei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și ge
neral de armată Jean Bedel Bo
kassa vizitează vasul, înaltul 
oaspete manifestind interesul ca 
țara sa să beneficieze de astfel 
de nave pentru transportul 
fluvial.

De-a lungul Canalului Sulina, 
la Maliuc, comuna Crișan, satul 
pescăresc de la Mila 23 și in 
alte așezări, populația acestor 
localități adresează semne prie
tenești.

La Sulina, in portul acestei 
localități de la îngemănarea a- 
pclor fluviului cu marea, so
sirea înalților oaspeți este aș
teptată de mii de locuitori din 
oraș și satele învecinate. In 
numele lor. primarul Avram 
Dunaev exprimă sentimentele de 
profundă gratitudine de a avea 
in mijlocul lor pe conducătorul 
iubit al poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. onoa
rea de a saluta pe președinte
le Jean Bedel Bokassa.

In timpul scurtului popas, to

lor. Pe această cale au apărat 
numeroase propuneri, din care 
au rezultat însemnate economii 
de manoperă, materiale și va
lută. In același timp, comitetul 
U.T.C. a organizat o serie de 
lectorate tehnice, a căutat să 
stimuleze astfel interesul tinerilor 
pentru mișcarea de inovații. Nu 
intîmplător, deci, mai bine de 
jumătate din numărul total al 
inginerilor, tehnicienilor, maiștri
lor și muncitorilor participanți la 
inițiativă sînt tineri. La Secția 
cablu telefonic, un colectiv de 
tineri, în frunte cu inginerii 
Vasile Cătană și Ion Dragu a 
reușit să realizeze niște dispozi
tive prin care s-a dublat capa
citatea mașinilor de marcat. Pe 
această cale s-au economisit 
700 000 lei și o suprafață pro
ductivă de 50 m2, s-a renunțat 
la aducerea din import a 6 ma
șini de marcat.

— Inițiativa a fost primită 
bine de toate cadrele tehnice, ne 
spune inginerul Ion Dragu, șeful 
secției. Anul trecut, economiile 

încheiate în âeest sens, în ve
derea intensificării și extinderii 
cooperării economice în cadrul 
bunelor relații de prietenie sta
tornicite între Republica Socia
listă România și Republica Afri
ca Centrală.

varășul Nicolae Ceaușescu stă 
de vorbă cu cetățenii orașului 
Sulina, cu reprezentanții orga
nelor locale, se interesează de 
rezultatele atinse în dezvoltarea 
economică a portului și locali
tății.

In cadrul acestor discuții, se
cretarul general recomandă fac
torilor de răspundere să valo
rifice mai bine posibilitățile de 
dezvoltare a pisciculturii, să 
sporească in viitor capacitatea 
fabricii de prelucrarea peștelui.

Numeroși cetățeni se apropie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
țin să-i mulțumească din inimă 
pentru grija ce o poartă propă
șirii orașului ior.

Despărțirea de locuitorii ora
șului Sulina are loc in aceeași 
atmosferă sărbătorească, in 
aclamațiile și aplauzele mul
țimii.

La reîntoarcere, motonava 
„Mihai Viteazu" poposește în 
dreptul comunei Crișan. De aici, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa, persoanele 
oficiale române și centrafricane 
care i-au însoțit în această vi
zită, au revenit in stațiunea 
Neptun la bordul elicopterelor.

în stațiunea Neptun, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și general 
de armată Jean Bedel Bokassa 
au fost intimpinați de Vasile 
Vîlcu, președintele Consiliului 
popular județean Constanța, de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale.'

ADRIAN IONESCU 
NICOLAE VAMVU

Foto: P. DUMITRESCU
R. CR1STESCU

realizate pe această cale s-au 
ridicat aici la peste un milion de 
lei. Nici în acest an nu vom face 
mai puțin. Voi da doar un 
exemplu. Tinerii tehnicieni Ilie 
Comănescu și Daniel Chibici au 
reușit să pună la punct confec
ționarea, pe mașinile existente în 
secție, a unor sortimente de 
sfoară din hîrtie, adusă pînă 
acum din import. Aceasta va 
avea ca efect realizarea unor 
economii de 600 000 lei anual. 
Numeroase inovații de mare efi
ciență semnează și tinerii de la 
secția alăturată, cabluri de ener
gie.

„Pînă la sfîrșițul anului, ne 
asigură, ing. Cristian Isto- 
dorescu, șeful secției, vom 
realiza pe această cale un volum 
de economii de 4 ori mai mare 
decît ne-am angajat". Sînt abor
date în special problemele de fond 
ale activității de producție. Parti- 
cipanții la inițiativă operează cu 
precădere în domenii ca : pro
iectarea și asimilarea de produse 
rioi, înlocuirea și asimilarea de 
materiale în special a celor din 
import, mecanizarea și automati
zarea proceselor de producție, 
economisirea unor materiale și 
utilaje importate, valorificarea 
superioară a deșeurilor, reduce
rea pierderilor tehnologice etc.

La comitetul de partid, se 
află, într-o fază avansată inven
tarul minuțios al problemelor 
tehnice care trebuiesc rezolvate 
cu prioritate în viitorul apropiat. 
Este vorba în special de utila
jele susceptibile de a fi perfec
ționate. despre produsele care ar 
putea fi reproiectate. despre teh
nologiile mai vechi, pretabile 
la îmbunătățiri.

IUSTIN MORARU

In săptămîna trecută adunări
le generale ale organizațiilor 
U.T.C. se amînau una după alta. 
Luni, la o organizație, marți la 
încă una, miercuri la două, și 
așa mai departe in fiecare zi. 
Vrind să particip neapărat, mă
car la una, urmăream zilnic 
graficul de sub geamul de 
pe biroul secretarului de comitet 
al uzinei, cu ora și locul pro
gramării pentru toate cele 25 
de organizații dar zadarnic, pen
tru că mereu dădeam peste amî- 
nări. Se mai întîmplă, mai apar 
citeodată și situații neprevăzu
te, mi-am zis la inceput. Cind 
am văzut că întîmplarea aici 
nu mai era simplă intimplarc, 
am început să mă întreb dacă 
nu cumva e vorba de cu totul 
altceva, și la sfârșitul săptămi- 
nii m-am hotărît să merg ceva 
mai din timp la una din ele. 
In ziua aceea trebuia să aibă loc 
adunarea uteciștilor de la secția 
mecanic-șef. Așa incit am venit 
aici cu o oră mai devreme și, 
intrind în vorbă cu cițiva tineri, 
printre altele i-am întrebat și 
de adunare. Da, mi-au răspuns 
ei, după terminarea programului 
urmează să ne întilnim în bi
roul secției. Cum se întîmplă.în 
asemenea situații, secretarul se 
agita și el : mai trecea pe la cite 
unul și-i amintea să nu uite.

— Dacă nu stai mereu pe ca
pul lor, nu vin — s-a simțit el 
dator să-mi explice, in timp ce 
ne retrăgeam spre birou. Și așa, 
nu știu cîți vor veni. Dar dacă 
v-am promis că o ținem azi, să 
încercăm.

între timp, din urmă ne-au 
ajuns și cițiva tineri.

— Dacă și de data asta tot 
numai cu noi vrei să ții adu
narea, să știi că de acum înain
te eu nu mai vin, i s-a adresat 
secretarului unul dintre ei.

—■ Cum numai cu voi ? am 
întrebat eu.

— Așa bine, mi-a răspuns el. 
întotdeauna doar cițiva venim. 
Cei mai mulți niei nu vor să 
audă de adunare.

— Și au dreptate ! Ce să cau
te aici ?. a intervenit, altul. Ce 
să asculte, ce au auzit și ieri la 
adunarea de producție cu toată 
secția ? Stați să vedeți cîți or 
să vină.

Și intr-adevăr, din 31 de inși 
cîți numără organizația, la pro
pusa adunare nu au venit decit 
zece. Cauza amînării adunărilor 
începea de acum să-mi fie cla
ră. Tinerii fugeau de adunările 
șablon, mereu aceleași, le oco
leau pe cit puteau. Și începea 
să-mi fie clar și de ce fug de 
ele. „Ce să auzim la adunări ?“ 
repetaseră ei pe bună dreptate.

Dumitru Vestemean, secreta
rul organizației, rugat mai mult 
de ei decit de mine să demon
streze ce urma să se discute, s-a 
ridicat în picioare, s-a uitat 
lung, cu reproș, la ei pentru că-l 
puneau într-o situație evident 
neplăcută, și a început să însăi
leze citeva cuvinte despre nece
sitatea sporirii aportului lor în 
producție. Nu avea in față însă 
niei un petec de hîrtie, măcar 
ca ghid pentru un presupus re
ferat, nu cita nici un nume, nu 
amintea niei o cifră, nu se refe
rea la nimic din care să se de
ducă că ar fi vorba de organi
zația secției mecanic-șef, ci doar 
repeta într-una că „trebuie să 
muncim mai mult", „să nu mai 
întîrziem de la program". „Să 
facem așa cum s-a zis și ieri în 
adunarea de producție a secției", 
a fost concluzia.

— Spuneți și dumneavoastră, 
s-au adresat atunci către mine, 
cîțiva dintre ei, de ce să mai 
venim ?

— Hai să vedem ce v-ar in
teresa, le-am răspuns, invitîn- 
du-i la o altă discuție, deschisă 
și fără rezerve. .

Invitația simplă și directă nu 
a rămas fără ecou. în citeva 
clipe asistam la o adevărată 
transformare a unei întilniri 
fără obiect într-o dezbatere din
tre cele mai interesante. Tema 
despre care fiecare avea ceva 
de spus era „categoria și treapta 
de încadrare în care lucrau". 
Fiindu-le neclare unele aspecte 
in legătură cu modul în care 
erau cuprinși în statul de func
țiuni cereau și își dădeau — ati- 
ta cît puteau ei — unul altuia 
explicații. Cind nu reușeau, se 
lăsa pentru un moment tăcerea, 
dar numai pentru un moment, 
pină cind se consemnau într-o 
„listă de probleme de rezolvat" 
întrebările puse, în vederea u- 
nor răspunsuri ulterioare, după 
confruntarea cu factorii compe
tent!, răspunsuri ce vor con
stitui, de altfel, conform hotă- 
ririi tinerilor, subiectul viitoa

rei adunări a organizației. După 
ce au depășit perplexitatea mo
mentului, realizind posibilitatea 
ședinței cu o asemenea temă, 
hotărîrea tinerilor a răzbătut 
clar in vorbele unuia dintre ei :

— Dacă la o adunare generală 
U.T.C. se poate discuta și așa 
ceva, lăsați-1 in seama noastră 
de aici înainte pe secretar. O 
să-l chemăm noi la adunări 1

...La despărțire l-am întrebat 
pe secretar :

— Ce crezi, tovarășe Vește- 
mean, se poate realiza o dez
batere cu implicații pentru pro
ducție și așa ?

— Se poate, dar mi i-ați cam 
ridicat în cap. Știți la cite pro
bleme o să fiu nevoit să dan de 
acum înainte curs rezolvării ?...

îmi închipui. De aceea și exis
tă organizație U.T.C. In fața 
tinerilor nu trebuie să ne pre
zentăm doar cu îndemnuri ge
nerale, cu vorbe preluate din 
alte adunări, fără să le și ex
plicăm unele lucruri pentru care 
cer lămuriri, și fără să-i aju
tăm cind și cu ce putem. Dis
cuția pe care o avusesem noi 
fusese o dezbatere profund po
litică, cu consecințe dintre cele 
mai bune pentru procesul de 
producție. Așa cum trebuie să 
fie fiecare adunare generală.

N. COȘOVEANU

NU NUMAI UTECIȘTII, 
CI IUȚI TINERII UZINEI

— Știți cind am devenit eu 
utecistă ? Cind deja eram, cind 
gindeam și acționam din con
vingere ca un tinăr comunist.

Cuvintele aparțin uneia dintre 
cele mai vechi muncitoare de la 
„Drapelul roșu" — astăzi secre
tară de partid la una dintre 
secțiile productive. îmi persistau 
în memorie pe cind parcurgeam 
programele de activități ale ce
lor 15 organizații și ale comite
tului U.T.C. din fabrică. Toate 
cuprindeau, la capitolul „Măsuri 
organizatorice", o formulare pe 
cit de limpede pe atit de conci
să : lunar, vom primi în rîndu- 
rile organizației noi membri. 
Iată, îmi spuneam, o idee scum
pă organizației de tineret : întă
rirea sa calitativă prin perma
nente creșteri numerice. Dar 
îmi puneam o firească întreba
re : ce metode, ce măsuri iniția
ză și întreprinde organizația 
U.T.C. pentru pregătirea politică 
a viitorilor uteciști și, în gene
ral, pentru atragerea tuturor ti
nerilor neuteciști în sfera activi
tății sale de zi cu zi ? Pentru 
că p primire de noi membri în 
organizație trebuie să devină cu 
adevărat un act de legalizare a 
unei conștiințe uteciste deja în 
acțiune, pe deplin edificată asu
pra rolului său in procesul 
muncii.

Actualmente, pe lingă cei o 
mie de uteciști ai fabricii de 
tricotaje lucrează încă o sută de 
tineri care — statutar — pot de
veni acum sau în proximele 
citeva luni membri ai organiza
ției U.T.C. Am intrebat-o pe 
Sava Voichița, secretara U.T.C. 
a întreprinderii, la ce acțiuni i-a 
invitat în cursul acestui an pe 
tinerii neuteciști. Am aflat 
însă că doar la citeva, la care 
nici n-au prea venit. „Nu prea" 
au venit acești tineri pentru că, 
aveam să înțeleg, nimeni nu a 
încercat să-i lămurească ce. rost 
au asemenea acțiuni, de ce ei, 
uteciștii, se întîlnesc „în fami
lie" o dată pe lună, pentru a 
discuta problemele muncii și ac
tivității lor. pentru a deveni 
cît mai utili fabricii însăși.

Am constatat un fapt : deși, 
scriptic, neuteciștii sint cu
prinși în întrecerea „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", 
ei nu știu nici obiectivele, nici 
scopul întrecerii, ba sînt unii 
care chiar spun că întrecerea 
nu e pentru ei, ci pentru ■ ute
ciști. Muncesc acești tineri, 
fără să aibă conștiința politică 
a valorii muncii lor. Și cine alt
cineva decît organizația U.T.C. 
trebuia să depună eforturi în 
acest sens ? Un exemplu edifi
cator : cu cîteva zile în urmă, 
în organizația nr. 6 au fost pri
mite patru noi tinere, care se 
află in fabrică de mai bine de 
doi ani.

Am înt.rebat-0 pe secretara 
organizației, Maria Stanciu, cum 
s-au preocupat în acești doi ani 
uteciștii de aici de ele :

— Păi, cu o săptămîna înainte 
de adunarea generală m-am 
dus la fete, le-am spus să ci- 

în zilele petrecute în între
prinderea „Balanța", în diverse, 
secții, întîlnisem în mai multe 
rinduri ucenici, urmărind atent 
explicațiile muncitorilor cu ex
periență de la care1 învățau me
serie. sau executind ei înșiși 
diferite operații. Intr-una din 
zile, pe cind purtam o discuție 
cu Nicolae Răvaș, locțiitorul 
secretarului U.T.C. al întreprin
derii, s-a apropiat de noi un 
tinăr cu o șaibă in mină.

— E ucenicul meu, mit-a ex
plicat Nicolae Răvaș. 11 las să 
lucreze singur, eu dîndu-i aju
tor, ca acum, doar acolo unde 
se poticnește. Pot face acest lu
cru, întrucît băiatul ăsta. Ion 
Șerban a învățat mult anul tre
cut și execută deja multe din 
operațiile pe care le cerem la 
nivelul unui absolvent. O să iasă 
din el un muncitor bun.

întîmplarea, pe care aș fi tre
cut-o altfel neobservată demon
stra preocuparea ce există aici, 
sub raport profesional, pentru o 
bună integrare a tinerilor uce
nici în colectivele in care vor 
lucra ca absolvenți, pentru în
zestrarea lor cu solide cunoștin
țe și deprinderi practice.

Lucrind și trăind in mijlocul 
unui colectiv muncitoresc, avînd 
un contact permanent cu viața 
uzinei, era de așteptat, ca și sub 
raportul integrării politice, uce- 

tească Statutul și le-am dat 
sâ-și completeze cererile.

O șăptămină. Aceste fete au 
muncit doi ani în secție, cot la 
cot cu membrii organizației 
U1T.C., și nimeni nu s-a apro
piat de ele. Ce comuniune su
fletească și politică s-a legat in 
acest timp între tinerii de 
aceeași vîrstă. unii uteciști și 
alții neuteciști ? Și. o dată in 
plus, cine le-a explicat acestor 
fete — neuteciste — scopul po
litic, patriotic al muncii lor în 
fabrică ?

