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Măsuri privind înfăptuirea hotărârilor recentei 
ședințe a Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R.

Instalația 
va produce 
cu 15 zile 
mai devreme

La întreprinderea de car
toane și confecții din Scăeni 
va intra curînd în funcțiu
ne o nouă și modernă insta
lație, finalizindu-se astfel e- 
foriurile de aproape doi ani 
ale beneficiarului, construc
torilor de la T.C.I Ploiești 
și montorilor de la T.M.U.C.B. 
Noua capacitate va dubla 
producția întreprinderii, ceea 
ce confirmă însemnătatea 
deosebită a investiției. Din 
punct de vedere cantitativ, 
aici s-au construit cîteva hale 
de dimensiuni apreciabile, 
s-au montat peste 5 000 tone 
de utilaj, s-au instalat zeci de 
kilometri de cabluri.

— Avem, satisfacția că ter
minăm această importanta 
investiție cu 15 zile mai de
vreme, ne spune directorul 
întreprinderii, ing. Vasile 
Cristea. Reușita activității 
noastre a fost decisa de co
laborarea permanentă din
tre beneficiari, constructori 
și montori, de rezolvarea o- 
perativă a neajunsurilor ce 
apăreau pe șantier.

Despre aportul beneficia
rului la finalizarea investi
ției s-ar putea vorbi mult. 
Un important volum de uti
laje, cutii de nivel constant, 
topitor de colofoniu, coșuri 
pentru epuratori centrifugali 
au fost realizate în atelierele 
întreprinderii, prin autoutila- 
re, obținînd nu numai o re
ducere a costului investiției 
cu peste 30 milioane lei, dar 
și un apreciabil avans pen
tru montori. Buna organi
zare a muncii, ambiția de a 
lucra în avans a chezășuit și 
succesul celorlalți factori an
gajați in realizarea investi
ției.

...Colosul de peste 500 tone 
va începe să producă cu o 
jumătate de lună mai devre
me, dovadă a colaborării 
rodnice dintre beneficiar, 
constructor și montor, a pa
siunii și priceperii cu care 
s-a muncit pe șantierul în
treprinderii de cartoane și 
confecții din Scăeni.

M. ROGOJAN

De la strungul 
pentru lemn 
la... strungul 
Carusel

Colectivul întreprinderii 
mecanice din Roman a re
purtat, de curînd, un succes 
de prestigiu: primul strung 
Carusel a trecut cu succes 
examenul probelor tehnologi
ce. Specializată, pînă nu de 
mult, în producția de mașini 
destinate prelucrării lemnului, 
întreprinderea din Roman 
inaugurează astfel seria ma
șinilor de înaltă tehnicitate 
pentru prelucrarea metalelor. 
Asimilarea strungului Caru
sel a ridicat însă colectivu
lui de aici mai multe pro
bleme decît toate cele 42 
de mașini care l-au precedat. 
Specialiștii veniți să omolo-, 
gheze tehnologia de fabri
cație a noilor strunguri în ve
derea lansării lor în produc
ție de serie, după toate pro
bele, verificările de rigoare, 
n-au avut nimic de obiec
tat realizatorilor primului 
strung Carusel fabricat pe 
meleagurile moldovene. Me
ritul acestui succes revine 
în mare măsură tinerilor 
strungari și frezori de la 
secția prelucrări la rece. 
Intre ei Gheorghe Ignat, 
Vasile Harabagiu, Iamandi 
Victor, Gheorghe Hîrtan și 
Vasile Chira au un merit 
deosebit în obținerea acestor 
performanțe. Echipele de 
montori conduse de Ion 
Stanciu, Traian Pușcașu, Va
sile Ieșeanu, Ștefan Gașler, 
George Hălăucă sau Vasile 
Adăscăliței, care au montat 
ireproșabil cele peste 4 000 de 
repere ale primului Carusel 
nu sînt, desigur, mai prejos.

I. MORARU

La ordinea zilei în zootehnie

PREGĂTIREA
ADĂPOSTURILOR 
PENTRU IARNA

— ancheta noastră în județele 
Bacău, Vrancea și Buzău —
Printre factorii principali care 

condiționează obținerea unor 
bune rezultate în creșterea ani
malelor se numără și modul în 
care sint adăpostite acestea. O 
chestiune elementară, desigur, 
a avea grajduri bine încheiate, 
cu uși, cu geamuri, toate în
tregi, în care să se asigure 
respectarea cerințelor de bază 
ale igienii : temperatură, venti
lație, umiditate optime. Și to
tuși... iată, în prag de iarnă, 
gospodari care au uitat complet 
(deși au avut la dispoziție trei 
anotimpuri calde), că trebuie să 
se îngrijească de repararea adă
posturilor vechi, de ridicarea ce
lor noi. \

La cooperativa agricolă de 
producție din Vîlcelele, jude
țul Buzău, de pildă, stă stin
gher un zid, un singur zid, de 
mai multă vreme. Se poate 
bănui că e parte integrantă din- 
tr-un proiectat grajd. Șeful 
fermei, inginerul Ovidiu Po
pescu, ne confirmă. „Da, aici 
vom face o maternitate. Am 
întrerupt însă lucrările pentru 
că meșterii mai :au și alte tre-r 
buri. Dar nici o grijă, îl termi
năm operativ". Să lăsăm la o 
parte spiritul de (ne) organizare 
al celor de aici care au con
ceput de așa manieră lucrurile 
îneît o construcție e începută și 
apoi repede’ abandonată, și să 
ne întrebăm cît mai au de gînd 
să aștepte din moment ce 
ploile reci de toamnă au și 
început să cadă ? din moment 
ce un grajd nu se termină așa... 
cit ai bate din palme ? O ase
menea construcție a fost pla

ZIUA ARMATEI
REPUBLICII 

SOCIALISTE
ROMÂNIA

• Adunarea festivă 
din Capitală

• Ordinul de zi al 
ministrului Apără
rii Naționale

• Uniforma cu lam
pasuri roșii. (Re
portaj de la Liceul 
militar „Dimitrie 
Cantemir"
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IN OBIECTIV Prea multe „reprogramări"
in editarea cursurilor universitare

Acțiunea de editare a cursuri
lor, indrumarelor de laborator și 
a culegerilor de probleme a cu
noscut în ultima vreme o dez
voltare al cărui ritm nu poate fi 
comparat cu nici o perioadă an
terioară. Senatele universitare 
își înscriu periodic pe ordinea de 
zi analiza acestei situații, multe 
din centrele și atelierele de mul
tiplicare sînt tot mai bine dotate 
cu mașinile necesare, asociațiile 
studenților comuniști se oferă și 
contribuie la realizarea unor o- 
perații pregătitoare. Și toate fl
ees tea — pentru ca manualele, 
cursurile și celelalte lucrări să 

nificată, desigur, pentru a a- 
dăposti niște animale, al căror 
număr rezultă dintr-o sporire a

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)
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BULEVARDUL „DIMITRIE CANTEMIR"
Printr-un decret al Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Magistra
lei Nord-Sud din municipiul București, sec
torul 5, cuprinsă între podul Șerban Vodă 
și strada Gheorghe Șincai, i se atribuie nu
mele bulevardul „Dimitrie*Cantemir".

ajungă cît mai repede la stu- 
denți. Dacă ne referim la nu
mărul de titluri existente in bi
blioteci — ni se spune — situa
ția este satisfăcătoare. într-ade- 
văr, trebuie să remarcăm îmbo
gățirea fondului cu lucrări de 
bază, cursuri, manuale, precum 
și cu lucrări cuprinse în biblio
grafia recomandată studenților. 
Astfel. după cum precizează 
conf. dr. Constantin Nuțu, direc
torul Bibliotecii centrale univer
sitare, au fost achiziționate 50 
mii volume, din care 5 000 din 
străinătate. La centrul de multi
plicare al Universității Bucu

în vederea traducerii în via
tă a hotăririlor adoptate de re
centa ședință a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pri
vind asigurarea bunei aprovi
zionări a populației în perioa
da de toamnă-iarnă. Ministerul 
Comerțului Interior si alte mi
nistere. direcțiile comerciale 
județene si organizații econo
mice care contribuie la aprovi
zionarea populației urmăresc 
îndeplinirea întocmai a progra
mului de măsuri pentru satis
facerea necesităților crescânde 
ale locuitorilor din orașe, sate 
si centre muncitorești.

Pînă la sfîrșitul acestui an 
Si in primele trei luni din 1974. 
se va desface un volum sporit 
de mărfuri alimentare, îm
brăcăminte, încălțăminte, com

rești au apărut anul acesta 65 
de titluri, un alt număr impor
tant de lucrări aflindu-se în 
curs de apariție. Se remarcă o 
situație mai bună la Facultățile 
de Matematică-mecanică — 21
de lucrări ; Geologie-geografie 
— 14 ; Limbi romanice — 18 : 
Limbi slave — 12 ; Facultatea 
de drept unde există mari ce
rințe prin numărul mare al stu
denților la zi, la cursurile fără 
frecvență, precum și al tuturor 
celor interesați — și-a ameliorat 
într-un anume fel situația la u- 
nele discipline. La Institu
tul Politehnic București, au 

bustibil și alte bunuri spe
cifice sezonului rece, față de 
anul precedent. Printre alte
le. la produsele alimentare spe
cifice. populația va avea la 
dispoziție. în plus fată .de anul 
trecut. 70 000 tone cartofi. 
72 000 tone legume. 2 000 tone 
conserve. 2 000 tone brinzeturi 
si însemnate cantităti de alte 
produse de calitate superioară.