La organizația nr. 14, pe lin
gă cele 74 de uteciste sint încă 
vreo 20 de tinere neute
ciste, angajate de 2—3 luni în 
fabrică. Nici aici biroul organi
zației, organizația insăși, nu de
pune eforturi constante și pre
cise pentru atragerea lor în in
teriorul său moral-politic. Și 
aici, in această situație, munca 
organizației ar fi trebuit să vi
zeze formarea tînărului pentru 
producție, conștientizarea lui ca 
muncitor.

— Dar nu le putem primi de- 
' cit peste 3—4 luni în organiza

ție, îmi spunea Aurelia Oprean, 
secretara.

îmi părea sincer rău de cu
vintele acestea. Ea însăși, se
cretara organizației, nu înțelegea 
— sau, mai precis, nu i se ex
plicase niciodată acest lucru — 
că nu primirea propriu-zisă 
coincide cu dobindirea calității 
de utecist, ci că procesul întreg 
de formare, de modelare politi
că în timp a tinerilor din afara 
organizației înseamnă cu adevă
rat devenire utecistă. Așa stind 
lucrurile, am stabilit, de comun 
acord cu membrii biroului co
mitetului U.T.C. pe fabrică, un 
„plan de bătaie" : reinstruirea 
secretarilor de organizații în 
ceea ce privește modul și meto
dele de atragere a tinerilor ne
uteciști în viața ’ organizației 
U.T.C., investiția de încredere 
care trebuie oferită de organiza
ție în vederea formării lo.r po
litice și profesionale, stabilirea 
de sarcini concrete pentru ute
ciști. care să se ocupe direct și 
constant de educația politică a 
viitorilor colegi de organizație. 
Programele de activități, vor 
stipula și acțiunile lâ care vor 
fi invitați tinerii neuteciști. Nu 
numai acțiunile de muncă pa
triotică și „unele adunări gene
rale", ci și cele profesionale, 
cultural-educative, sportive, tu
ristice etc. Fabrica angajează în 
continuare tineri și tinere. Pen
tru ca preluarea neuteciștilor să 
nu mai întîmpine întîrzieri, un 
membru al biroului comitetului 
U.T.C. va urmări prin serviciul 
personal orientarea acestor ti
neri la locul de producție și pă
trunderea lor in imediata aten
ție a respectivelor organizații 
U.T.C. Iar ca un prim argument., 
în luna următoare va fi organi
zată o intilnire a tinerilor ne
uteciști cu comitetul U.T.C. pe 
fabrică, cu uteciștii fruntași.

EMANUEL ISOPESCU 

nicii să beneficieze din plin de 
avantajele acestei integrări din 
mers, intre organizațiile de ti
neret ale întreprinderii și orga
nizațiile ucenicilor stabilindu-se 
inerente contacte. Am stat de. 
vorbă, căutînd tocmai elefnente- 
le unei asemenea apropieri, cu 
mai mulți dintre ucenicii aflați 
in raza de activitate a organiza
ției U.T.C. nr. 9 „mecanic șef, 
tineri ce, peste un an de zile, 
vor deveni ei înșiși membri ai 
acestei organizații, ca angajați 
ai secției. La întrebarea : „Ce 
știți despre organizația U.T.C. 
din secția în care vă veți an
gaja", am primit aproape fără 
excepție răspunsuri de genul : 
„Noi avem propria noastră orga
nizație". „Am participat la cite
va adunări generale"... sau con
cursuri... sau acțiuni de muncă 
patriotică. Nimic mai mult insă.

Iată deci, că integrării profe
sionale, pentru care există o 
preocupare susținută, nu-i co
respunde nici pe. departe o 
preocupare pentru integrarea 
politică a ucenicilor, pentru fa
miliarizarea lor din tirnp cu 
problemele specifice unei orga
nizații de tineret acționind in 
sfera directă a producției, cu 
excepția timidelor si sporadice
lor întilniri. la acțiunile U.T.C. 
inițiate la nivelul întreprinderii. 
Or, conștiința muncitorească a 
acestor tineri nu se capătă „de-a 
gata", prin simplul fapt că de- 
bîndesc deprinderi necesare me
seriei. Cel mai adesea, atunci 
cind vorbeam in întreprindere 
despre noii angajați, despre ac
tivitatea lor in organizațiile 
U.T.C. mi se răspundea că se 
lucrează încă greu cu ei, că nu 
înțeleg mulți dintre ei necesita
tea disciplinei de producție, ba 
chiar și a celei de organizație. 
Șînt consecințe inerente ale a- 
cestui mod de a separa, în acti
vitate. problemele formării lor 
profesionale de cele ale formă
rii lor ca muncitori, in sensul 
social al cuvîntului.

„Cu ucenicii nu avem prea 
multe probleme — îmi spunea 
Nicolae Răvaș — ei fiind mereu 
sub ochii instructorilor de 
practică, aceștia urmărindu-i să 
lucreze, făcînd prezența și men- 
t.inind mult mai ușor disciplină. 
Pe cind in organizațiile de la 
muncitori, altfel se pun pro
blemele. mai avem tineri care 
lipsesc nemotivat, care încalcă 
disciplina muncii. în plus, uce
nicii nu au un plan de produc
ție. deci nu au probleme de a- 
cest fel de discutat, cum se în
tîmplă la organizațiile din sec
ții".

Argumentația sa venea, fără 
voie, tocmai în sprijinul iniție
rii unor acțiuni comune, al apro
pierii organizațiilor. Pentru că 
tocmai acest „altceva" al orga
nizațiilor din secții constituie 
adevăratul mediu în care uce
nicii își vor duce activitatea 
după absolvire, participarea lor 
la activitatea tinerilor din sec
ții. contactul cu frămîntările și 
preocupările acestora, îndreptate 
spre o mai mare eficiență a 
muncii lor în producție, sau pe 
planul autoperfecționării fiecă
ruia, constituind cel mai bun 
mijloc de formare al lor ca ti
neri muncitori. „Ocrotirea" uce
nicilor de contactul cu proble
mele organizației U.T.C. pe sec
ție. cu dezbaterile uneori 
furtunoase ce au loc aici, nu 
face decit să întirzie integrarea 
lor politică, conștientizarea si
tuației lor de muncitori in de
venire.

Este cazul ca organizațiile 
U.T.C. din întreprindere să ac
ționeze încă de pe acum in ve
derea înlăturării acestor lipsuri, 
pentru ca neglijențele de acum 
să nu se întoarcă, ca un bume
rang. împotriva lor, atunci cind 
viitorii absolvenți vor intra 
vrînd-nevrînd. in directa lor 
sferă de cuprindere. Aceasta im
pune o integrare deplină a uce
nicilor in organizațiile U.T.C. 
din secțiile în care-și fac prac
tica, ajuri.gîndu-se chiar și la 
integrarea lor sub raport, orga
nizatoric. Mă eindesc la cei 
care, prin specificul meseriei 
neutru care se pregătesc, sint 
legați de o anume secție, întrea
ga lor practică desfășurîndu-se 
în același cadru, chiar dacă la 
lucrări si mașini diferite. O ase
menea integrare, organizatorică 
și practică. îsi află 'justificarea 
atit prin faptul că o mare pe
rioadă a fiecărui an ucenicii au 
aceleași probleme, locuri de 
muncă și preocupări cu tinerii 
secțiilor în care fac practica, 
cît și in rezultatele deosebit de 
bune obținute pe această cale la 
o altă întreprindere sibiană vi
zitată de brigada noastră. Uzina 
..Independenta". Rândurile de 
față vor sugera poate membri
lor comitetului U.T.C. de la
„Balanța" un schimb de expe
riență cu tovarășii lor de la 
„Independența", ne această te
mă. Vor reieși, desigur, și alte 
modalități practice de acțiune, 
pentru deplina integrare noliti-.ă 
și profesională a ucenicilor, în 
întrcprind^riln în care vor activa 
după ab „

MARIAN GRIGORE



„SCÎNTEIA TINERETULUI

ntr-o anecdotă de mare 
: | circulație un ciobănaș 
| strigă de atitea ori că a

II venit lupul incit atunci 
I cind acesta vine cu ăde- 

-AB- vărat nimeni nu-i mai ia 
in serios alarma. în această si
tuație se află critica literară a 
momentului. Ea a anunțat atit 
de frecvent apariția unor noi 
stele pe firmamentul literaturii 
române incit riscă să nu mai 
fie crezută atunci cind intîm- 
plarea face ca sub condeiul ei 
să se rostească adevărul. Fără 
a considera debutul lui D. Ma
tală un eveniment literar de 
proporții astronomice trebuie să 
spunem că procedeul entuzias
mului în serie dezavantajează 
acest debut. Locul, așa se chea
mă prima sa carte, merită cu 
adevărat o atenție specială. Car
tea este substanțială și bine 
scrisă și, ceea ce mi se pare im
portant, se sustrage in cea mai 
mare măsură micilor curente 
literare care antrenează și de
naturează talente încă fragile 
afirmate nu de mult. D. Matală 
n-a fost incă atras în turbionul 
programelor prețioase și preten
țioase care pot altera, atunci 
cînd există, un talent in plină 
formare și creștere. Notăm de 
la Început linsa de atenție pen
tru scriitură, adică pentru o 
manieră „făcută", atent studia
tă, care constituie în majoritatea 
prozelor de azi coaja indigera- 
bilă a celor mai multe texte. 
Autorul are fireasca preocupare 
de a urmări să spună ceva și 
abia in al doilea rind este pre
ocupat de felul cum spune. El 
nu și-a făurit ca majoritatea de- 
butanților un stil înainte de a 
avea un conținut. Din cele spu
se pînă aici ar fi exagerat să 
se tragă concluzia că autorul 
n-are de loc „scriitură" și stil 
și că singurul său interes stă 
in conținut. Un stil și o Scrii
tură se constituie involuntar și 
Cătai la orice Scriitor veritabil, 
dar important de observat este 
dacă ele sint o consecință și nu 
un scop in sine. Credem că 
este situația prozelor lui D. Ma
tală care nu fac de loc caz de 
haina stilistică și de 
surprinzindu-te prin 
Autorul și-a găsit un 
observație propriu, un 
ticul ar al observației, 
un erou predilect, componente 
din care se poate naște și s-a 
născut un stil. Primul contact 
cu proza lui poate provoca în 
cititor un fenomen de respinge
re. Fraza n-are nici o străluci
re. Propozițiile se înșiră unele 
după altele cu o obositoare mo
notonie și prima reacție nu 
este favorabilă lecturii. Efecte
le la D. Matală se obțin însă 
din ansambluri. Lente acumu
lări pregătesc impresia, efectul 
și o dată trecut pragul primu
lui și neprietenosului contact 
proza sa devine in ciuda aspe
rității de suprafață, captivantă. 
D. Matală este un analist din 
familia indivizilor lucizi și hi- 
persuprâvegheati. A desface în 
componentele ei o stare sufle
tească, a opri un 
lupa cititorului ca ..... .... ___
cadru, a urmări in detaliu o si
tuație cu consecințele psiholo
gice ce decurg din ea — iată 
priceperea autorului. El pune 
in serviciul acestui spirit de ob
servație un limbaj nesofisticat, 
natural și exact, limbaj al că
rui țel este proprietatea expre
siei și comunicării Înainte de 
orice altceva. Dacă trebuie să 
căutăm un corespondent, prozei 
din Locul nu-1 putem găsi de
cit în proza de analiză psiholo
gică a literaturii române inter
belice. Lecția lui Camil Petres
cu este evidentă, dăr n lecție 
intim însușită, fără strindențe 
programatice ori falsități de a- 
similare. Disprețul pentru stil 
al actualului debutant este mai 
vechiul dispreț al înaintașului 
care cerea stilului o singură ca
litate aceea de a fi propriu și 
autentic. Ca și la Camil Petres
cu 
la
un 
un 
ția . 
tease. „Strip-teasul" eroului este 
insă un strip-tease sufletesc, o 
confesiune necesară pentru 
funcția ei eliberatoare. Analiză 
și autoanaliza la D, Matală nu 
sint urmarea unei funcțiuni in
telectuale ce trebuie să se sa
tisfacă in permanență ci conse
cința unui fapt de viață : 
ruptură, un șoc care pune 
distanță nouă între cel ce 
mărturisește și oamenii și 
timplările din jur. Un impact 
care-1 face să descopere din nou 
sub o altă lumină lumea, să 
devină mai acut conștient de 
eâ. Să-i descopere chiar absur
ditățile. Dedublat, personajul 
se retrage din propria lume și 
viață ca dintr-o formă cărfiia-i 
studiază apoi mecanismul Și ti
curile. Personajul predilect, este 
un neadaptat adine inhibat și 
puternic șocat, ceea ce duce la 
scindare sufletească și falsă co
municare. Fericirea la domiciliu 
este mărunțirea pe distanța a o 
sută de pagini a unei existențe 
banale, dar dedublate, in care 
orică împrejurare capătă prin

LITERATURĂ

LOCUL de D. MATALĂ

de

însă

dilatare analitică proporție 
eveniment. Primele două bucăți 
sint compuse ca niște jurnale. 
Primul contrapunctat de notații 
ulterioare, cel de al doilea e 
o confesiune din care sint eli
minate etapele neconcludente. 
Valoarea lor e dată de acuitatea 
și exactitatea observației, de ca
pacitatea selectivă de a reține 
nuanța revelatoare in raportu
rile cu ceilalți, de sublinierea 
gesticii și comportamentului din 
care se poate contura un auten
tic portret uman pentru unul 
său altul dintre personajele în
chipuite. Aceste proze n-au

? Q. MATALĂ
LOCUL

artificiu, 
densitate.
cimp de 

mod par
are chiar

aspect sub 
intr-un stop

prozele se desfășoară toate 
persoana intiia. Prima este 
jurnal, adnotat ulterior, cu 
titlu revelator pentru direc- 
psihologică aleasă : Strlp-

o 
o 

se 
in-

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI 1 
Patria (orele 9; 11.30 14: 16.30; 19; 
21,15).

JUCĂTORUL ; Capitol (orele 
9.30; 11.45; 14; 16.30. 18,45; 2.1). Gră
dina Capitol (ora 20,30).

TU, EU Șl MICUL PARIS : Cen
tral (orele 10; 12.30: 15,30; 13;
20,30).

CARTEA JUNGLEI: Scala (orelă 
9: 11,15; 13.30; 16,15; 18,45: 21,15),
Stadionul Dinamo (ora 20,15).

TE AȘTEPTAM, FLACAULE: 
Lumina (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18.30; 20,45).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Sala Palatului (ora 19,301, 
București (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), Luceafărul (O-
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Grădina București (ora 20.15) Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU i Doina
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arhitectură evidentă și men-

■:

o
ționabilă. Ele se pot termina sau 
pot incene de aproape oriunde. 
Ele se încadrează mai curind 
in categoria unor ample exer
ciții, a unor studii î„ .cJ 
unui roman care n-a fost 
sau a fost ratat, decit în 
goria unor proze perfect 
nome. Un efort special de 
strucție cu mijloacele de 
acum este proza intitulată 
nicul și păsările cerului. Inten^ 
ția autorului e de a ne vorbi 
despre condiția șantieristului 
care n-are vatră, 
ind mereu mobil, .
șansa să găsească o femeie care 
să-i stea alături. ~ 
subiectul ar fi căpătat 
pect demonstrativ, dar 
evită aerul partizan 
tr-o savant-regizată confesiune 
a eroului său predilect care re
latează momentele extrem de 
asemănătoare și revelatoare ale 
tentativelor lui de a inchega un

în vederea 
scris 
cate- 
auto- 
con- 
pînă 
Paz-

sediul său fi-
și care n-are

Expus liniar 
un as- 
autorul 

prin-

cămin. Aceeași tehnică a de
montării oportune a situațiilor 
și replicilor cheie, aceeași insis
tență analitică care tinde să 
creeze un climat și o atmosfe
ră. Tonul e adecvat stării su
fletești a personajului. Greu 
pentru această proză este să 
capteze atenția cititorului dar 
odată captat acesta poate fi cu
cerit de adevărul și precizia a- 
nalizei autorului. Nu întotdeau
na însă justețea dozajului se 
face simțită. Scriam că proza 
lui D. Matală este una de acu
mulări și că efectul se obține 
din lenta adiționare de detalii. 
Uneori insă acumularea de amă
nunte încetează să mai aibă o 
funcție revelatoare și devine e- 
xercițiu în gol, excrescență fără 
justificare. Excesul de analiză 
duce întotdeauna la neglijarea 
creației fără de care un proza
tor nu e prozator. Și aceasta, 
credem, pentru că materia de 
sub desfășurarea lentă și meto
dică a felului de a scrie al auto
rului nu satisface intrutotul ma
niera acestei proze. Un astfel de 
stil solicită în mod firesc cons
trucția amplă, marile tensiuni 
ale existenței. „Locul" acestor 
proze este încă îngust : ele se 
consumă adesea numai intre 
patru pereți cu un număr extrem 
de mic de personaje. D. Matală 
are un stil mai puternic decit 
microclimatele de care se ocupă 
și acest ascuns dezacord se 
simte în cele din urmă și în a- 
cest volum și poate sfărima, pe 
viitor, unitatea și echilibrul pro
zei lui. Felul de a vedea Și de a 
scrie al autorului cere altă 
miză.