Pentru asigurarea unei vîn- 
zări rapide si economisirea 
timpului cumpărătorilor, unită
țile comerciale vor organiza 
exoozitii si puncte de vînzare 
volante a articolelor de sezon 
si a articolelor noi. în piețe și 
oboare, ne principalele artere 
comerciale, precum si Pe cele 
de mare circulație. în magazine 
se vor rezerva spatii mai mari

368 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir

PATRIOTISMUL
UNEI PRESTIGIOASE 
OPERE FILOZOFICE 
------------- Conf. univ. dr. TUDOR GHIDEANU ------------

Dimensiunea filosofică a 
creației multivalente a lui Di
mitrie Cantemir constituie o 
dominantă de necesitate organi
că a unui efort sacru care a 
folosit înțelepciunea ca pe o 
metodă modernă a dezvăluirii 
sensului istoriei.

Cine a putut- să creadă că 
lucrările de filosofie ale lui 
Cantemir sînt aleatorii, si cu 
totul secundare. în marginile 
amplului și simțitului său dis
curs teoretic, se află exact la 
polul celălalt al unei înțelegeri

fost multiplicate în 1973, 65 de 
titluri, 30 urmînd să ajungă cu
rînd la ștandul de difuzare din 
Polizu. Deși există dificultăți de 
încadrare calificată pentru unele 
operațiuni, la atelierul I.P.B. un 
curs de volum mediu apare în 
două săptămîni. La Universitate, 
de asemenea, manuscrisele sint 
rapid luate in lucru. Preocuparea 
pentru operativitate este prezen
tă în această fază a drumului 
cărții de la autor la student.

GEORGETA RUȚA
(Continuare în pag. a ll-a)

România pe drumui

construirii socie

tății socialiste

multilateral dez

voltate.
VOLUMUL 8 

(Rapoorte, cuvin- 
tări, articole - ia
nuarie 1973 - iu

lie 1973) 

_  J

pentru mărfurile de sezon, iar 
programul unităților comercia
le va fi revizuit .în funcție de 
cerințele cumpărătorilor.

în vederea unei bune apro
vizionări a localităților din zo
nele greu accesibile, au fost 
întocmite grafice si s-au creat 
stocuri necesare de produse

O atentie deosebită se acordă 
dezvoltării bazei materiale. în 
fiecare iudet si întreprindere 
comercială s-au intensificat e- 
forturile pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă la lucră
rile de construcție a unor obi
ective comerciale ce urmează 
să fie puse în circuitul comer
cial în acest an si terminarea 
în cel mai scurt timp a lucră
rilor de modernizare care se e- 
fectuează la unele unităti.

mature a operei. Căci opera lui 
Cantemir. ca orice operă mag
nifică, dovedește o structură și 
o finalitate unică.

La Cantemir această finalita
te este slujită. într-un chip su
perior. de filosofie. întrucât. în 
felul acesta, este întemeiată nu 
numai istoric, ci si logic, o o- 
Peră si un destin care nu pu
teau fi decît românești si nu
mai românești.

Filosofia lui Dimitrie Cante
mir implică trei morpente. trei 
straturi de elevare în întregul 
operei : Momentul principiilor 
— ca întemeiere —. Momentul 
istoriei — ca explicație legică, 
si Momentul patriei — ca îm
plinire reală-sintetică si ca 
scop suprem al cercetării. A- 
ceastă ordonare esențială este 
una axiologică si nu una +em- 
poralistă. Mai exact, spus. Can
temir purcede în planul teori
ei. de la principiile generale ale 
existentei, cunoașterii si mora
lei. către dezvăluirea sensului 
legic al istoriei universale si se 
împlinește în valoarea revela
toare a vechimii, unității, con
tinuității si prospectivei patriei 
si poporului român.

Primele lucrări ale lui Can
temir marchează o depășire fi
losofică umanist-lairă. de fac
tură etir.o-pedagogică. a orto
doxismului teologic. ..Divanul 
sau gîlceava înțeleptului cu lu
mea". ..Icoana de nezugrăvit a 
stiintei sfinte". ..Doctrina lui 
Iohann Baptist van Helmont" 
precum si ..Micul compendiu 
de logică" mărturisesc adîncimi 
filosofice antice. prerenascen- 
tiste si renascentiste. între vîr- 
sta de 25 ani si cea de 30 ani. 
Cantemir se manifestă cu o ma
turitate filosofică în măsură să 

(Continuare in pag. a ll-a)

DECLARAȚIA 
guvernului Republicii 
Socialiste România 

cu privire la situația 
din Orientul Mijlociu

Guvernul Republicii Socia
liste România și poporul ro
mân au urmărit cu profundă 
îngrijorare evoluția ostilită
ților militare din Orientul 
Mijlociu, care au provocat 
statelor angajate în luptă în
semnate pierderi de vieți o- 
menești și considerabile di
strugeri de bunuri materiale. 
România apreciază că relua
rea operațiunilor militare a 
agravat și mai mult conflic
tul, complicînd situația din 
această zonă și creînd, tot
odată, primejdii serioase 
pentru pacea întregii lumi. 
Ostilitățile recente au de
monstrat încă o dată că în 
Orientul Mijlociu — ca și în 
oricare altă parte a lumii — 
reglementarea conflictelor nu 
este posibilă decît pe cale 
politică, că securitatea state
lor nu se poate realiza prin 
ocupări teritoriale, ci prin 
relații de bună vecinătate, de 
colaborare și prietenie. 
România a subliniat, nu o- 
dată, că menținerea sub ocu
pație de către Israel a terito
riilor ocupate in urma răz
boiului din 1967 constituie o 
permanentă sursă de conflict 
și încordare în această zonă, 
și că o soluționare trainică 
reclamă în mod necesar re
tragerea tuturor trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, asigurarea dreptului 
la existență liberă și inde
pendență, în condițiile res
pectării securității naționale 
și integrității teritoriale a 
tuturor statelor din regiune, 
rezolvarea problemei popu
lației palestiniene in confor
mitate cu aspirațiile și inte
resele sale legitime.

Consecventă acestei poziții, 
România a adresat cu cîteva 
zile în urmă, un mesaj con
ducătorilor de state și guver
ne privind inițierea unor ac
țiuni care să pună capăt răz
boiului, prin încetarea ime
diată a ostilităților militare și 
trecerea la aplicarea rezolu
ției 242 din 1967 a Consiliu
lui de Securitate.

Considerăm că recenta re
zoluție a Consiliului de Secu
ritate și acceptarea prevede
rii de încetare a focului de 
către Egipt, Siria, Iordania 
și Israel constituie un pas 
important în direcția creării 
condițiilor pentru reglemen
tarea politică a conflictului și 
instaurarea păcii în această 
parte a lumii. Ne exprimăm 
speranța că statele aflate ne
mijlocit în conflictul armat 
vor respecta angajamentele 
de încetare a focului, evitind 
astfel noi ciocniri și vărsări 
de singe.

Ținând seama de noua si
tuație câre s-â creat și pen
tru a se asigura aplicarea in 
fapt a hotăririlor Consiliului 
de Securitate, pentru a se e- 
vita orice noi confruntări 
militare și pentru crearea at
mosferei propice bunei des
fășurări a tratativelor, gu
vernul român consideră că 
este necesară stabilirea ime
diată a unei zone de separa
re a armatelor aflate în con
flict, care, după părerea 
noastră, ar. putea avea o lă
țime de cel puțin 5 kilome
tri. Pornind de la faptul că 
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Despre cîntec
de ȘTEFAN DIMITRIU

< O împrejurare recentă mi-a reamintit o intimplare, cu iz 
C anecdotic, petrecută cu mai mulți ani in urmă. Incercind 
C din comoditate și vedetism, să obțină reducerea substanțială 
C a J’”’’50 Ul afectat pentru repetiții, ca și numărul ieșirilor in
< public, unul dintre membrii unui ansamblu coral profesionist
< invoca, in sprijinul cererii sale arogante, faptul că, potrivii 
2 nu știu căror măsurători, activitatea depusă de un cintăreț 
2 ar echivala cu efortul, unanim recunoscut, ol unui tăietor de 
2 lemne. Cîștigînd, brusc, noi adepți, acest punct de vedere 
2 părea că se va impune cu ușurință, spre crunta dezamăgire 
2 a venerabilului dirijor, care-si vedea astfel amenințată insăși 
2 concepția lui despre perfecțiune in artă, prin muncă asiduă, 
2 prin renunțare, prin dăruire. Dar, cînd se credea că unui 
( argument cu aparențe atit de logice i se va putea răspunde,

I eventual, doar cu măsuri administrative, care să facă totală 
abstracție de el, un alt membru al corului, unul dintre acei 
oameni chemați să slujească, din dragoste și devotament, 
arta, s-a înscris, surprinzător, în replică : ,,Nu știu cine a în
treprins aceste măsurători și nici cît de adevărate sînt ele, 
dar știu că de cite ori am trecut printr-o exploatare forestieră, 
cm văzut cum oamenii taie lemne și cintă".

Am gustat din nou tîlcul acestei întimplări cînd, zilele tre
cute, la Casa de cultură a studenților craioveni, am întîlnit, 
la una din obișnuitele sale repetiții, un cor în adevăratul în
țeles al cuvîntului, un ansamblu constituit din optzeci și cinci 
de studenți și studente ai Facultății de medicină din Craiova. 
Intr-un fel, ei sînt „tăietorii de lemne" care cîntâ.

Cu un an în urmă, cînd doctorul Valentin Cirlig, asistent 
la catedra de farmacologie și pasionat dirijor („Peste tot, pe 

2 unde am umblat, mi-a mărturisit el, am făcut coruri ; în pe- 
2 rioada stagiului la țară, la Galicea Mare, am cintat Beethowen 
2 pe patru voci"), s-a gîndit să dea ființă cestui ansamblu, 
2 s-au găsit. în afară de entuziaști, și destule „voci" care să 

x (Continuare în pag. a ll-a)

Israelul ocupă, în urma răz
boiului din 1967, unele su
prafețe de teritorii arabe 
considerăm că s-ar putea a- 
vea în vedere ca această 
zonă să se realizeze în pri
mul rînd prin retragerea tru
pelor israeliene cu cel puțin 
5 kilometri. După părerea 
guvernului român, în această 
zonă, liberă de orice forțe 
militare ale părților implica
te în conflict, ar urma să fie 
trimiși observatori sau forțe 
de menținere a păcii ale 
O.N.U., constituite pe baza 
contingentelor oferite de sta
tele membre ale Organiza
ției.