Preocupări de viitor zadarni
ce, dacă autorul se va dovedi 
cu timpul a nu fi decit autorul 
unei singure cărți cum se intîm- 
plă cu mulți alții, deci un fel 
de amator superior, sau, altă 
posibilitate la fel de puțin În
curajatoare pentru critică, aceea 
de a rămîne prizonierul primu
lui său succes, al tiparului pri
melor proze.

Un prim volum nu e totul și 
ne place să credem că D. Ma
tală este, ințelegînd situația, a- 
bia la începutul unui drum foar
te greu.

M. UNGHEANU

După o îndelungată activitate 
ca documentarist, Virgil Calotes
cu a debutat în urmă cu opt ani 
în filmul artistic. Normal a fost 
ca experiența acumulată în 
postura de realizator la „Alexan
dru Sahia" să-i fie recunoscută 
imediat în filmul de lung metraj. 
Ceea ce in bună măsură s-a și 
întâmplat, primele sale filme de 
ficțiune artistică, „Camera albă" 
și „Subteranul" realizate după 
scenariile a doi scriitori. Ion 
Băieșu și, respectiv, Ioan Grigo- 
rescu aduceau o prospețime a- 
parte în înfățișarea cotidianului. 
Debutul regizorului era deci pro
mițător dar ceea ce se aștepta 
în continuare de la Virgil Calo
tescu nu a fost în orice caz 
neconcludentul experiment pe o 
temă istorică „Războiul domni
țelor", un fel de serbări galante 
pe un fundal de ev mediu 
românesc.

Reîntors la subiectul de actua
litate. regizorul se reinstalează cu 
DRAGOSTEA ÎNCEPE.......—
în atenția publicului în 
stadiu al promisiunilor, 
său film are un subiect 
nou în orice caz puțin 
în cinematografia noastră, alege
rea drumului în viață al unui 
personaj tînăr, integrarea sa în 
societate. Pe rtnd, o asemenea 
problematică era înfățișată și în 
„La vîrsta dragostei", „Dimine
țile unui băiat cuminte" și „De
colarea". Primul dintre ele apar
ține, scenariu și regie, actualului 
semnatar al subiectului, Francisc 
Munteanu, care și-a adaptat 
pentru ecran textul romanului 
„încotro" ?

Dacă remarcăm filmului DRA
GOSTEA ÎNCEPE VINERI 
grija de a nu cădea într-un di
dacticism stânjenitor trebuie să 
spunem însă că el încearcă să ne 
prezinte într-un mozaic oarecare 
felii de viață, crochiuri cotidiene, 
mai mult sau deloc legate de 
biografia unei tinere, conferind 
acestora caracterul unor etaloane 
de comportament. începutul este 
voit dramatic, eroina suferă con
comitent două decepții: e înșe
lată în dragoste și nici nu reu
șește la examenul de admitere în 
învățămîntul superior. Se înca-

OPINII PLASTICĂ

CRITICA DE ARTĂ
Șl EVAZIUNEA

TERMINOLOGICĂ

VINERI 
același 

Ultimul 
dacă nu 
abordat

DRAGOSTEA
Începe
VINERI

dreazi în producție, drumul 
sp-e

ei 
sp-e maturitate desfășurîndu-se 
in mijlocul unui colectiv munci
toresc.

Ferindu-se cum spuneam de 
moralizare, filmul cade în această 
a doua parte a sa în greșeala de a 
crede că filozofind pe marginea 
unor evenimente, „așa e viața", 
eroina are brusc revelația com
plexității spiritual-afective a exis
tenței-

Așa stând lucrurile se pare că 
nu colectivul este cel care oferă 
celui mai tînăr membru al său 
criterii pentru un drum în viață, 
ci doar că eroina desprinde o 
învățătură de o incertă aplicare : 
ia lucrurile așa cum sint. Nici 
prea bune, nici prea rele. Este 
prea mică miza acestui fel de a

înțelege viața, fără nici un ideal, 
așa cum încearcă în subsidiar fil
mul să ne prezinte devenirea 
personajului-

O replică falsă, sau mai multe 
cîte apar în dialog rămîn ceea ce 
sint chiar dacă filmul este tur
nat într-o mare uzina bucureș- 
teană și nu pe platourile Buftei. 
Cîștigul existent în devizul filmu
lui, ca în cazul de față, nu duce 
din păcate și la un cîștig valoric 
din punct de vedere artistic. Bu
nele intenții sint evidente, rezul
tatele în schimb nu sint pe mă
sura lor.

In „Dragostea începe vineri" 
regizorul a distribuit cîțiva din 
cei mai buni și populari inter- 
preți ai filmului românesc : Liviu 
Ciulei, Margareta Pogonat, Toma 
Caragiu, dar a încercat — cu 
succes minim — în rolul princi
pal o debutantă, Adina Popescu, 
care, dacă nu este timorată nici 
de parteneri, nici de aparatul de 
filmat, rămîne dezarmată în fața 
rolului ale cărui nuanțe, puține 
cîte există, îi scapă.

Dacă uzina, strada apar firesc, 
ochiul „documentaristului" Vir
gil Calotescu rămînînd proaspăt 
aici, interioarele, datorate arhitec
tului N. Drăgan, au o somptuo
zitate greoaie și un aer artificial 
de vitrină, care dă o notă de 
mediu închis, sufocant, unde per
sonajele agonizează.

TUDOR STANESCU

Este o realitate a societății 
noastre contemporane faptul 
că artei, ieșită din subsolurile 
prăfuite pe care i le destinase o 
epocă — azi dispărută — i se 
rezervă o pondere din ce în ce 
mai importantă in contextul 
vieții sociale, ea trecînd din rîn- 
dul bunurilor etice sau morali
zatoare în rîndul bunurilor este
tice marcate de puternica tentă 
a actualității.

De la manifestări improviza
te, sporadice, nu de puține ori 
pierdute in anonimat, lumea ar
tistică este astăzi beneficiara 
unui teren de afirmare ce întru
nește condițiile ideale ale unui 
contact de maximă acuratețe 
estetică cu publicul. Simezele a 
numeroase săli găzduiesc in
tr-un flux continuu lucrările 
unor artiști consacrați sau al 
unor confrați mai tineri dornici 
de afirmare.

Majoritatea publicațiilor pun 
la dispoziție rubrici sau pagini 
întregi prin intermediul cărora 
se realizează un fertil circuit 
de idei, devenind vehiculul 
unor interesante schimburi de 
opinii in legătură cu proble
mele contemporane ale artei.

Sîntem, așadar, martorii unei 
vieți artistice racordate la coti
dian ca o puternică și rodnică 
prezență. Este firesc ca acest 
context să nu lase indiferent un 
anume domeniu al esteticii 
care-și propune să înregistreze 
și să urmărească îndeaproape 
pulsul vieții artistice. Este vor
ba, evident, de critica de artă.

Dacă astăzi sîntem de acord 
in a destina artei importante 
atribuții sociale, dacă în locul 
tradiționalei echivalențe „artă 
— frumos" acceptăm un Semni
ficativ transfer cu termeni și 
asociem conceptul de „artă" pe 
cel de „realitate contemporană", 
atunci implicit trebuie să fim de 
acord în a rezerva și criticii de 
artă atribuțiuni concordante eu 
aceste noi perspective din câte 
este evaluat fenomenul artistic. 
Realitatea demonstrează insă că 
în interiorul 
artă și 
deseori 
născute
rea implicațiilor 
criticii de artă.
tor se prezintă în fața publicu
lui și a criticii nu atît pentru 
satisfacerea unui orgoliu parti
cular cit mai ales dintr-6 nece
sitate vitală pentru el, dintr-o 
imperioasă nevoie de verdict. 
Artistul nu-și poate înnobila sem
nătura, nu poate aspira la 
nimbul gloriei în absența a- 
cestui verdict. Iată de ce criti
cul, purtînd girul competenței, 
este dator să ofere artistului și 
publicului 
de valoare
Rolul 
acest 
poate

Din 
nicile
rite publicații, poate fi consta
tată o evidentă și supărătoare 
eschivare de la adevăratele în
datoriri ale criticii de artă. Eva
ziunea într-o terminologie ab
stractă și ermetică, abundența 
neologismelor, formulările ades 
labirintice, ambigue, epatante 
doar pentru ureche nu și pen
tru intelect, reprezintă un in
dubitabil deserviciu adus deopo
trivă artei (artistului), publicu
lui și criticii de artă. Ne între
băm cit de edificat poate rămî- 
ne un cititor — chiar cu
care competență plastică — după 
parcurgerea cronicilor în care 
se vorbește despre „sondarea 
persuasivă a inefabilului", des
pre o „pictură caleidoscopică 
ce trebuie lecturată", „sonorul 
abstract al culorii", „viziuni 
intervPrtite în abisal", „digre
siunile ascetice ale tușei", 
leidoscopul suburban al 
gisticii" sau pur și simplu

pre „răbdarea de a picta just"?! 
Goana evidentă după ineditul 
expresiei, după frazele contor
sionate, transformă' cronica 
plastică dintr-o scriere despre 
artă intr-o „artă" care nu spu
ne nimic despre artă.

Desigur, critjca de artă, ea 
orice domeniu al existenței so
ciale, posedă un limbaj specific, 
rezultat al unor necesități spe
cifice. Insă de aici și pînă la 
calambururile amintite există o 
mare distanță, atît de mare in
cit asemenea notații sfîrșesc 
prin a se autoelimina din sfera 
preocupărilor estetice.

După cum este știut (sau după 
cum ar fi trebuit să se știe) 
există mai multe, modalități de 
a face critică de artă. Critica 
impresionistă reprezintă doar o 
formă descriptivă, o transcriere 
a sentimentelor și stărilor pe 
care criticul le simte in fața 
operei de artă. Este, după pă
rerea noastră, cel mai rudimen
tar mod de a face critică.

Critica morfologică și stilisti
că presupun în plus o apreciere 
estetică asupra modului în care 
viziunea artistului a conceput 
și unificat diversele elemente 
componente ale lucrării.

Se poate vorbi, pe o treaptă 
superioară, de critica apreciati
vă care apelează la principiile 
de valorificare tn legătură cu 
unitatea, originalitatea, bogăția 
expresiei, inovațiile și în același 
consens emite aprecieri privi
toare la scăderile, limitele lu
crării analizate. „Căci — în ma
terie de critică — afirma Tudor 
Vianu, forța aprecierilor Izvo- 
răște din limpezirea judecăților' 
de structură care le susține, din
tr-o vedere clară asupra morfo
logiei și caracterului artistic al 
operei". Și tot Tudor Vianu sem
nala faptul că „există critici 
care nu se pot ridica peste sim
plele impresii sentimentale șl 
critici care nu izbutesc să dea 
o bază de intuiție 
aprecierilor lor".

Critica de artă 
rezuma numai la 
gistrare a manifestărilor artisti
ce, la inventarierea artiștilor 
sau a lucrărilor expuse. Ea tre
buie să realizeze acea punte in
vizibilă între artist și public, o- 
ferind acestuia din urmă crite
riile de înțelegere și valorifi
care a operei de artă. Criticul 
devine, așadar, un educator so
cial cu rol primordial în for
marea gustului artistic al publi
cului, in dirijarea acestuia spre 
adevăratele valori, spre operele 
viabile născute din generoase 
sentimente umane, puse în sluj
ba unor idei și idealuri contem
porane. Responsabilitatea socia
lă a criticului de artă — uitată 
prea ades de semnatarii de cro
nici — incumbă intransigență și 
o conștiință etică de înaltă ținu
tă. Evident, criticul nu se poate 
erija într-un 
informațiilor 
în Opera de 
și nici nu e 
sibil) dar în 
precieri care 
confuze, ce plutesc in ambigui
tate, lipsite de judecăți de va
loare. de Opinia și personalitatea 
criticului, fără capacitatea de a 
discerne valoarea de nonvaloa- 
re, acest rol social al criticii 
este minimalizat pînă la dizol
vare.

în acest context cronicărerc 
care-ți lasă impresia unui 
schimb continuu de zîmbete a- 
mabile, prezența unor notații 
pertinente care să slujească 
prin acuitatea observației și 
temeinicia argumentației atit 
criticii în sine cit și publicului 
ține încă de domeniul insolitu
lui.

FORMA FARA
FOND, „SCRIITURA»

reacție hotărîtă 
de subprodusele

judecăților și

I

O 
față 
literare, fată de as
pectele care Strică 
fata literaturii, față 
de cauzele care ge
nerează starea 
fapt nu este 
binevenită, 
reacțiile de 
importanță se află și 
cea a criticii.
nată să promoveze 
rapid o literatură 
care să dea o repli
că rapidă și eficientă 
unei stări literare 
care promova sche
matismul și simplis
mul artistic, critica a 
fost extrem de pre
venitoare cu cărți și 
debuturi care adu
ceau elementele în
noitoare. Cum însă 
înnoirea a fost de 
multe ori numai de 
tehnică literară criti
ca se află astăzi in 
situația de ă reveni 
asupra unor criterii 
anterioare ținind sea
ma in special de mi
marea unor modali
tăți improprii cînd 
nu importate. Critica 
este datoare să reac
ționeze la afluența de 
modalități împrumu
tate, eu și fără motiv, 
care înlocuiesc pur și 
simplu substanța pro
zei cu o suprafa
ță strălucitoare din 
punct de vedere teh
nic dar care dincolo 
de impozanta desfă
șurare de artificii nu 
mai ascunde nimic. 
Este eu atit mai îm
bucurător să consta
tăm că observația a 
fost deja făcută de 
critică și că ea ia un 
caracter tot mal pre-

de 
decit 

Printre 
primă

Incli-

cis și mai hotărit. 
Maladia este mai ge
nerală, molipsind și 
autori dintre cei mai 
talentați. iar critica 
simte 
spună 
chipul 
Scriind
mul Iubiri rele al lui 
Mihai Giugariu, 
leriu Cristea 
constatarea că 
păcate vocația 
tru realism a lui 
hai Giugariu...
in ultima vreme du
blată, in chin credem 
nefericit, de o mo
dernitate rău înțelea
să". Modernitatea rău 
înțeleasă a mai atras 
atentia criticului si 
la alți autori. La Mi
hai Giugariu el sub
liniază in
„excesul de tehnică 
cu mult peste solici
tările conținutului", 
adică preocuparea 
goală de a exersa un 
stil fără ca el să fie 
impus de imperati
vele narațiunii pe 
care in loc s-o ser
vească și s-o limpe
zească o deservește 
prin complicarea și 
innegurarea inutilă a 
textului. Pierind de 
la cazul Iui Mihai 
Giugariu, prozator de 
incontestabil talent, 
lucru pe care Valeriu 
Cristea nu uită să-1 
spună, criticul trage 
concluzii cu valoare 
mai generală : „Chiar 
atunci cînd este în
zestrat in mod deo
sebit prozatorul de la 
noi (și îndeosebi cel 
tînăr) Simte nevoia 
să pară cit mai „deș
tept". Ei vrea tot

(orele 10.45: 14: 17; 20.15). Desene 
animate pentru copii — (ora 9,30), 
Cotrocenl (orele 15.30*; 19), Moșilor 
(orele 16: 19.45). Grădina Moșilor 
(Ora 20).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Fes
tival (orele 9: 11.15 13.30: 16; 18,30; 
21), Excelsior (orele 8,30; 11; 13.30; 
16: 18,30: 21). Grădina Festival 
(ora 20).

COARNELE DE AUR : Timpuri 
Noi (orele 9,45—20,15 în conti
nuare).

LA RĂSCRUCE DE VtNTURI I 
Favorit (orele 10; 12,20; 15,30; 18; 
20.30), Melodia (orele 8.45 11,15: 
13,30; 16; 18.30; 21), Modern (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30),
Grădina Modern (ora 20).

ULTIMUL CARTUȘ : Popular 
(Orele 16; 18; 20) Unirea (orele 
15,30: 18: 20,15). Grădina Unirea 
(ora 20.30).