Guvernul român consideră 
că trebuie să se treacă fără 
intirziere la începerea nego
cierilor prevăzute în rezolu
ția Consiliului de Securitate 
din 22 octombrie a.c., și la 
convocarea unei conferințe, 
sub egida Organizației Na
țiunilor Unite, cu participa
rea țărilor implicate în con
flict, a părților interesate, cît 
și a altor țări — mari, mij
locii și mici — care doresc și 
pot aduce o contribuție la 
reglementarea definitivă a 
situației, la instaurarea unei 
păci juste și trainice în O- 
rientul Mijlociu.

Guvernul român își expri
mă convingerea că în împre
jurările actuale toate efortu
rile trebuie îndreptate spre 
respectarea hotăririi de în
cetare a focului, asigurin- 
du-se condiții ca sistarea 
ostilităților să nu aibă un 
caracter provizoriu, ci să fie 
urmată de realizarea unui a- 
cord prevăzînd retragerea 
trupelor israeliene din teri
toriile ocupate, instaurarea 
unei păci trainice, juste, care 
să garanteze suveranitatea și 
integritatea teritorială a tu
turor statelor din zonă, in
clusiv a Israelului, rezolva
rea problemei populației pa
lestiniene în conformitate cu 
aspirația sa legitimă de a-și 
făuri o viață liberă, indepen
dentă.

Avem convingerea că atit 
tarile implicate în conflict cît 
și celelalte țări iubitoare de 
pace vor aprecia punctul de 
vedere al guvernului Repu
blicii Socialiste România ca 
pe o expresie a dorinței po
porului român de a contri
bui la soluționarea durabilă 
a problemelor din Orientul 
Mijlociu, la asigurarea unei 
păci drepte in această zonă. 
In acest spirit ne exprimăm 
speranța că toate guvernele 
și popoarele vor acționa cu 
fermitate, folosind căile po
litice și diplomatice cores
punzătoare, pentru a contri 
bui la soluționarea conflictu
lui din Orientul Mijlociu.

în ceea ce-1 privește, gu
vernul român'va face tot ce 
îi stă în putință pentru a 
contribui cu toate mijloacele 
sale Ia efortul internațional 
de construire a unei păci du
rabile în această regiune a 
lumii — corespunzător inte
reselor și aspirațiilor tuturor 
popoarelor, de instaurare în 
întreaga lume a unui climat 
de colaborare și destindere, 
de pace și securitate interna
țională.

ATITUDINI : Creație și reali
tate.

LITERATURA : „Caractere*.
TEATRU : Directori de teatru 

răspund întrebărilor ziaru
lui nostru.

FILM : Ecranizărilor — un loc 
prioritar în cinematografia 
noastră (II) Ce spun spe
cialiștii ?
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RECOLTA— PlNĂ LA ULTIMUL BOB

în sprijinul IN HAMBARE!
cooperatorilor — la cules

Datorit# rămînerii w urmă 
la culesul porumbului și a- 
pariției ploilor reci de toam
na, unitățile agricole coope
ratiste din jurul Alexandriei 
ou cerut ajutor tuturor fiilor 
satului, actfm, în majoritate 
muncitori in noile întreprin
deri industriale și pe șantie
rele de construcții cu care 
peisajul teleormă.nean s-a 
îmbogățit in ultima vreme. 
Apelul nu a rămas fără răs
puns. Nu numai fiii satului 
nu fost prezenti in Impuri, 
in ceasurile libere ale ultime
lor două săptămîni. ci și to
varășii lor de muncă, orășenii. 
D# la întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice 
semnează de prezentă prin 
culegerea șțiuletilor aurii 
peste 1 000 de salaried. de la 
întreprinderea dp accesorii 
pentru automatizări — 800, 
de la Consiliul popular ju

Orezarii din Chirnogi
Douăzeci și șasp de combine „Gloria" lucrează, în două 

schimburi, in orezăria întreprinderii agricole de stat Chirnogi. 
Se avansează cu 85 de hectare la zi, fapt ce permite unității 
ca numai după zpce zile de la declanșai ey lycrărji sa rapor
teze recoltatid orezului „lucrare încheiată'1 pe iWTWtfltP dj-țl 
suprafața de 1 300 dg hectare culfipffjp. Apfl/ișțd față df gra
ficele initial întocmite este egal cy planjficprea pe patru zfa 
hune de lucru. între protagoniști se află mecanizatorii Florea 
Dtidău. Marin C.azacu, Florea Nifă. Nicolae Dragnea. Dohre 
Melcescu și Maria Bănățepnu. Satișfacljp unui rilpi glert l« re
coltatul și treieratul orezului este dy biată de ypfpa g obținerii 
ynei producții superioare planificărilor jnițiplf-

Concomitent, în iycjnțq îydjguită a fostidui lac Greaca, me
canizatorii. continuă recoltatul porumbului și a soiei, precum 
și semănattd griului pe o suprafață suplimentară de 850 de 
hectare. Șaisprezece combine „Gloria' rețlyc, cu fiecare zi. 
dimensiunile suprafeței îpcă nereco/tytf de șfyg (așfară mai 
erau cinci sute de hectare din 17-lQ cylticgte) npyrtînd depă
șirea recoltei medii la hectar cu peste 2Q0 kilograme- Pp 
menea, porumbul a fost cyleș de pe trei mii de hectare din 
4 173 planificate, ininifii depășirea de plan înmagazinată în- 
sumînd aproape o mie de tone, lpțrg eviden^iati, mecanizato
rii Ion și Alexandru Bordei, Marfa, Dazăr, Tați și Ilie Fetru, 
Constantin Șirbu. Gheorgfif Ivașcy, Mqyple Lisfind’u căr?- 
din septembrie încoace, coptippu lucreqză pite cel puțfa 12—14 
ore zilnic-

Totuși, vremea însorită 
n-a fost fructificată !

în penultima duminică a 
lunii octombrie ne-am depla
sat. ]g Filipești pentru a ve- 
dșa în cg fel știu cooperati
vele agricole de producție 
din. comună șa fructifice una 
din ultimele zile însorite ale 
toamnei .și am întîlnit aproa
pe tot satul antrenat încă de 
dimineață în muncile de cam 
panic : la arat, cules de po
rumb, la transportul sfeclei 
și porumbului.

Părăsind insă centrul de 
corpună ne-am îndreptat, că
tre satul aparținător, Cîrligi. 
Aici atmosfera era cu tptul 
alta — o lincezeală aproape 
totală. Faptul că se încheiase 
însămințarea gripțui, recolta
tul cartofilor și sfeclei de za
hăr, a determinat apariția u- 
nei doinii generale cum că 
s-ar fi șfîrșit campania cînd 
de fapt pprțpȚibul fusese re
coltat de pe numai 100 din 
tqtalu] de 2?3 de hectare, iar 
arăturile de toamnă se efec
tuaseră pe aproape 190 din 
cele 620 hectare planificate. 
La recoltatul porumbului nu 
se lucra sub motiv că ,.in 
ziua de duminică nu șe myjȚr 

dețean — 500, de la între
prinderea județeană de in
dustrie locală — ppste 500. 
își aduc aportul lor șj tinerii 
lucrrftprj d? la I.R.A., în nu
măr de peste 300 și cei de 
la cooperativa ..Răsăritul*'.

în zilele de sîmbătă și du
minică, li se adaugă și ele
vii de la școlile generale și 
liceele din Alexandria, care 
cunosc bine locurile din pe
rioada premergătoare deschi
derii anului școlar, cînd au 
prestat mfi de ore eficien
te de muncă patriotică.

După cym ne informa to
varășul Paul NUnoîe. prinț- 
secretar ol Comitetului jy- 
deteap U.Ț.C., ficțiuni simi
lare ap loc si în celelplte 
orașe (de județului Teleor
man : Țurnu Măgurele. Ro
șiorii de Vede, Zimnicea și 
Videle.

Q. «ILEA

cește". Doar un mic număr 
de oameni s.e ocupau cu 
transportul știuleților la bază. 
L-am căutat' o pună bucată 
de vrem? Pe Neculai Zavate. 
președintele cooperativei a- 
gricqlG. însă pirnenj nu-1 vă
zuse. nimeni nu știa undș s-o 
fi dus și ce-o fi făcînd. Cit 
despre inginerul agronom. 
Gheorghe Popescu, acesta 
nici nu călcase prin comună 
deoarece locuiește in Bacău 
i^ir duminica nu are obiceiul 
să se mai deplaseze. indife
rent dacă este campanie ori 
nju. Și la secția de mecani
zare în duminica de care 
vorbeam a fost o zi bogată 
in... absențe nemotivate. Fi
indcă șeful secției se afla in 
concediu (ce fel de concediu 
cînd campania încă nu s-a 
încheiat ?),-trei tractoare stă
teau fărg șă fi foșt defecte, 
iar un ști patrulea tocmai a- 
tunei- se stricase răminind 
doar șase șă lucreze la ară
turile de toamnă și așa in- 
tirziale.

Factorii de răspundere au 
datoria șă intervină I

ELENA NESTOR

Nu vom apela nici la cali
tățile nutritive, nici la 
importanța recoltării și 
conservării fructelor pen

tru a-i convinge pe cei respon
sabili de necesitatea stringerii și 
valorificării. în cele mai bune 
oondițiuni, a recoltei de mere și 
pere din acest an. Raidul între
prins în bazinul pomicol al ju
dețului Vilcea a relevat însă o 
serie de neglijențe, mai ales in 
sistemul yglprificării acestor 
produse.