ANTON1U Șl CLEOPATRA : 
Grivița (orele 9; 12,30; 15; 19.30), 
Aurora (orele 9: 12.30; 16; 19,30), 
Flamura (orele 9, 12.30: 16: 19,30), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

să-si 
in 

net.

nevoia 
cuvîntul 
cel mai 
despre volu-

Va- 
face 
..din 
pen-
Mi- 
este

negativ

timpul să arate că 
n-a rămas în urmă 
(cui ?). că este la cu
rent (cu ce ?), că ou 
este mai prejos decit 
(cine ?). Una din da
toriile fundamentale 
ale criticii e de a-I 
convinge pe acesta 
să fie in mai mare 
măsură el însuși, să 
spună numai ceea ce 
el are de spus. Pen
tru Mihai Giugariu. 
scriitor atit de bine 
dotat pentru o solidă 
literatură 
după cum 
dit-o — 
excesivă, 
a narației, 
formale 
prelungite.
rea de a conferi tex
tului semnificații ex
terioare. pretențioase 
constituie iubirile 
»ale nefaste. rele. 
Poate insă și pasa
gere". Atitudinea și 
opinia lui Valeriu 
Cristea nu este sin
gulară. O întilnim și 
la celălalt cronicar 
de proză al revistei 
România literară și 
Situația e cu atit mai 
interesantă eu cit au
torul e chiar el pro
zator. Sorin Titel, și 
încă unul dintre cei 
care s-âu lăsat atrași 
de manierele prozei 
recente și a suferit și 
el observațiile critice 
ale aceluiași Valeriu 
Cristea cu ocazia vo
lumului său Lunga 
călătorie a prizonie
rului. în cronica sa 
Sorin Titel se ocupă 
de un volum la fel 
de expresiv ca și cel 
al lui Giugariu pentru 
maladia amintită. Cu 
deosebirea că apre
cierea pentru dotația 
și talentul prozatoru
lui este la Sorin Ti
tel mai rezervată. 
Cartea Anna sau pa
sărea paradisului de 
Radu Mareș i se pare 
a fi un exercițiu gol 
și lipsit de inteligibi- 
litate. „Dacă am fo
losi dificultatea lec
turii sau lipsa de di
ficultate drept crite
riu valoric ar însem
nă să pornim pe o 
pistă falsă, ne atra
ge atenția Sorin Ti
tel. Important este, 
bineînțeles, altceva și 
anume cu ce-1 răs-

realistă — 
a și dove- 
elahorarea 
labirintică 

căutările 
prea mult 

încerca-

plătește scriitorul pe 
cititor pentru efortul 
pe care i l-a cerul, 
în cazul cărții lui 
Mareș, lungă și plic
ticoasă poliloghie ca
re are pretenția de a 
spune multe și nu 
spniie nimic, cititorul 
nu este cu nimic re
compensat. Nu lec
tura complicată pe 
care ne-o propune 
autorul, așadar, ne
mulțumește, ci faptul 
că avem la un mo
ment dat sentimen
tul (și acest lucru ni 
se întîmplă după ce 
am parcurs prima 
sută de pagini a 
cărții) că dincolo de 
complicata „scriitu
ră". în ciuda efortu
rilor pe care noi le 
facem, nu se ascund 
decit foarte puține 
lucruri". Criticul a- 
rată fără ocoluri cau
za falsității produsu
lui prezentat de Radu 
Mareș ca roman : 
Predispoziția către 
dexteritatea scriiturii 
fără o justificare de 
conținut. plăcerea 
desfășurării de fraze 
care n-âu acoperire. 
Sorin Titel abordea
ză cu responsabilita
te lectura cărții și e- 
mite o judecată pe 
măsura realităților, 
lucru cu atît mai lău
dabil cu cil romanul 
cu pricina a primit 
premiul de debut al 
Uniunii scriitorilor, 
întrebarea este, în 
paranteză fie spus, 
dacă cei care au pre
miat cartea ii cunoș
teau factura, dacă au 
rezistat cu adevărat 
la lectura ei. Pe de o 
parte critica îșl pune, 
după cum s-a văzut, 
problema de a stăvili 
prin mijloacele pe 
care Ic are Ia dispo
ziție o tendință al că
rei formalism e in 
cele din urmă nociv, 
pe de alta Uniunea 
scriitorilor încurajea
ză printr-unul din 
premiile sale cele 
mai semnificative o 
scriere care se evi
dențiază prin goliciu
nea de substanță și 
de idei. Gindirea cri
tică nu prezidează în
totdeauna, se parc, 
acordarea acestor 
premii. O maladie

literară care afectea
ză nu numai pe 
debutanți trebuie 
combătută prin toate 
mijloacele și nu în
curajată prin premii 
arbitrare.

Opinii precum ace
lui Valeriu 
Sorin Titel 
însă că e- 

i luciditate 
nu ne ră-

lea ale I 
Cristea. 
ne arată 
xistă și 
critică și 
mine decit să sperăm 
că asemenea voci nu 
vor rămîne izolate si 
că apelul și îndem
nul lor vor căpăta un 
ecou la care au drep-

h I
tul. Valeriu Cristea 
nu se sfiește de cu
vintele „Datoria fun
damentală a criti
cii..." Intr-adevăr cri
tica are datorii 
damentale și 
semnala pe cei 
au conștiința lor
nimerit s-o facem.

fun- 
a-1 

care 
este

RECITIND
interes

România
Cîlim 

constant 
literară 
săptăminale ale. 
Al. Ivasiuc de la ru
brica 
Eseist 
autorul
Cunoaștere de noap
te și Păsările își for
mulează părerile cu 
claritate și pătrunde- 

uneori polemi- 
reali 

In 
fata 
d i n

cu 
în 
însemnările 

lui

„Tro domo", 
remarcabil, 
romanelor

re, 
zează cu autori 
sau imaginari. 
„Cuvinte către 
necunoscută
poartă" scriitorul ta
ce o caldă pledoarie 
pentru „școală edu
cației emotive", scri
ind : „Citești volu
me de poezie și treci 
peste versuri care, 
la anumite virste 
n-au nici un înțeles 
in afară de înțelesul 
lor traductibil in în
șiruire de cuvinte, 
însă lipsește ecoul 
profund, adevărata 
înțelegere emotivă 
care înseamnă poe
zia însăși. Versul e 
legat de vlrstă, pen
tru că adevărata 
noastră educație, de-a 
lungul întregii vieți, 
este nu o creștere a 
logicii, ei o maturi
zare a sentimentului. 
Multi dintre semenii

relației 
critica de 
disonanțe 
tocmai

de sursele 
ale emo- 

neexersate, 
și sărăcesc.

„Maturizarea 
este 

atit de 
plin 

ca și 
gindi- 
recili

noștri pot să învețe 
o mie de operații, 
să afle o mie de știri, 
de date, pot gindl 
mai precis și măi 
ales mai eficace. însă 
ori rămîn subdezvol
tat! emotiv, or, în 
cazurile nefericite, se 
desprind 
profunde 
ției care, 
se usucă
Să recitim pe marii 
poeți la diferite vîr- 
ste, ca un test al 
prospețimii și al e- 
voluției noastre emo
tive",
sentimentului" 
un proces tot 
important, de 
de consecințe 
maturizarea 
rii. A citi și
la toate virstele pe 
clasici dar și pe hu
nii scriitori de azi, 
înseamnă intr-ade
văr a nu părăsi ..nici 
o clipă școala educa
ției emotive".

In același număr 
al României literare 
poetul Ilie Constan
tin „recitește" lite
ratura Iui Geo Bog
za sub semnul unei 
mărturisiri a autoru
lui Țării de piatră: 
„Prizonier al pro-

priei mele firi, am 
dat realității mult 
din chipul și asemă
narea mea. transfi- 
gurind-o după nevoi
le spiritului meu". 
Din acest unghi o- 
pera lui Geo Bogza 
1 se pare comenta
torului „confesiune 
sau chiar : jurnal fi
lozofic". Revelatoare 
sint însă aceste con
siderații recitind mai 
vechile pagini ale 
autorului Văii Plin- 
gerii : „Geo Bogza 
înainte de a fi poet 
sau prozator sau 
ziarist (...) este un 
observator al vea
cului său, un mora
list grandios. El pri
vește (scrutează, pî- 
nă la ultimele con
secințe, pînă la du
rere și extaz) și sim
te enorm. întotdea
una, oriunde s-ar a- 
fla, chiar în fundul 
unei 
rii s 
tul i 
ție 
cu
iele din Valea Plin- 
gerii, prin mișuna- 
reâ șobolanilor. BOg- 
ză privește din înăl
țimi planetare $i 
cosmice și, totodată, 
e sfîșiat de compa
siune 
văzind 
ferință 
umilit., 
Dincolo 
aspecte ale „răului", 
umanistul vede și 
proclamă nepieri
toarea glorie a spe
ței umane". Rinduri 
emoționate și emo
ționante. nu mai pu
țin revelatoare pen
tru concluziile mai 
adecvate și mai a- 
dinci la care „reci
tirea" unei opere 
mari pot duce.

mine, in gale- 
sufocante, punc- 
său de observa- 
e foarte înalt ; 
tălpile în gunoa-

și de revoltă 
Omul in su- 
și decădere, 
lovit, înșelat.

de aceste

M. COSTEA

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Munca (orele 15.30; 18; 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Buzeșt.1 (orele 9; 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30). Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Tomfs (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 19.30; 21), 
Grădina Select (ora 20), Grădina 
Tomis (ora 20,15). Grădina Bu- 
zești (ora 20,15).

SALCIMUL LILIACHIU : Drumul 
Sării (Orele 15.30: 18; 20.15).

SIMON TEMPLER INTERVINE : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20,30), Arta (orele 16; 18: 20). 
Grădina Arta (ora 20.30).

AVENTURILE LUI BABUȘCA •. 
înfrățirea (orele 15,30: 18; 20.15)

MONTE CARLO : Buce: i (orele 
15.30: 18: 20 15). Volga (Orele s; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30),

Grădina Bucegi (ora 20,30).
LUMEA SE DISTREAZĂ I G1U- 

leștl (orele 16. 18: 20).
PE ARIPILE VÎNTULUI : Fio- 

reasca (orele 10: 14.30; 19.15).
VERONICA : viitorul (orele 16; 

18; 20.15).
FLUTURII SÎNT LIBERI : Mio

rița (orele 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18: 
20,15). f

ELIBERAREA (seriile IV și V) i 
Pacea (orele 15.45; 19).

BOND DE NOAPTk : Lira (ore
le 15,30: 18: 20.30). Vitan (Orele 
15.30: 17.30; 19.30), Grădina Liră
(ora 20 15). Grădina Vitan (ora
20,15).

CÎND LEGENDELE MOR : Fe
rentari (orele 12: 16: 18; 20).

DRUMUL SPRE VEST : Cringași 
(orele 15,30, 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI I 
Cosmos (orele 15.30: 19).
COPIII CĂPITANULUI GRANT : 

Rahova (orele 15.30; 18: 20.15).
COWBOY : Progresul (orele

15.45; 18; 20,15).

PROGRAMUL III

9,00 știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9 55 
Melodia zilei. 10,00 DivertiS-club. 
11.00 Știință și tehnică; 11,10 Pro
fil pe portativ - Ion Luca Bănă- 
teanu. 11.30 Pentru prietenii mag
netofonului. 12.00 Transmisiuni di
recte din țară. 12,10 Invitație in

fonotecă. 12 55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17 00 știrile după-amlezll. 17.05 Alo. 
Radio i — muzică ușoară lâ ce
rerea ascultătorilor. 18,00 Șaptă 
zile, șapte arte. Cinema. 18,10 Ra
dio-circuit. 18,55 Melodia zilei. 19,00 
în direct... de la Botoșani. Seară 
pentru tineret. 19.30 Știri. 19,35 
Casa de discuri Amiga. 20,00 Tea
tru radiofonic. Festival de come
die. Doi eroi și-o fericire de So
merset Maugham. 21,00 Radlo-su- 
per-top. Muzică ușoară româneas
că. 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport. 22,30 Melodia ât- 
îei. 23,05 vedete ale muzicii ușoa
re. 23.15 Poetica. Vlăicu rairriâ. 
23.20 Operă „Călătoriile domnului 
Broucek'' (fragment). 23,55—24,00 
Ultimele știri.

dintre 
artă apar 

supărătoare 
din ignora- 
sociale ale 

Artistul crea-

nu se poate 
simpla ini-e-

deopotrivă judecăți 
clare și distincte, 

formativ al criticii — din 
punct de vedere — nu 
fi ignorat.
păcate, în multe din cro- 
plastice găzduite de felu-

traducător fidel al 
estetice implicate 

artă (nu e posibil 
de dorit să fie po- 
condițiile unor a- 

generează idei

oâre-

„ca- 
ima- 
des-

VICTOR SIMION,
Muzeul de artă al Republicii

Socialiste România

* * ★

NOTA REDACȚIEI: 
opinie primită din partea 
șului Victor Simion, de 
zeul de artă a! Republicii So
cialiste România poate fi desi
gur discutată ca orice opinie și, 
eventual, amendată in uncie 
privințe și mai ales in acelea 
care privesc generalitatea feno
menului ce ni să pare exagerată, 
însă descrierea unor stări de lu

Această 
tovara- 
la Mti-

din „contextul cronică- 
ni se pare a corespunde, 

mari, adevărului. Une- 
cfonicile de artă se

cruri 
resc" 
în linii 
ori, cronicile de artă se a- 
rată atit de obsedate de limbaj 
incit ajung să nu mai spună ni
mic sau, oricum, nu atit cit ar 
fi cazul. Publicind judicioasele 
observații ale tovarășului Victor 
Simion facem cuvenita invitație 
de a fi mai pe larg dezbătute.

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară ..Herăstrău") PREȘUL — 
ora 20,30 Teatrul ,,C. Tănase" (la 
Grădina Boema) : ESTIVAL BOE
MA — ora 20: Ansamblul „Rapso
dia Română" : MELEAGURI FER
MECATE — ora 18.30; Circul „Glo
bus" (în Drumul Taberei — linaâ 
Postă) ■ SPECTACOL CU DEL
FINI — orele 18.30 și 20; „SPEC
TACOL DE SUNET ȘI LUMINA" 
organizat de Comitetul de Cul-ură 
si Educație Socialistă — în roton
da scriitorilor din Grădina Clșnii- 
giu — ora 20.30.

PROGRAMUL I

9,00 Curs ds limbS frâr!6eză. ‘Re
capitulare (3). 9.30 Prietenii lui
Așchiuță. 10,00 Telex. 10,05 Steaua 
polară — emisiune de orientare 
școlară și profesională. 10,30 Tele- 
Cinemateca. Ciclul John Ford. 
„Fructele mîniei“. 12.40 Teleobiec

tiv. 13.00 Telejurnal. 16,00 Trofeul 
„Tomis“ la volCi feminin : Româ
nia — Ungaria. Transmisiune di
rectă de la Sala Sporturilor din 
Constanța. 17,30 Emisiune in limba 
maghiară. 18,00 Seara televiziunii 
cubaneze. 19,20 1001 de seri. 19,3d 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotârîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînii : ..Mindra 
țară*'. 20,05 Seară pentru tineret, 
in actualitate : plecarea delegației 
române la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Berlin. Repartizarea absolvenților 
în producție. Tineri în campania 
agricolă. Al cincilea anotimp — 
reportaj-anchetă de Mihai Stoian. 
,,Patri0i — munca, versul și cid- 
tecele noastre**. Semnal. Colegi de 
generație : Ionel Chiraii, unul din
tre făuritorii Hidrocentralei de pe 
Someș. Vocație...? (Telei'oileton). 
Tineri muzicieni. 22,10 „24 de Ore-*. 
22.40 Lumea de ntiine. Omul și 
mediul său.
PROGRAMUL II

11,30 TelCCinemateca pentru co
pii : „Bine ați venit**. 18,45 Muni
cipalitatea răspunde bucureștea- 
nului — „Poluarea sonoră**. 19.05 
R( mante cu Olga Stănescu și Du
mitru llinescu. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen. 1973 — an hotărîtor. 
20,00 Seara televiziunii cubaneza.
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Președintele Consiliului de Stat 
ăl Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a 
trimis președintelui Republicii 
Liberia, dr. WILLIAM R. TOL
BERT Jr., următoâreâ telegra
ms :

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Liberia, am plăcerea 
de a vă transmite, în numele 
Consiliului de Stat, al guvernu
lui și poporului român, precum 
și al meu personal, sincere fe
licitări și cele mâi bune urări 
de bunăstare și progres pentru 
poporul liberian.

îmi exprim ferma convingere 
că relațiile de prietenie și cola
borare statornicite între țările 
noastre vor cunoaște, in viitor, 
o dezvoltare continuă, in inte
resul ambelor noastre popoare, 
ăl păcii și colaborării interna
ționale.

Tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit din 
partea tovarășului FOCK JENO, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Ungare, următoarea telegramă : 

în numele guvernului Repu
blicii Populare Ungare, al fami
liei îndoliate și al meu personal 
vă mulțumesc sincer pentru 
condoleanțele exprimate in le
gătură cu încetarea din viață a 
lui Ilku Pal, ministrul culturii.

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Zilei Insurecției 
Naționale Cubaneze, Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul Central 
âl Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Fe
meilor din România, precum și 
alte organizații și instituții cen
trale au trimis telegrame de fe
licitare instituțiilor și organiza
țiilor similare din Cuba.