Daca unitățile C.A.P. (între a- 
cestea la loc de frunte Maleești, 
Copăceni, Șirineasa) au strins 
întreaga recoltă și și-au onorat 
la timp obligațiile față de I.L.F., 
acesta din urmă iși arogă drep
tul de a dispune după bunul 
plac de asemenea valori. Exem
ple, in sensul arătat, am întjl- 
nit. la mai toate centrele între
prinderii amintite. Și tot aici 
mentalitatea că ' nimic nu se 
pierde : ..Dacă nu merge oe 
piață, intră la marc ; dacă pici 
aici, la borhot". Și in vrepie 
in depozitele C.L.F. cantități 
mari de fructe așteaptă să fie 
ridicate, ele. fructele, ajung mai 
degrabă la bprhpt.

La subcentrul din Tomșani. de 
prea multă așteptare in pirami
dele de lă?i- multe fructe pre
văzute consumului în stare 
proaspătă ș-#u cgrbPWȘi- Nu o 
de mirare, deoarece nici șeful 
subeentrului. Florea Șerban. nici 
gestionarul Văsiîe Țudpr. nu cu
nosc e:>act situația de fa.pt. pen; 
tru că ..aici e mărfă dirijată și 
numai l?i C.L.F. fipre^u se știe 
exact".

E drept că la Horezu șeful 
C.L.F.. Sabin Albăstroiu ne oferă 
date rpai șîg’ux1, dar aici se lu

E drept cq imediat după trecerea noastră merele de la ferma Șirineasa au fost în parte ridicate, 
dpr ay rănmș „pe focf, in lăzi, din HpȘ# de beneficiar.

Pregătirea adăposturilor
(XJrmarg din pag. I) 

efectivelor, lș fel planificată din 
vreme. De ce se apelează in 
extremi? la soluții păgubitoare 
pentru unitate, înghesuind ani
malele pe aceleași spații vechi ? 
Cazul de la Vîlcelele nu^ e sin
gular. In toate județele în care 
am întrppfins apchgta noastră 
manifestîpdu-se, în maFe blă- 
joritate a unităților, aceeași de
lăsare. Aminările șine die șint 
găsite drept cele mai... „nime
rite" soluții. Sint incriminate 
lipsa de materiale, lipsa de 
meșteri constructori, lipsa de 
proiecte etc. Numai lipsa de 
prepcupare, dp inițiativă și spi
rit organizatoric nu.

Peptru că, ce altă cauză poa
te să existe la ferma asociației 
intercooperatiste de creșterea 
taurinelor de lg Rîpinjcu Să
rat ? Situația grajdului nr. 4. 
pentru tineret taurin, cum citim 
pe firma lui este edificatoare. 
Geamuri sparte sau inexiștente, 
usi dărîmate, pereți șparți șau 
coșcoviți, acoperiș cu rppltp... 
vizoare spre cerul liber. Și 
tocmai grajdul pentru anima
lele tinere 1 Cei de aici (șef de 
fermă — tînărul medic veterinar 

crează fără o anume ordine 
st-afciliită prin, grafice, ci după 
cum se rezolvă prin telefon și 
telex. Cit de bine funcționează 
acest „stil", șe poate constata 
fără pici o dificultate.

Dacă susnumitul acuză I.L.F.- 
uri.le din București. Galați, Bra
șov, Hunedoara, Teleorman — 
și pe bună dreptate ! — că nu 
se prezintă să ridice marfa pre
văzută prin repartiție, mai mulți 
conducători auto ai acestor be

Nu faceți din mere... 
fructul discordiei!

neficiari — între care Nicolge 
Drăgănescu (bucurești) — reda-- 
mau staționările prea lungi în 
centrele de preluare, pentru că 
acestea nu au marfa sortată.

Achizitorul Nicolae Enea de la 
șubcenirpl Măldărăști 2, a cău
tat aproape o săptămină de zile, 
personal? ÎP București, benefi
ciar pentru cele 32 tope de pere. 
Strădania i-a fpst zadarnicș. 
Oare np era obligația serviciu
lui specializat al I.L.F. Vilcea 
să aibă din vreme asigurată 
piața de desfacere ? Mai ales 
că este vprba de marfă ușor 
perisabilă.

Și șeful fermei Șirineasa. din 
cadrul I.A.S. Rm. Vilcea. ingi
nerul Viorel Stoica, șp plînge.a

Mircea Ișncpleșcu) s-ar fi gtndit 
poate că de... sînț tinere, și au 
putere să reziste intemperijlor. 
Țehnologul-șef șl asociației, me
dicul veterinar Nicolae Zu- 
gravu, pune ștarea de lucruri 
ne,corespunzătoare pe șeama... 
„tinerețji" asociație», care a 
luat ființă de-abia in acest an, 
pe șpștragerea celor de la coo
perativa agricolă Rimnicu Să
rat (de care a aparținut ferma), 
de la achitarea unor obligații 
elementare. Meșteri există, ma
terialele necesare pentru repa
rații sint in volum mic și se 
pot găsi chiar în unitate, ne- 
maifiind nevoie chiar de o re
partiție specială. Adevărul este 
că aici, la ferma Rimni.cu Sărat, 
nu are cine să organizeze tre
burile. Și uite-așa. tot pasîndu- 
se răspunderea de la unul la 
altul, grajdul rămîne la fel de 
ciuruit, iar animalele continuă 
să stea în curent, să suporte 
frigul. Nici măcar furajate cum 
trebuie nu șîpț (dip absen
ța aceluiași spjrit de bună 
gospodărire) pentru a rezista 
mai bine la condițiile vitrege ce 
le-gu fost „asigurate".