Delegația Partidului Comu
nist din Martinica, condusă de 
tovarășul Armand Nicolas, se
cretar general, Care, la invitația 
C.C. âl P.C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră. a părăsit 
miercuri dimineață Capitala. 
Din delegație au făcut parte 
tovarășii Alain Mansouela, mem
bru al Comitetului Central, și 
Michel Nattes. membru supleant 
al Comitetului Central al P.C. 
din Martinica.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de tovărășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Chi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la semnarea primului 
tratat de prietenie româno-ce- 
hoslovac și a 5 ani de la sem
narea noului Tratat de priete
nie. colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica. Socialistă 
Cehoslovacă, miercuri după-a- 
miază a avut loc in comuna Ion 
Roată o adunare festivă, orga
nizată sub egida Comitetului ju- 
dețeân Ilfov al P.C.R.

Au luat parte reprezentanți 
ai Comitetului județean Ilfov 
al P.C.R., numeroși cooperatori 
din comună, precum și membri 
ai Ambasadei Republicii Socia
liste Cehoslovace la București.

O delegație a Ministerului 
Comerțului Interior și a Servi
ciilor din R.P. Bulgaria, condu
să de Pancio Ivanov, adjunct al 
ministrului, a avut convorbiri 
la Ministerul Comerțului Inte
rior asupra stadiului realizării 
protocolului de schimburi de 
bunuri de larg consum pe anul 
1973 și pentru dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri pe 
anul 1974.

La Ministerul Comerțului Ex
terior au avut loc, între 23 și 
25 iulie, tratative cu o delegație 
economică din Republica Popu
lară Bangladesh. în urma trata
tivelor, miercuri a fost semnat 
protocolul privind schimburile 
de mărfuri pe perioada 1973-1974 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Ban
gladesh. Documentul prevede o 
creștere substanțială a schimbu
rilor de mărfuri intre cele două 
țări față de perioada 1972-1973.

La invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., o delegație de 
activiști ai filialei armene a A- 
sociației de prietenie sovleto- 
romăne, condusă de Akopian 
Pasionaria Liparitovna, vicepre
ședinte al Asociației armene de 
prietenie și legături culturale 
cu străinătatea, a sosit miercuri 
dimineață in București.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne a fost semnat, miercuri 
la amiază, Protocolul adițional 
la Planul de schimburi cultu
rale in vigoare, dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Co
reeană.

Adunarea festivă consacrată 
aniversării Insurecției Naționale Cubaneze

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Insurecției Naționa
le Cubaneze, miercuri după- 
amiază a avut loc in Capitală o 
adunare festivă, organizată de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R., Consiliul Național ăl 
Frontului Unității Socialiste și 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovărășii Gheorghe Până, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. ăl P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Agachi, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste. ministrul industriei meta
lurgice, Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, Ștefan Pa
vel, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., Ni
colae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge- 
neral-colonel Sterian Țîrcăț ad
junct al ministrului apărării na
ționale, Andrei Vela, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S.. Nicolae 
Croitoru, secretar al C.C. al 
U.T.C., Ioana Boga. vicepre
ședintă a Consiliului Național al 
Femeilor, și Cornel Nedelcu, 
muncitor la Uzinele „Timpuri 
Noi“.

în prezidiu a luat loc, de ase
menea. Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain. ambasadorul Cubei la 
București.

La adunare au luat parte acti
viști de partid și de stat, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, personalități ale vieții 
științifice, artistice și culturală, 
un numeros public.

Erau prezenți membri ai Am
basadei Republicii Cuba la 
București.

Adunarea festivă a fost des
chisă de Nicolae Matei, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid București.

Despre semnificația eveni
mentului sărbătorit a vorbit to
varășul Nicolae Agachi.

Alături de comuniștii și oa
menii muncii cubanezi, a spus 
vorbitorul, sărbătorim în aceste 
zile cea de-a XX-a aniversare 
a Insurecției Naționale Cubane
ze — eveniment de însemnătate 
istorică in îndelungata luptă 
dusă de poporul Cubei frățești 
pentru eliberare națională și so
cială.

Trecînd în revistă istoricele 
realizări ale poporului cubanez, 
vorbitorul a subliniat că astăzi 
Cuba socialistă este o țară cu o 
economie și cultură în plin avint, 
care își aduce contribuția la cau
za păcii și socialismului, la în
tărirea forțelor antiimperialiste.

Toate aceste realizări stnt ro
dul muncii creatoare și pline de 
abnegație a clasei muncitoare, a 
întregului popor cubanez, sub 
conducerea Partidului Comunist 
si a Guvernului Revoluționar în 
frunte cu tovarășul Fidel Castro, 
si constituie un exemplu stră
lucit al forței și capacității crea
toare ale unui popor liber și 
stăpfn pe soarta sa. hotărit să-și 
făurească un viitor fericit.

Triumful revoluției cubaneze 
șl apariția primului stat socialist 
pe continentul american repre
zintă un moment de profundă 
semnificație in procesul revolu
ționar mondial, un exemplu în- 
Suflețitor pentru popoarele care 
Înotă pentru libertate, democra
ție și progres social.

Poporul nostru — a spus în 
continuare vorbitorul — dă o 
înaltă apreciere luptei eroice 
desfășurate de poporul cubanez, 
sub conducerea partidului său 
comunist, pentru anărarea Și 
consolidarea cuceririlor revolu
ției. se. bucură din toată inima 
de succesele remarcabile obținu
te de oamenii muncii din Cuba 
în opera complexă de edificare 
a societății socialiste.

Este un prilej de deosebită 
satisfacție să constatăm că legă
turile de solidaritate și priete
nie frățească dintre popoarele și 
partidele noastre, colaborarea 
multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba, bazale pe comunitatea 
orînduirii sociale, pe ideologia și 
țelurile comune de construire a 
societății socialiste, se dezvoltă 
continuu pe cele mai diverse 
planuri. în spiritul deplinei ega
lități și întrajutorării tovără
șești.

Un moment remarcabil in evo
luția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-cubaneze l-au constituit 
convorbirile fructuoase dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro, cu prilejul vizitei 
in țara noastră in 1972.

Poporul nostru, a spus in con
tinuare vorbitorul, așteaptă cu 
deosebit interes vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in Repu
blica Cuba, la invitația tovară
șului Fidel Castro, convins fiind 
că aceasta va constitui o nouă 
și importantă contribuție la dez
voltarea prieteniei frățești și 
colaborării multilaterale dintre 
partidele și țările noastre, spre 
binele popoarelor român și 
cubanez, al cauzei socialismului 
și păcii.

Vicepreședintele Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste s-a referit apoi pe 
larg la realizările poporului 
nostru, angajat ferm Să înfăptu-

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului ' . .................~
Socialiste România, 
IR,UZ. prim-Secretar 
munist din Cuba, 
al Republicii Cuba 
ședințele Republicii

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei 

nale Cubaneze, in ... 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comu
nist din Cuba, Guvernului Revoluționar și poporului frate cu
banez cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

în lupta îndelungată dusă de poporul cubanez pentru eli
berare națională si socială, actul eroic de mare însemnătate 
istorică de la 26 iulie a marcat începutul insurecției armate, 
a cărei victorie, la 1 ianuarie 1959, a deschis calea pentru 
înfăptuirea unor adinei transformări revoluționare, pentru 
trecerea la edificarea noii orinduiri socialiste. Triumful revo
luției cubaneze și apariția primului stat- socialist pe conti
nentul lătino-american reprezintă un moment de profundă 
semnificație in procesul revoluționar mondial, un exemplu 
însuflețitor pentru popoarele care luptă pentru libertate, de
mocrație și progres social.

Pcporul român dă o înaltă apreciere succeselor remarcabile 
obținute prin eforturi pline de abnegație de poporul cubanez, 
sub conducerea partidului său comunist, in construcția socia
listă. in dezvoltarea economiei, științei și culturii, in ridicarea 
bunăstării sale materiale $i spirituale, in apărarea și con
solidai ea cuceririlor revoluționare, a independenței patriei.

Constatăm cu deplină satisfacție evoluția ascendentă a re
lațiilor de prietenie frățească, solidaritate și colaborare mul
tilaterală dintre partidele, popoarele și țările noastre și ne 
exprimăm convingerea că ele vor cunoaște și in continuare 
o dezvoltare rodnică, in spiritul convorbirilor tovărășești avute 
cu prilejul vizitei in România a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Cuba, spre binele popoarelor roman 
și cubanez, al cauzei unității țărilor socialiste, mișcării comu
niste internaționale, tuturor forțelor antiimperialiste.

De ziua glorioasei aniversări jubiliare, vă urăm, dragi to
varăși. dumneavoastră, tuturor comuniștilbr și oamenilor 
muncii cubanezi, noi și mari izbinzi in construirea socialismu
lui, pentru Înflorirea și propășirea patriei.

•asul ION GHEORGHE 
de Miniștri al Republicii 

au trimis tovarășilor FIDEL CASTRO 
al Comitetului Central al Partidului Co- 
prim-ministru a! Guvernului Revoluționar 
și OSVALDO DORTICOS TORRADO, pre- 
Cuba, următoarea telegramă ;

de-a XX-a aniversări a Insurecției Națio- 
numele Comitetului Central al Partidului

iască înainte de termen planul 
cincinal, mărețul program de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, adoptat 
de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale P.C.R. Româ
nia — a spus el in continuare, 
manifestă o preocupare constan
tă pentru promovarea unei largi 
conlucrări intre popoare, în ve
derea înfăptuirii unui climat 
trainic de pace și securitate in
ternațională.

Cheia de boltă a politicii ex
terne a României o formează 
principiile independentei și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului 
reciproc — principii care își cu
ceresc în lumea contemporană 
o unanimă recunoaștere și in 
8 căror aplicare vedem esența 
democratizării vieții internațio
nale. singura temelie cu adevă
rat trainică a edificării unei 
lumi a păcii și libertății.

în încheiere, adresind comu
niștilor și poporului frai? cuba
nez cele mai cordiale felicitări 
și un fierbinte salut de priete
nie și solidaritate. împreună eu 
urarea de a obține noi și mari 
izbinzi in opera de construire 
a socialismului, pentru înflori
rea și propășirea patriei, in a- 
părarea și consolidarea cuceri
rilor revoluționare, vorbitorul a 
spus :

Ne exprimăm convingerea că 
relațiile de prietenie frățească, 
solidaritate și colaborare multi
laterală dintre partidele, po
poarele și țările noastre, smr 
cunoaște în continuare o dez
voltare rodnică, spre binele po
poarelor român și cubanez, al 
cauzei unității țărilor socialiste, 
mișcării comuniste internaționa
le. tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

A luat, apoi cuvîntul ambasa
dorul Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain.

Data pe care o sărbătorim as
tăzi — a spus vorbitorul — are 
o semnificație deosebită pentru 
noi, implinindu-se 20 de ani de 
la începutul epopeei care a cul
minat cu eliberarea Cubei.

Vorbitorul a evocat pe larg 
momentele cruciale ale istoriei 
Cubei, condițiile sociale și po
litice care au generat valul re
voluționar și au dus la declan
șarea insurecției naționale. Fo
curile de armă trase la Mon
cada — a spus el — au fost o 
chemare la luptă adresată tine
retului cubanez, au strins in ju
rul mișcării revoluționare ma
rea majoritate a populației țării.

Curajoasa pledoarie pronun
țată de conducătorul asaltului 
de la Moncada a făcut ca pro
cesul pus la cale de dictatură 
să se intoarcă împotriva aces
teia. în istoricul său discurs. Fi
del Castro a analizat minuțios 
condițiile economice, sociale și 
politice ale țării și a enunțat 
programul politic al guvernului 
revoluționar.

Victoria armatei revoluționa
re cubaneze a provocat o breșă 
adincă in blocul monolitic creat 
de imperialismul S.U.A. pe cbn-

tinentul american, a făcut să 
renască idealul latino-american 
al lui Bolivar și Marti, a des
chis o nouă eră de realizări po
litice și sociale. Pe plan econo
mic, revoluția a însemnat z- 
cuperarea tuturor bogățiilor 
care se aflau in miini străine 
și naționalizarea lor pentru a fi 
puse în slujba țării.

Cu ajutorul solidar și constant 
al țărilor socialiste, a subliniat 
vorbitorul. în Cuba a început 
un rapid proces de moderniza
re și dezvoltare a industriei și 
agriculturii, fapt care o situea
ză de pe acum printre țările cu 
cele mai înalte ritmuri de dez
voltare de pe continent. Mersul 
ascendent al economiei cuba
neze s-a evidențiat in special 
in ultimul timp, concretizindu-se 
astfel eforturile ce s-au făcut 
de-a lungul a aproape 15 ani de 
putere populară. în această pe
rioadă — a amintit vorbitorul
— economia a cunoscut o dez
voltare mereu ascendentă. pe 
multiple planuri, în industrie și 
agricultură, in zootehnie. S-a 
elaborat un program complex 
de ridicare a gradului de cul
tură și civilizație, de construi
re a numeroase obiective de 
interes social și cultural, obiec
tive sanitare și de invățămint, 
pentru a se elimina moștenirea 
grea a exploatării capitaliste. A 
crescut in permanență nivelul 
de trai al populației.

Toate aceste cuceriri — a spus 
vorbitorul — s-au obținut cu 
prețui unor mari eforturi și 
jertfe, în condițiile blocadei e- 
conomice și ale izolării impuse 
de imperialism Cubei revoluțio
nare. Planurile imperialiste de 
a infringe revoluția cubaneză 
prin blocadă politică sau econo
mică s-au prăbușit in fața avin- 
tului de nestăvilit al tuturor po
poarelor din America Latină, 
care astăzi se trezesc și în mul
te locuri pe continent s-au ho- 
tărit 
lor.

Ne
— a 
bătorim împreună cu dumnea
voastră cea de-a 20-a aniversa
re a Insurecției Naționale Cu-

• baneze.
bucurat întotdeauna de solida
ritatea 
porului român. Păstrez la fel de 
proaspete in memorie manifes
tările de simpatie față de po
porul nostru de care s-a bucurat 
tovarășul Fidel Castro în tim
pul vizitei sale in România și 
așteptăm cu mare nerăbdare vi
zita in Cuba a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
dovedi căldura 
porului nostru 
român.

Ambasadorul 
cheiat cuvîntul 
lui nostru urări de noi și mari 
succese in construirea socialis
mului.

în încheierea adunării, 1 
mâții artistice din Capitală 
prezentat un reușit program 
coruri, dansuri și poezie.

să fie stăpine pe destinul

face o deosebită plăcere 
spus vorbitorul — să săr-

Poporul nostru s-a

internaționalistă a po-

a-i 
și dragostea po- 
față de poporul

Cubei și-a în- 
adresind poporu-

for-
au

1 de

„Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean"

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", la 
Casa centrală a armatei a avut 
loc, miercuri seara, o adunare 
organizată de Ministerul Apără
rii Naționale, la care au parti
cipat generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garni
zoana București.

Au fost prezenți Li Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai Amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de 
generalul-colonel Sterian Țircă, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, care a adresat oame
nilor muncii și militarilor arma
tei populare coreene un cald

salut de prietenie frățească și 
solidaritate din partea militari
lor români.

A luat apoi cuvîntul colonelul 
Son Ghiăn Zun, atașat militar 
aero și naval al R.P.D. Coreene 
la București, care după ce a în
fățișat eroismul și spiritul de 
sacrificiu dovedite de poporul 
coreean în războiul pentru apă
rarea independenței și suverani
tății țării, împotriva imperialis
mului. a subliniat că unificarea 
patriei, pe baza principiilor de
mocratice, fără nici un amestec 
din afară, constituie în prezent 
sarcina națională supremă ce 
stă in fața poporului coreean.

• Selecționata masculină de 
handbal a României, care se 
află de mai multe zile în Franța, 
a susținut la Caen un joc amical 
în compania reprezentativei ță
rii gazdă. Handbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
19—9 (9—1). Echipa română ur
mează să evolueze la Deauville,
• Turneul internațional mas

culin de baschet de la Palermo 
s-a încheiat cu victoria echipei 
italiene Simmenthal Milano ■ 
6 puncte, urmată de selecționata 
României — 4 puncte. Bulgariei 
— 2 puncte, U.R.S.S. — ze>a 
puncte. în ultimă zi a competi
ției. baschetbaliștii români au 
învins cu scorul de 53—51 (30- 
31) formația Bulgariei, in timp 
ce Simmenthal Milano a întrecut 
cu scorul de 99—78 (46—44) 
chipa U.R.S.S.

• Au continuat meciurile tur
neului internațional de baschet 
(junioare) de la Sofia. Echipa 
României a învins cu scorul de 
55—5(1 (29—19) echipa Poloniei.

• Miercuri, in Sala sporturi
lor din Constanța au început 
întrecerile competiției interna
ționale feminine de volei pentru 
„Trofeul Tomis". în primul joc, 
echipa României a învins cu 
scorul de 3—1 (15—6, 10—15. 15—
2, 15—7) echipa Poloniei. Selec
ționata Cehoslovaciei a dispus 
cu scorul de 3—0 (15—7, 15—4, 
15—7) de echipa Ungariei.
• în cea de-a doua rundă a 

turneului interzonal de șah de 
la Petropolis (Brazilia), marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu a remizat în 19 mutări cu 
marele maestru cehoslovac Vlas- 
timil Hort.

• Miercuri, la Moscova s-i 
încheiat intilnire» de tenis din
tre echipele U.R.S.S. și Franței 
din cadrul semifinalelor zonei 
europene a „Cupei Davis". Te- 
nismanii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 3—2. Echipa 
U.R.S.S. va întîlni in zilele
3, 4 și 5 august, la București, 
finala zonei europene (grupa 
echipa României.

Iată rezultatele înregistrate
ultima zi a întilnirii de la Mos
cova : Barthes, Jauffret-Metre- 
veli. Lihăciov 6—4. 7—5. 11—9 
(setul trei a fost reluat miercuri 
de la 3—3) ; Metreveli-Jauffret 
6-1, 6—3, 4—6, 4—6. 6—4 ;
Kakulia-Proisy 6—3, 6—3, 6—4.
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TURISMUL-
factor de educație patriotică

într-o discuție, avută recent, cu Vasile Neagu, secretar cu 
problemele de sport, turism și pregătire pentru apărarea pa
triei, al Comitetului județean Buzău al U.T.C.. l-am rugat să 
prezinte aspecte din activitatea pe care o desfășoară sectorul 
de turism, să evidențieze activitatea turistică de masă care se 
constituie ca un factor activ de educație patriotică.

— într-o perioadă relativ 
scurtă, un număr de circa 18 000 
tineri au vizitat cele mâi pito
rești locuri, au fost prezenți la 
lecțiile de istorie oferite de mu
zeele patriei. Este vorba de ti
nerii din organizațiile U.T C. de 
la I.M.U.T. Buzău, întreprin
derea de sirmă și produse din 
sîrmă, Șantierul 6, Fabrica de 
prelucrarea lemnului Nehoiu sau 
școlile generale nr. 15, nr. 1 
Nehoiu, Liceul pedagogic Bu
zău etc. care au vizitat Nordul 
Moldovei, sudul țării. Valea Pra
hovei, Valea Oltului, municipiul 
București. Dar, acțiunile educa
tive nu s-au oprit la vizitarea 
acestor obiective, ci au conti
nuat și după terminarea ex
cursiilor. prin organizarea și 
desfășurarea unor mese rotun
de, expoziții, simpozioane, se
siuni de comunicări. Merită 
evidențiat comitetul U.T C. de 
la Liceul pedagogic (secretar 
Veronica Ailenei) care a făcut 
din acțiunile organizate ample 
manifestări educative : popu
larizarea grafică a traseului 
excursiei, fotomontaje cu foto
grafii de pe traseu, sesiune de 
comunicări. Și comitetul U.T.C. 
de la Liceul nr. 2 Rm. Sărat are 
o bună experiență care merită 
să fie cunoscută. Pe lingă cercul 
de turism funcționează secții 
de biospeologie, geografie, geo
logie, istorie care au activitate 
proprie și contribuie, prin acti
vitatea pe care o desfășoară, la 
creșterea pasiunii tinerilor pen
tru turism, a dragostei față de

patrie, față de realizările socia
lismului. Trebuie evidențiată șl 
organizația U.T.C. și cercul de 
turism de la Școala generală nr. 
1 Nehoiu (secretar Valerica Vă
duva) care au organizat acțiuni 
turistice complexe de educație 
patriotică : participarea la mi
tingul organizat cu prilejul 
sărbătoririi a 40 de ani de la 
grevele muncitorilor ceferiști și 
petroliști de la Uzina Grivița 
Roșie, vizite la Muzeul de isto
rie al R.S.R., Muzeul de Istorie 
al partidului, al mișcării munci-

torești și democratice din Româ
nia, prezentarea 
eroilor uteciști și 
simpozioane, intilniri cu activiști 
de partid și U.T.C.

Aș vrea să mai arăt 
reușit să permanentizăm 
de turism ce constau in 
reciproce între cercurile 
rism de la orașe și cele de la sate. 
Cercul de la Liceul economic, cu 
cel din comuna Sărulești, Liceul 
Pedagogic cu Gura Teghii, Li
ceul de artă plastică și muzică 
cu Gura Teghii, Liceul agricol 
Rm. Sărat cu cel din Vîlcele. 
Asemenea acțiuni au un dublu 
scop : educativ și recreativ pen
tru ambele cercuri și constituie 
schimburi de activități utile și, 
în același timp, atractive.

portretelor 
comuniști,

că am 
acțiuni 

vizite 
de tu-

BULETINUl
TRANSFERÂRILOIU

întrunită marți seara într-o 
ședință specială, conducerea fe
derației de fotbal a discutat și 
aprobat cererile de transfer de
puse în perioada 1—21 iulie. 
Iată, pe echipe, lista completă 
a jucătorilor transferați :

DINAMO. Cu carantină (șase 
luni) : Pamfil (Minerul — 
Mare) și Nicolae (Azotul 
zia).

UNIV. CRAIOVA. Cu
(Electroputere 

Tănase și Mir- 
Școala sportivă

Baia 
Slobo

caran-
tină : Berneanu 
Craiova), Cirtu, 
cea (toți de la 
Craiova).

F. C. ARGEȘ, 
namo), Niculescu (Rapid), Spe- 
riatu (Spicul Toporul), Georgica 
(Victoria Craiova). Cu caranti
nă : Toporan (Azotul Slobozia), 
Miu (Chimia Găețti), Petrache 
(Liceul nr. 1 Caracal).

S. C. BACAU. Munteanu („U“ 
Cluj), Fugaciu și Diță (ambii 
de la Ceahlăul Piatra Neamț), 
Pelea (Tractorul Brașov), Pîr- 
lea (Unirea Tricolor București), 
Tasală (Gloria Hațeg).

C.F.R. CLUJ. A. Katona (Jiul), 
Lengyel (Industria Sirmei Cîm- 
pia Turzii). Cu carantină : Giur
giu (Corvinul Hunedoara), Pe- 
trușan (Voința Cărei).

STEAUA. N. Ionescu (Petro
lul), Ilau (Flacăra roșie Bucu
rești). Cu carantină : Guran (Vi
itorul Vaslui).

F. C. PETROLUL. Rămureanu 
(Dinamo), Popa (Șoimii Timi
șoara). Cu carantină : Gonea și 
Marinescu (de la Delta Tulcea), 
Chivu Cotigă și Tudorel Cotigă 
(Progresul Brăila). Birlă și Zam
fir (Petrolul Videle), Gheorghiu 
(Prahova Ploiești).

STEAGUL ROȘU. Florescu 
(Metrom Brașov), Zair (Colorom 
Codlea). Purcarin (Nitramonia 
Făgăraș). Iov (Școala sportivă 
Brașov). Cu carantină : Matees- 
cu (Metalul București), Fanici 
(Mureșul ~ '

F. C.
(Steaua).

RAPID, 
goj). Bunea și Voicilă (ambii de 
la Automatica Alexandria). Cu 
carantină : State (Metalurgistul 
Cugir), Periâț (C.F.R. Timișoa
ra), Giurgiu (Industria Sirmei 
Cimpia Turzii).

Mustățea (Di-

Toolita).
CONSTANȚA. Vigu

Korek (Vulturii Lu

U. T. A. Cu carantină : Tran- 
dafilon și Iorgulescu (ambii de 
la Metalul București), Muntea
nu, (Corvinul Hunedoara).

C. S. M. REȘIȚA. Cu caranti
nă : Constantin și Căprioru (de 
la Metalul Drobcta Tr. Severin).

„U“ CLUJ. Nagy și Suciu (In
dustria Sirmei Cimpia Turzii).

A. S. A. TG. MUREȘ. Onuțan 
(Jiul). Blaga (C.F.R. Tg. Mureș), 
Olah (Lemnarul Tg. Mureș). Cu 
carantină : 
(Progresul 
(Minerul
(C.F.R. Sighișoara). Focșeneanu 
(Gaz metan Mediaș). Munteanu 
(Olimpia Satu Mare), Suciu 
(C.S.M. Sibiu).

JIUL. Grama (Progresul 
București). Tudor, Tulpan, Nițu, 
Basno. Mbcanu (toți de la 
Steaua), Stoian (Mureșul Deva), 
Predescu (Dinamo). Cu caranti
nă : Selimesy (Metrom Brașov), 
Naște (Nicolina Iași).

SPORTUL STUDENȚESC. 
Măndoiu (Progresul București), 
Potopea (C.F.R. Sighișoara), 
Grosu. Visache. Radu, Nicolae 
(toți de la Școala sportivă nr. 2 
București). Cu carantină : Pa- 
taky (Olimpia Satu Mare), Țo- 
lea (C.S.U. Galați).

POLITEHNICA IAȘI. Micloș 
(Steaua), Ailoaiei (Unirea Iași), 
Andrioaiei (Relonul Săvinești), 
Atimoftoaiei și Anton (de' la 
Șoimii Tarom).

POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Jivan (C.F.R. Arad).

Cererile de transfer cu caran
tină depuse de jucători aparți- 
nînd echipelor de divizia A — 
25 la număr, printre care se 
numără cele ale lui Mine (S.C. 
Bacău) 
șoara, 
pentru 
pentru 
fi soluționate vineri, la F.R.F., 
in prezența jucătorilor respec
tivi și a reprezentanților clubu
rilor interesate. Tot vineri va 
fi elucidată și situația lui Dudu 
Georgescu (Progresul București) 
care a optat — semnind două ce
reri de transfer — și pentru Di
namo, și pentru C.S.M. Reșița.

Pîslâru și Grigore 
București), Ghinea 

Baia Mare). Irimie

pentru Politehnica Timi-
Sameș (Univ. Craiova) 

Steaua, Grigoraș (Rapid) 
C.S.M. Reșița etc. — vor

Tabăra de sculptură

Situată la circa 35 de 
de Buzău, într-un splendid 
peisaj montan, pe colinele din 
apropierea mînăstirii Ciolanu, 
se află cel mai mare muzeu 
în aer liber din țară —- Tabă
ra de sculptură de la Măgura.

Istoria acestui obiectiv tu
ristic, unic în felul 
scurtă.

In anul 1970, la 
organelor locale de 
de stat din Buzău și a Uniunii 
Artiștilor Plastici. în scopul 
de a permite celor măi tineri 
artiști de a realiza lucrări de 
artă monumentală și, în fe
lul acesta, de a îmbogăți pa
trimoniul artistic al județului 
Buzău, s-a instalat, la Măgu
ra, un atelier de sculptură în 
aer liber unde, în fiecare vară 
vin și rămîn aici, timp de o 
lună, 15—20 de tineri artiști, 
cărora li se pun la dispoziție 
blocuri uriașe de piatră din 
cariera de piatră Măgura 
pentru a-și transpune talentul, 
ideile, măiestria artistică în 
opere originale. Printre tine
rii sculptori, de fiecare dată, 
se află și artiști consacrați așa, 
Incit, tabăra de la Măgura 
poate fi considerată o adevă
rată școală. Cele trei ediții 
ale Taberei de sculptură de 
la Măgura au consolidat, o 
frumoasă tradiție și au lăsat, 
în perimetrul acestui muzeu 
în aer liber atît de original., 
o moștenire artistică va
loroasă. Iată o apreciere 
competentă despre dimen
siunile și semnificația acestui 
muzeu în aer liber, datorată 
președintelui U.A.P. Brăduț 
Covaliu : „Măgura este locul 
unde cei mai buni, artiști ti
neri ai noștri din toată tara 
își încearcă dalta cu temeri
tate, desc’Irînd în inima lor 
marea chemare pentru care 
omul este făurit : împlinirea. 
S-ar părea că în acest, loc, 
parcă menit de zei, natura

lui, este

inițiativa 
partid și

îșt bhenmă făuritorii în piat'ă 
să-ntruchipeze visuri. Ansam
blul crește an de an prin im
boldul mereu proaspăt al ge
nerațiilor de artiști ce adaugă 
operele lor primelor colective 
care au lucrat aici și care au 
situat nivelul lucrărilor la o 
ținută impunătoare. Ceea ce 
ne-a emoționant întotdeauna 
a fost interesul, dragostea și 
entuziasmul organelor de 
partid și de stat din județul 
și municipiul Buzău, care au 
contribuit neobosit la trans
formarea acestui atelier în 
aer liber într-un muzeu de 
prestigiu ce-și merită de pe 
acum respectul și popularita
tea".

Continunînd, firesc, preo
cupări tradiționale ale locui
torilor 
venind în întîmpinarea dorin
ței de afirmare a tinerei ge
nerații 
noastră. 
Măgura 
început, pe o linie sigură de 
evoluție. Nu a fost, și nu este 
un experiment rupt de reali
tate. Conștiința că se adre
sează în primul rînd oame
nilor, că lucrează în mijlocul 
unei naturi ospitaliere, vatră 
strămoșească a poporului ro
mân. a trezit în sufletul ti
nerilor sculptori energii și 
ambiții nehănuite. Județul 
Buzău se mîndrește. pe bună 
dreptate, cu această zestre 
spirituală care, cu timpul, va 
deveni un important punct de 
atracție atît pentru iubitorii 
de artă din țara noastră și de 
peste hotare, cit și pentru tu
riști.

Iată, așadar, o invitație 
ireziștihilă adresată tinerilor 
turiști I

din această zonă și

de artiști din țara 
Tabăra de sculptură 
s-a înscris, de la

Grupaj realizat de
V. CABULEA

(Agerpres)

O ARENA...
(Urmare din pag. I)

•»

în acel centru, nu se află nimeni altcineva decît tu însuți, 
propriul eu. Deprinzindu-te să te privești întotdeauna supu- 
nindu-te, permanent, judecății acestei instanțe proprii, de 
mare însemnătate - forul interior - te obișnuiești să-ți cintă- 
rești cu gravitate faptele, să iei hotâriri bine chibzuite, să-ți 
exersezi spiritul critic și autocritic — combustibil valoros pen
tru propulsarea, pe orbita vîrstelor, a personalității cuiva. A- 
vindu-te neîntrerupt in față, dar nu pentru a te autoadmira 
neîncetat, nelimitat, ci pentru a te autoaprecia la justa va
loare, acționezi, de regulă, corespunzător : adică ai dorința 
conștientă de a acționa, în orice împrejurare, mulțumitor ; ai 
sentimentul realizării de sine, dar și al nerealizârii, atunci 
cind este cazul : ai necesitatea identificării cu modele pozi
tive, intilnite fie in propria familie, fie în clasă sau atelier, 
pretutindeni. Treptat, adolescentul își dezvoltă astfel auto
controlul, ceea ce permite și o relativă... absență a autori
tății maturilor (pentru că acest autocontrol al adolescentului 
nu reprezintă altceva decît dovada certă a faptului că el și-a 
însușit, în fond, modelele pozitive adulte). Și iată cum se 
forjează matricea personalității sale !...

Școala răspunderilor timpurii, autocontrolul realizat prin 
intermediul forului interior, prin - siguranță de sine, conduc,

firesc, la structurarea unui tip de adolescent bine integrat 
social, capabil să depună stăruință în realizarea de sine ; 
spre deosebire de cazurile nefericite in care imposibilitatea 
tinărului de-a admite realitatea drept realitate obiectivă, a- 
cesta este împins la „derivă" (de un fel sau altul), căci in
stanța interioară care-ar trebui să-i cenzureze acțiunile, s-a 
format defectuos, autocontrolul funcționează prost, de unde 
și o dificilă supunere și'acceptare a obligațiunilor de tot fe
lul, a autorității părintești didactice, a autorității in gene
ral, a regulilor de conviețuire socială în special.

Fără autocontrol, deci fără spirit autocritic, intr-un for in
terior slab construit și neexersat, tînârul este sclavul proprii
lor impulsuri de moment, i se pare perfect tot ceea ce între
prinde, nu suportă nici o corectare, din partea oricui ar veni 
(nici din partea sa : nu-i capabil s-o emită și, implicit, s-o 
primească). Atenție I însă , siguranța de sine" hipertrofiată 
sufocă orice criteriu de comportare obiectivă, realmente co
lectivă. Se naște, atunci, deosebit de primejdios, necesitatea 
satisfacerii imediate și categorice, cu orice risc, a impulsurilor 
de moment, fără discernămint și fără verificarea lor in forul 
interior, așadar fără nici o autocen?ură. De unde și cazuri- 
le-limită, negative, de care ne mai ciocnim... Evoluînd la 
voia impulsurilor și nu în limitele sănătoase ale simțului 
critic și autocritic, adolescentul involuează - și nu cum i se 
pare lui că s-ar maturiza... rapid : involuează deoarece așa 
se produce de fapt o regresiune a personalității sale, el a- 
tinge o anumită treaptă de vîrstă, dar, prin comportare, do
vedește că nu se poate insera, cum se cuvine, social, conform 
virstei pe care o are. Și el, bletui, care crede ca așa e mult 
mai mare, mai... matur...

La Constanța, în cea 
de-a treia întîinire între 

echipele României și 
S.U.A.

A

MECI EGAL
Sala sporturilor din Constan

ța a găzduit marți seara cea 
de-a treia intilnire dintre spe
ranțele olimpice ale României 
și Statelor Unite ale Americii. 
Oaspeții, nemaiputind prezenta 
boxerul de categorie semigrea, 
Tommy Brooks, care in cele 2 
intilniri precedente a suferit 
infringed prin abandon, au tri
mis in ring numai 10 sportivi.

Selecționerii noștri, in dorin
ța de a obține o nouă victorie, 
au alcătuit o echipă total schim
bată, cu 6 „speranțe" care au 
depășit... junioratul.

Cu toate acestea, selecționata 
noastră nu a reușit, in final, de- 
cit un scor de egalitate (5-5). 
meritoriu, de altfel, in fața pu
ternicei echipe a S.U.A. Și dacă 
arbitrii judecători nu l-ar fi de
clarat Învingător pe Ibrairn Fa- 
redin (care in ring fusese învins 
de J. Livingston) oaspeții ar fi 
plecat acasă 
poate ar fi 
următoarea 
conducătorii 
vroiau să 
mai mare 
prezentat o formație alcătuita

cu o victorie pc care 
meritat-o. Se pune 
întrebare : De ce 
lotului nostru, dacă 
ruleze un număr 

de boxeri, nu au

din sportivii ce-i aveau in lot 
și din care n-ar fi trebuit să 
lipsească Dafinoiu, Căpățină și 
alții dornici de afirmare? Scopul 
principal era să se verifice po
tențialul acestor tineri boxeri 
taleniați.

Din icei 10 boxeri români 
care aui.evoluat in cea de-a treia 
intilnire, singurul care s-a re
marcat a fost Ilie Dascâlu. Deși 
americanul James Chapman a 
dorit neapărat să aibă ca adver
sar direct pe invingălorul lui 
de la Brăila. în speranța unei 
revanșe, a trebuit să se recu
noască și de această dată În
vins in fața lui Dascălu.

Din totul sportivilor ameri
cani s-au remarcat Alberto 
Sandoval, Hovard Davis jr. și 
puternicul Russel Fielding, în
vingător in cele 3 intilnin numai 
prin abandon, in fața căruia, 
cred, numai campionul olimpic, 
sovieticul Lemeșev, ar fad 
față...

Deci, din cele 3 intilniri, re
prezentanții 
două și una 
egalitate.

noștri au cîștigat 
au terminat-o la

ION BALAURE



Rodnică activitate productivă 
în zonele eliberate ale Republicii 

Vietnamului de Sud de peste hotare
s

Administrația revoluționară populară din zonele eliberate ale 
Republicii Vietnamului de sud desfășoară o rodnică activitate 
atît la nivel central, cit și la nivelul provinciilor, districtelor ți 

satelor.

La Quang Tri, de pildă, se află 
deja 100 de ateliere de fabricat 
utilaj agricol. Peste 30 de ma
gazine diferite și 11 alte insti
tuții asigură comercializarea și 
transportarea mărfurilor intre 
diversele districte ale acestei re-, 
giuni. Circulația a fost restabi
lită pe aproape toate principa- 

, lele căi rutiere și 
i portul Dong Ha. 
poștă din Quang 

■ sute de kilometri 
fonice, care fac legătura 
zonele de cimpie și 
înalte și a asigurat distribuirea 
a zeci de mii de scrisori și re
viste spre instituții și comune.

Au fost repuse în funcțiune, 
în interesul economiei -.și al 
populației din zona eliberată, u- 
zinele de apă și electricitate și 
atelierul pentru reparații auto 
de la Binh Phuoc.

în provincia Kien Tuong. pu
terea revoluționară a Împărțit 
mai mult de 1 500 hectare de o- 
rezării locuitorilor de curind în
torși din zonele aflate sub con-

fluviale și in 
Serviciul de 

Tri a instalat 
de linii tele- 

între 
platourile

trolul administrației de la Sai
gon. Populația din această pro
vincie a cultivat orez pe mai 
mult de 41 000 hectare, triplind, 
în acest fel, in raport cu anul 
1972. suprafața cultivată.

Populația din districtele Kien 
Binh și Tuyen Binh a plantat a- 
proape 500 hectare cu cereale 
timpurii, asigurînd o cantitate 
de produse suficientă pentru 
consum.

De altfel, la numai trei 
luni după semnarea Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului, 
populația provinciilor din Nam 
B6 occidental a redat culturii 
mai mult de 25 000 hectare de 
orezării, in același timp, popu
lația din My Tho repunînd 
stare de funcționare peste 
km de canale de irigație. Cu a- 
jutorul consiliilor puterii revo
luționare. populația aceleiași re
giuni a defrișat zeci de mii de 
hectare, redindu-le agriculturii.

româna in drum

ÎNTÎLNIRE
PRIETENEASCĂ

“1 PREȘEDINTELE GIOVANNI LEONE
A PRIMIT DELEGAȚIA MUNICIPIULUI

CONSTANȚA
Președintele Republicii Italie ne, Giovanni Leone, a primit, 

marți, delegația municipiului Constanța, prezentă in Italia 
pentru a participa la „Săptămîna prieteniei româno-italiene", 
care se va desfășura la Sulmona, incepind de joi. La primire 
a luat parte o delegație a orașului Sulmona. Au fost, de ase
menea. prezenți ambasadorul României la Roma. Iacob fonaș- 
cu, și alți membri ai ambasadei.

Tineretul din

R. D. Vietnam

pe șantierul
mundi

creatoare

• în suburbia pariziană La 
Celle Saint Cloud a avut loc, 
miercuri, o nouă ședință din ca
drul intilnirilor consultative din
tre reprezentanții celor două 
părți sud-vietnameze.

într-o declarație premergă
toare ședinței. Nguyen Van 
Hieu, conducătorul delegației 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii 
de Sud la aceste 
relevat că, pină in 
o măsură din cele
comunicatul comun din 13 iunie 
a.c., privind îndeplinirea Acor
dului de la Paris in vederea re
zolvării problemelor interne ale 
Vietnamului de Sud, nu a fost 
adoptată, din cauza poziției pe 
care s-a situat administrația sai- 
goneză.

LA BUDAPESTA

Vietnamului 
consultări, a 
prezent, nici 
prevăzute în

FTerra

Tineretul din RD. Viet
nam a preluat patronarea lu
crărilor de restabilire a te
lelei de comunicații, de re
facere și reparare a poduri
lor. autocamioanelor și ma
terialului rulant feroviar — 
acțiune dc maximă impor
tanță in cadrul ansamblului 
de măsuri menite să ducă la 
lichidarea cit mai grabnică a 
urmărilor războiului pe pla
nul întregii economii națio
nale.

In primele șase luni 
pace. în R.D. Vietnam 
tost create peste o mie
brigăzi de tineret partici
pante Ia acțiunea de reface
re din sectorul comunicații
lor. Sutele de kilometri de 
căi feroviare și rutiere re
făcute, cele 135 de poduri 
reconstruite sau noi și cele 
aproximativ 1 200 de vagoa
ne de calc ferată date in 
exploatare in ultimele luni 
n-ar alcătui dccit un bilanț 
cu totul incomplet al roade
lor muncii eroice desfășura
te nc acest front de țiherțtul 
țării. .

BUDAPESTA 25 — Cores
pondentul Agerpres, Aurel 
Pop, transmite : In drum spre 
Berlin, delegația română care 
va participa la cel de-a) 10- 
lea Festival mondial al tine
retului și studenților, a tre
cut. miercuri, prin R. P. Un
gară.

La Budapesta, delegația ti
nerelului român a fost salu
tată de Laszlo Illisz, secretar 
al C.C. al U.T.C., de repre
zentanți ai C.C. al U.T.C. și 
de numeroși tineri.

Cu prilejul intilnirii repre
zentanților tineretului din 
cele două țări, desfășurată 
intr-o atmosferă prietenească, 
a fost prezentat un frumos 
program cultural-artistic.

După-amiază, delegația ti
neretului român a plecat spre 
Republică Socialistă Ceho
slovacă.

Primarul orașului Sulmona, 
Paolo di Bartolomeo, a arătat, 
in cuvintul rostit cu acest pri
lej, că această întîlnire va con
tribui la consolidarea raportu
rilor de prietenie dintre Con
stanța, și Sulmona — orașe în
frățite — dintre România și 
Italia. Primarul Municipiului 
Constanța. Petre Nicolae, a ară
tat. în cuvintul său că recenta 
vizită în Italia a președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. convorbirile avute și 
documentele semnate cu acest 
prilej au dăltuit. noi trepte du
rabile pentru perspectivele de 
viitor ale relațiilor dintre Româ
nia și Italia.

în cuvintul său, președintele 
Giovanni Leone a subliniat că 
relațiile de simpatie și priete
nie dintre popoarele român și 
italian, fondate pe legături secu
lare de cultură și istorie, con
stituie un bun al nostru comun. 
„Ați avut această dovadă și cu 
ocazia recentei vizite in Italia a

președintelui Consiliului dc 
Stat at României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, și a distinsei 
sale soții. doamna Elena 

. Ceaușescu. îmi amintesc eu 
multă plăcere de această vizită 
eficace, de convorbirile pe care 
Ie-a prilejuit", a spus șeful sta
tului italian. Roferindu-se la ' 
înfrățirea dintre orașele Sulmo
na și Constanța. președintele 
Leone a evocat, figura marelui 
poet latin Ovidiu, precum și 
străvechile legături spirituale 
dintre reprezentanții cei mai de 
seamă: ai culturii celor două po
poare.

în încheiere, președintele Gio
vanni Leone și-a exprimat spe
ranța că prietenia constantă 
djntre cele două națiuni seva 
întări și mai mult și a urat po
porului român noi și importante 
succese pe drumul progresului 
și civilizației.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

In peisajul cubanez, „Isla de 
Pinos" ocupă un loc aparte. A 
doua insulă ca mărime a Cu
bei, se impunea înainte de re
voluție prin ineditul plantații
lor de pin, ca și prin farmecul 
locurilor sale de agrement ca 
Playa Bibijagua, a cărei faleză 
e acoperită de o splendidă 
mantie neagră. Dar, tot aici, în 
forturile 
Gerona, 
Sud-Est.
nițați mii și mii de oameni — 
patrioți devotați. Aici au îndu
rat regimul de teroare multi 
dintre supraviețuitorii atacului 
cazărmii Moncado, care a mar
cat începutul insurecției națio
nale, eveniment de la care se 
împlinesc, la 26 iulie, 20 de ani.

Relatările lui Ruis Lavante 
sint cutremurătoare. Intr-unui 
din bastioanele circulare care 
adăpostea aproximativ 1 000 de 
deținuți „periculoși" celulele 
erau lipsite de lumină și inun
date cu apă. In răstimpul a 
15-20 zile chiar omul cu o ca
pacitate deosebită de rezistență 
fizică iși pierdea viața, 
aruncat spre devorare 
Iilor.

O dată înlăturată

închisorii din Nueva 
situată în partea de 

a insulei, erau intem-

lacăzut 
revoluției, 
vizează 
de citrice 
Un rol deosebit revine tineretu
lui, în realizarea acestor pro
iecte.

in plin cîmp, 
ristic Coloni și 
Gerona, se află 
dară „14 Iunie", 
derne adăpostesc

datorie pentru cauza 
Prevederile planului 

dezvoltarea plantațiilor 
și creșterea vitelor.

între punctul tu- 
orașul Nueva 

Școala secun- 
Blocuri mo- 

săli de clasă,

Un îndrăgostit de meleaguri
le ce renasc ni s-a părut An
tonio Gili. Părtaș la toate înnoi
rile de pe insulă, îl simți cum 
vibrează la înfăptuirile prezen
te. Pe teritoriul insulei 13 000 
ha sînt acoperite azi cu lămîi 
și portocali... Și calea plantcții- 
lor e larg deschisă spre alte 
suprafețe. In fiecare an înain
tează cu 3.000 de hectare. E o 
muncă frumoasă, dar grea. Pen-

Tinerețea insulei

Crearea unei noi
Uniunea 
satelitul 
„Cosmos 
relatează

de 
au 
de organizații de tineret

• LA 25 IULIE, in 
Sovietică a fost lansat 
artificial al Pământului 
— 577". Agenția TASS
că la bordul satelitului se află 
aparate destinate continuării ex
plorării spațiului cosmic.

in R.A. E.
In 

fost 
noi

Arabă Egipt a 
crearea 
de

Socialistă
— anunță
T.A.S.S.
prilej, la Cairo a avut

Republica 
proclamată 
organizații 

„Uniunea 
Egiptului" 
M.E.N. și

Cu acest „___ _ ...
loc un miting al reprezentanți
lor tineretului egiptean, la care 
a luat cuvintul președintele 
Anwar Sadat.

unei 
tineret — 
Arabă a 
agențiile

I

| RADU BUDEANU |
*VZ//////Z/Z//Z/ZZ/ZZZZ//ZZZZZ/Z//ZZZ/ZZZZ//ZZZZZZZZZZ'ZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZ5

In comuna Tarascon tmdc, cindva, Tariarin s-a desfătat, în 
voie, în mijlocul naturii, edilii au decis să lase baltă proiectul 
unei fabrici de bauxită și să realizeze. în schimb, o pădure de 
mesteceni. In Pirineii Orientali, în Ceret, alți edili au hotărit, 
încălziți de același gînd, să nu mai vîndă terenuri imobiliare 
decit cu condiția expresă, ca beneficiarii să rezerve două treimi
din suprafețele preluate spațiilor verzi. Aceeași patimă pentru 
pajiști, crînguri și păsărele cîntătoare in libertate, cutreieră 40 
de municipalități din, Franța pornite, cu sirg, să câștige pre
miul unui concurs lansat de „Fundația pentru salvarea na
turii".

Lingă Birmingham, sub un smog sută la sută britanc,' un 
primar îndrăzneț, dintr-un elan absolut personal, a reușit să-și 
convingă concetățenii ca în locul unui ansamblu de service-uri 
auto să se instaleze o grădină zoologică unde leii și tigrii să 
poată urla în voie în miezul unei vegetații luxuriante trans
plantate și întreținute pe bază de cotizații benevole.

In sfîrșit. .în Statele Unite, intr-un orășel — Davis — pri
marul, Joe Cambelon, și-a împins entuziasmul pînă departe 
slringlnd în chingi'sacra inițiativă particulară. Cine nu își 
plantează în fața casei un copac este urmărit, printr-un feroci 
și sistematic ansamblu de amenzi, pînă își înverzește fațada.

Mai frecvent decit s-ar putea crede, edilii clin numeroase 
colțuri ale pămîntului, aflați în concurs sau pur și simplu por
niți pe calea unei sincere întoarceri la natura mamă, se agită 
îneci cînd să aducă înapoi, printre citadini, oarecare iarbă, 
pădure și alte asemenea. Lupta împotriva industriei poluante 
generează, deloc paradoxal, apariția unei alte industrii. Este 
vorba de industria transplantului de peisaj. Cîteva firme fran
ceze, stilate, cu bun gust și posibilități, dar în special una. 
americană., „Nature", s-au lansat tare, ca urmare a acestei 
mode foarte constructive, de altfel.

Se produc și se oferă', pe bandă rulantă, peisaje diverse în 
funcție directă de inspirația beneficiarului. Oricînd, se pot 
cumpăra cu atît mai ieftin cu cit „natura" cu pricina este 
mai întinsă, copaci simpli, crînguri, parcuri sălbatice (engle
zești), corecte și aliniate (franțuzești) sau învîrtejite și de ne
pătruns (africane). Tot ce se taie din mijlocul naturii propriu- 
zise se aplică, piesă' cu piesă, după proiecte riguroase, printre 
betoane și. sumbre blocuri confortabile. In cercul vicios al 
business-tilui hanii se pot scoate și din piatră seacă. Mai ales 
că „se poartă" și slînci goale...

Apoi era 
croeodi-

însemnări' de CONSTANTIN ZAMFIR

dictatura 
lui Batista, Bastilia cubaneză a 
încetat să mai existe. Forturile 
circulare, impresionante prin di
mensiunile lor, de zeci de 
tri pătrați, sînt azi locuri 
joacă pentru copii.

Un mic muzeu 
insulei, viața puținilor 
tari, acțiunile duse 
numeroaselor grupuri 
și conchistadori care 
turat prin aceste locuri 
după înavuțire, înnoirile prezen
te și proiectele de viitor.

Este prezentată aici o recen
tă descoperire din peștera f’unta 
del Este : un grup de picturi 
în care predomină cercuri con
centrice de diferite culori. Spe
cialiștii angajați in cercetarea 
descoperirii n-au ajuns la o pă
rere comună. Se presupune, însă, 
că ar fi vorba de unele semne 
de orientare în spațiu care ar 
aparține civilizației precolum- 
biene. Ținînd seama de însem
nătatea descoperirii pentru stu
dierea culturii strămoșilor ac
tualilor locuitori ai insulei, peș
tera cu desenele descoperite a 
fost reprodusă într-una din să
lile Muzeului găzduit de Capi- 
toliul din Havana.

Insula Pinilor, in întregul ei, 
cunoaște profunde transformări. 
Incepind din 1964 insula repre
zintă un vast șantier. Planul în
noirilor poartă numele unuia 
dintre fiii iubiți ai națiunii cu
baneze Camilo Cienfuegos,

Propunere a Frontului democratic pentru 
din R.P.D. Coreeană

So Cjol, membru al Comitetu
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, membru al 
Prezidiului C.C. al Frontului de
mocratic pentru reunificarea pa
triei, a prezentat un raport în 
care, în numele partidelor poli
tice și al. organizațiilor sociale 
afiliate la front, a propus repre
zentanților tuturor păturilor so
ciale și partidelor politice din 
Coreea de Sud să convoace ime
diat o mare Adunare. Națională 
pentru a discuta și rezolva pro
blema reunilicării naționale. 
Raportorul a propus ca această 
Adunare Națională să-și desfă
șoare lucrările la Phenian, ară
tând, totodată, că pentru aceasta 
poate fi ales, de. asemenea. 
Seulul sau alt oraș. înainte de 
aceasta, a arătat el. ar putea 
avea loc o întîlnire de lucru la 
Panmunjon, nențru a discuta o 
serie de probleme practice le
gate de pregătirea Adunării Na
ționale

Vorbitorul a declarat că partea 
nord-corecană este dispusă să 
aibă contacte bilaterale sau mul
tilaterale preliminare cu repre
zentanți ai partidelor politice și 
organizațiilor sociale, precum Si 
cu persoane individuale din Sud, 
in orice moment și în orice loc, 
în vederea pregătirilor pentru 
convocarea Adunării Naționale.

reunificarea patriei
La Phenian a avut loc cea 

de-a 59.-a plenară lărgită a Co
mitetului Central al Frontului 
democratic pentru reunificarea 
patriei din R.P.D. Coreeană, in 
sprijinul recentului program în 
cinci puncte de reunificare, pre
zentat de Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene.

Colaborare
româno — cehoslovaca

în cadrul manifestărilor prilejuite.de aniversarea unui sfert 
de veac dc. la semnarea primului tratat de prietenie... romăno- 
cehpslovac și a cinci ani de la noul Tratat de prietenie, colâ- 
botare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Cehoslovacă, in localitățile B'anov 
și 2'volen au avut loc adunări la care au vorbit V. Grazdosik. 
prim-secre'tar al Comitetului raional Uherske Hradiste al 
P.C. din Cehoslovacia, și. respectiv. Jan Dovalec. secretar al 
Comitetului național al raionului Zvolen. A luat, de asemenea, 
cuvintul însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Praga, 
Simion-Vlad Popa.

în ambele localități, reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, precum si ai Ambasadei române la Fraga 
au depus coroane de flori la monumentul și la cimitirul osta
șilor români căzuți pentru eliberarea. Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

redă istoria 
săi locui- 
împotriva 
de pirați 
s-au vîn- 
în goana

PĂSĂRILE, STÎNCILE

Liberia

laboratoare și dormitoare. Cele 
citeva sute de elevi și eleve sint 
în grija unui corp profesoral sub 
30 de ani. Tinerii aceștia, care 
invață și muncesc, au în 
re un lot de- 520 hectare 
tate cu citrice.

Școala secundară „14 
face parte din seria celor 
nizate pe principiul îmbinării 'în
vățăturii și a muncii. Acest tip 
de școală, adaptat cerințelor 
Cubei, își dovedește utilitatea 
socială și educativă.

l-am văzut .pe elevi și pe pro
fesorii lor la cursuri și la mun- 

T-1-1 -- pasiune
și dragoste. Profesoara Georgia 
Marturell se mindrește cu elevii 
săi. O fetiță sosită de la mun
ca cîmpului recită în românește 
„Ce te legeni, codrule"?. Ver
surile luceafărului poeziei româ
nești ne alină parcă dorul de 
acasă. La mii și mii de kilome
trii de patrie, ascultăm versuri
le eminesciene, apoi un cintec 
românesc...

că. Totul se face cu

lunie*
orga-

tru ca viața firavului pomișor 
pregătit în pepiniera din mar
ginea orașului Nueva Gerona 
să nu se stingă, să se implan
teze în terenul nu prea primitor, 
are nevoie de apă, de îngrijirea 
omului.

Condițiile climatice nu asigu
ră , totdeauna condiții prielnice 
dezvoltării citricelor, lată pen
tru ce pe firicelul unui piriu au 
fost amenajate 23 lacuri de a- 
cumulare. Cel mai mare, situat 
în zona școlii „14 Iunie", are 
capacitatea de 42.000.000 m3 
de apă. Spre inima livezilor por
nesc zi de zi mii și mii de litri 
de apă.

...Fila aceasta nouă din isto
ria insulei e scrisă moi ales de 
către tineret. Pe bună dreptate, 
pe harta Cubei socialiste, acest 
frumos colț de țară îl întilnim 
azi sub denumirea de „Isla de 
la Juventud". Pe Insula Tinere
tului, tinerețea se afirmă, schim- 
bînd înfățișarea unor străvechi 
meleaguri cubaneze.

Examinarea in Senatul american
a problemei reducerii forțelor armate

ale S.U.A. din Europa occidentală

In anul 1847, la 26 iulie, Liberia a fost 
declarată stat independent și proclamată re
publică. Evenimentul petrecut la Monrovia, 
capitala țării, cu 126 de ani in urmă, este a- 
niversat ca sărbătoare națională de către po
porul acestui stat african, unul dintre pri
mele devenite independente pe continentul 
african.

• Numărindu-se printre țările miei din 
Africa. Liberia — situată pe coasta Atlanti
cului. între Sierra Leone, Guineea și Coasta 
de Fildeș — are o suprafață de 111 370 km. 
p și o populație de circa 2 500 000 de locuitori. 
Teritoriul țării cuprinde o porțiune din po
dișul Ieono-Iiberian. mărginit de o zonă de
luroasă ce coboară in treple spre cimpia de 
pe coasta Atlanticului. Coline mărunte, 
mlaștini, nisipuri, păduri ecuatoriale, sa
vane. cursuri de ape repezi și accidentate 
completează relieful Liberiei. In pădurile 
ecuatoriale cresc arbori de esență prețioasă 
(acaju și palisandrii), in zonele de cimpie, 
plantații de arbori de cauciuc, de cacao, de 
cafea, palmieri dc ulei, bananieri.

Subsolul țării este bogat in zăcăminte de 
minereu de fier (extras din munții Nimba 
și de la Bomi-Hils. in nordul tării), aur și 
diamante, aflate in apropierea frontierei cu 
Sierra Leone.

• Istoria îndepărtată a populațiilor care 
au trăit pe teritoriul acestei țări este puțin 
cunoscută. Se cunoaște, însă, că în 1822 pe 
coasta atlantică a Africii au inceput să ia 
ființă așezări ale negrilor americani elibe
rați din sclavie, aduși aici de „Societatea 
americană de colonizare". Teritoriul coloni
zat a căpătat in anul 1924 denumirea ofi
cială de Liberia fiind cirmuit la început de 
un guvernator american. La 26 iulie 1847 ne

grii colonizați au convocat o adunare consti-

Imagine din capitala Liberiei, Monrovia

PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT#PE SCURT#PE SCURT

DE SECIJ- 
al O.N.U., prezidat în 
lună de reprezentantul 
Sir Colin Crowe, s-a 

miercuri după-amiază, 
(G.M.T.) pentru a

• CONSILIUL 
RITATE 
această 
britanic, 
întrunit 
la ora 15,00 
continua dezbaterile asupra pro
blemei Orientului Apropiat. A 
fost prezentat un proiect de re
zoluție, elaborat <le reprezentan
ții statelor nealiniate din Consi
liu, in care este deplorată per
petuarea ocupării dc către Israel 
a teritoriilor arabe, „contrară 
principiilor Cariei". Rezoluția 
sprijină cererea adresată guver
nului israelian, la 8 februarie

1971, de a se angaja să evacueze 
totalitatea teritoriilor ocupate.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, Hă 
Dam, a adresat lui Manuel Pe
rez Guerrero, secretarul generai 
al Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), o scrisoare prin 
care il informează că guvernul 
R.P.D. Coreene a hotărit să de
vină membru al Conferinței

Declarația indo-pakis- 
taneză

• LA ÎNCHEIEREA primei

runde a convorbirilor ce au a- 
vut loc marți intre delegațiile 
Indici și Pakistanului, s-a dat 
publicității o declarație comună, 
care menționează că a fost e- 
vocată evoluția situației in zonă 
după intilnirea din august, anul 
trecut, a reprezentanților celor 
două țări — relatează agențiile 
Reuter și Associated Press. Au 
fost discutate, totodată, o serie 
de probleme umanitare.

Un purtător de cuvint 
nisterului pakistanez al 
rilor Externe a declarat
tualele convorbiri progresează.

La rindul său, conducătorul

al Mi- 
Afaee- 
că ac-

tuantă și au declarat Liberia stat indepen
dent, proclamînd-o republică. Au urmat a- 
poi aproape o sută de ani, perioadă in care 
nu se poate vorbi de transformări econo
mice și sociale, în care populația neagră 
autohtonă, răspîndită prin savană și de-a 
lungul rîurilor, a fost îndepărtată de la con
ducerea treburilor statului. Intre timp, des- 
coperindu-se marile bogății ale subsolului 
Liberiei, numeroase companii străine s-au 
implantat aici. O certă schimbare a avui 
loc incepind cu anul 1944. cînd la conduce
rea țării a venit președintele William Tub
man. In cei 26 dc ani de guvernare ai pre
ședintelui Tubman a fost realizat un pro
gram de dezvoltare a țării, program conti
nuat și după moartea sa de actualul pre
ședinte, William Tolbert, care a preluat 
conducerea la începutul anului trecut.

* Liberia exportă 
72 000 tone de cauciuc, 
asigură 90 la sută din 
liberiene. Producția de
tinge 25 milioane de tone pe an. ceea ce re
prezintă patru la sută din producția mon-

anual aproximativ 
Fierul și cauciucul 
totalul exporturilor 
minereu de fier a-

delegației indiene, N. P. Hak- 
sar, a declarat ziariștilor că re
prezentanții celor două părți se 

avor întilni din nou, pentru 
continua convorbirile.

Cazuri
de holera

Un comunicat difuzat marți de 
Ministerul Sănătății și Probleme
lor Sociale al Mauritaniei face 
cunoscută detectarea mai multor 
cazuri de holeră in localitatea 
Rosso, precum și luarea unor 
măsuri pentru a preveni extin
derea maladiei.

dială. In același timp cu expansiunea ra
pidă a minelor de fier au fost construite 
șosele și căi ferate, înlocuind pirogile folo
site timp indelungat de populația 
tonă pe cursurile neprimitoare ale 
Mano, Loffa, St. John. Cess.

S-au făcut eforturi in domeniul 
ției, construindu-se numeroase scoli. Pre
ședintele Tolbert a introdus un fond anual 
destinat asistenței medicale și construirii 
unor noi școli.
• Cu diferite prilejuri, președintele țării, 

William Tolbert, a subliniat necesitatea mo
bilizării tuturor eforturilor în vederea pro
gresului țării și s-a pronunțat pentru pro
movarea colaborării intre statele africane. 
Liberia este membră activă a Organizației 
Statelor Africane și a O.N.U.

în dorința unei mai bune cunoașteri re
ciproce și a dezvoltării legăturilor bilate
rale, intre Republica Socialistă România și 
Liberia au fost stabilite, anul trecut, relații 
diplomatice la nivel de ambasadă.

autoh- 
riurilor

cduca-

RODICA ȚEPI1Ș

Totodată, s-a anunțat intensi
ficarea campaniei de vaccinare 
antiholerică. începută in urmă 
cu cîteva săptămini.

Aristide Pereira a fost 
ales secretar general al 
P.A.l.G.C.

★

Patru cazuri de holeră au fost 
semnalate, marți, de către me
dicii de la un spital din portul 
suedez Giiteborg. bolnavii aflin- 
du-se în prezent sub suprave
ghere medicală.

Alte două cazuri fuseseră a- 
nunțate, luni, la spitalul din 
Lund.

• ÎN CADRUL celui de-al 
doilea Congres al Partidului A- 
frican al Independenței din 
Guincca-Bissau și Insulele Ca
pului Verde (P.A.l.G.C.). care a 
avut loc între 18 ți 22 iulie 
tr-una din zonele eliberate, 
ristide Pereira a fost ales 
cretar general al partidului 
anunță un comunicat oficial al 
P.A.l.G.C., dat publicității Ia 
Dakar.

în- 
A- 
se-

In Senatul american 
continuă examinarea pro
blemei reducerii forțelor 
armate ale S.U.A. stațio
nate in Europa occidenta
la.

Miercuri, Subcomitetul Sena
torial pentru serviciile armate, 
condus de senatorul democrat 
Edmund S. Muskie. a inceput 
o nouă serie de audieri, vizind 
stabilirea nivelului de reducere 
a forțelor americane amplasate 
in unele țări vest-europene. 
După cum se știe, audieri simi
lare au avut loc cu două săptă
mini in urmă, in Comitetul pen
tru afacerile externe al Came
rei Reprezentanților. Atit in Se
nat, cit și in Camera Reprezen
tanților, diferiți deputați au pre
zentat rezoluții care preconizea
ză „o reducere substanțială" a 
trupelor americane de pe conti
nentul european.

Presa americană relevă inten
sificarea presiunilor din partea 
celor două camere ale Congre
sului, cit și ale opiniei publice, 
pentru adoptarea unor măsuri 
de 
ne 
un 
tre 
te.

constată o sporire a numărului 
deputaților care se pronunță 
pentru măsura de reducere a 
trupelor. fapt ilustrat, și de de
cizia administrației de a trimi
te 6 funcționari guvernamentali 
superiori în fața parlamentari
lor. pentru a pleda in favnUrea 
„necesității" menținerii trupelor 
americane in Europa.

In sprijinul măsurii de redu
cere a trupelor americane sta
ționate in Europa, numeroși se
natori și membri ai Camerei Re
prezentanților au argumentat 
necesitatea eliberării unor 
fonduri cheltuite in prezent pen
tru întreținerea militarilor ame
ricani peste ocean și a alocării 
lor in scopul rezolvării unor 
probleme interne acute, pentru 
echilibrarea balanțelor de plăți 
și comerciale deficitare, arătind 
totodată că, „într-o eră de des
tindere in Europa, nu există 
nici o amenințare reală pe con
tinent", care să justifice prezen
ta forțelor armate ale Statelor 
Unite.

reducere a trupelor america- 
din Europa. Astfel, în Senat, 
amendament prezentat de că- 
liderul maiorității democra- 

Mike Mansfield, prin care se 
cere o reducere substanțială in 
rindul celor 313 000 de militari 
americani din Europa, este spri
jinit atit de senatori democrați, 
cit și de republicani. Totodată, 
în Camera Reprezentanților se

Aristide Pereira, arată comu
nicatul, a condus activitatea 
P.A.l.G.C., după asasinarea 
fostului secretar general, Amil- 
car Cabrai, survenită la 21 ia
nuarie 1973.

Totodată, se anunță că Adu
narea Națională Populară, alea
să în 1972. va fi convocată în 
cursul acestui an pentru a-și 
„îndeplini prima sa misiune 
istorică — proclamarea statului 
Guineca-Bisau, adoptarea pri
mei constituții a noului stat, 
precum și crearea organului 
executiv".
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Tineretul lumii

Consiliul organizațiilor de 
tineret din Danemarca a a- 
vansat o propunere privind 
ținerea, in septembrie a.c., 
pe Insula Bornholm din Ma
rea Baltică, a unei conferin
țe internaționale a organiza
țiilor de tineret din țări nord- 
curopene in scopul promo
vării colaborării dintre tine
rii acestor țări.

Propunerea consiliului, ca
re reprezintă circa 40 <lc or
ganizații daneze de tineret, 
s-a bucurat de sprijinul re
prezentanților tineretului din 
alte țări nord-europene. 
După cum relatează agenția 
TASS, se preconizează ca la 
proiectata conferință să fie 
examinate probleme ale secu
rității și cooperării pe conti
nentul european, măsurile 
menite să asigure dezvolta
rea colaborării dintre orga
nizațiile de tineret, precum 
și aspecte ale luptei împo
triva poluării mediului am
biant.
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