„La anul ne mutăm de-aici, 
așa că ce șa mai cheltuim de
geaba cu gștea vechi ?"; — ne 
spune ajutorul șefului de fer

de lipsa beneficiarilor. După ce 
la începutul campaniei de re
coltare unitatea a dus lipsa lă
zilor necesare (merele au stat 
pină ieri grămezi în râ?oarale 
livezii), o cantitate de cjrca 140 
tone de mere nu poate fi li
vrată.

— Prin plan, 40 la sută din 
producție trebuia s-o dăm I.L.F.- 
ului, ne informează șeful fer
mei, dar am aflat că nici nu 
fcvem contract pentru asta.

în acest caz, încearcă să te 
descurci cum poți ! După ce a 
insilozat cit i-a permis capaci
tatea disponibilă, ă dat o canti
tate de 94 tone (puțin pentru 
producția realizată), la fabricile 
prelucrătoare. Dar și asta, ne a- 
trage atenția inginerul Stoica, 
s-a făcut nu prin ceva stabilit 
ferm, cL prin... cunoștințe.
I.L.F.-ul  nu vrea să preia mar
fă. motivind că cei de la fer
mă au cerut prețuri prea mari, 
în acest timp, merele... discor
diei, ..marfă pe sprinceană" pu
trezesc pe rînd în „munții" din 
livadă. Tot de la această unitate 
au plecat către export două tone 
de pere, jumătate din cantitate 
revenipd la ferma, deoarece 

mă Gheorghe Cosțin. de la fer
ma 4 îngrășătorie Pufești, ju
dețul Vrșncea, drept răspuns la 
întrebarea noastră privind mo
tivul stării jalnice în care se 
gășesc toate cele patru graj
duri existente. Pereți coșcoviți, 
geamuri lipsă, uși scălîmbăiate, 
care nu se închid, iesle dărîma
te — iată fn ce cadru sint 
întreținute aici anual 600 de a- 
nimale. Ar fi absurd să se pre
tindă investiții masive pentru 
aducerea acestor construcții 
vechi la un stadiu acceptabil, cit 
de cit apropiat de normele de 
igienă, dar cu niște minime 
cheltuieli reparațiile strict ne
cesare pentru uși și geamuri, 
pentru astuparea găurilor, ppt 
și trebuie să fie făcute de ur
gență. Sediul fermei se va mu
ta anul viitor dar pină atunci 
animalele rămîn aicj, și vor 
trebui să încrunte luni de iar
nă nu luni de... vară.

Exemplele următoare le ?- 
ducem pentru a argumenta fap
tic că problema supusă discur 
ției nu e prea gr®u rezolva
bilă dacă exiștă cjț d? cjț o 
preocupare din partea cppduce- 
rilor de cooperative. La ferma 
zootehnică a copperativei a- 
gricole din ju- 

Vorba celor de la I.L.F.: 
„Dacă nu merg pe piață, in
tră la marc; d&că nici aici, 
la borhot''. Soluție la care, 
după cum se vede în imagi

nea noastră s-a și recurs.

drumul pină la graniță a durat 
mult, prin staționări prelungite, 
și marfa s-a depreciat. în loc de 
4 zile, circuitul a durat 14 zile. 
Serviciu) A.D.T. al I.A.S. se pu
tea iptereșa să desfacă această 
marfă înainte de a lua drumul 
retpr.

Și în centrele de prelucrare s-au 
semnalat o serie de deficiențe 
ca.re întîrzie procesul de indus
trializare. Da Măldărăști, de 
exemplu, unde s-a asigurat, ce-i 
drept, lucrul în ture, nu func
ționează toate cuptoarele din 
cauza unor defecțiuni mai vechi. 
La Cirstănești. gestionarul 
Gheorghe Preda ne informa că, 
cele trei cazane nu merg de 
mai multe zile, din lipsa com
bustibilului. Este generală ?i 
lipsa conservantului — bioxidul 
de sulf. Țoțul S.‘ț£Sță inșiificien- 
tg preocupare a organelor de 
resort coordonatoare și respon
sabilitatea înjumătățită a perso
nalului apgrenat în valorificarea 
fructelor.

Acestei ^țit^idini npri putem 
acorda nici o îngăduință, cu atit 
mai muR cit recplța din geest 
an pu este la niyelul scpntat, 
datorită condițiilor climatice 
dezavantajoase și atît timp cit 
pe piață, Phia.r în unități pro
prii de desfacere ale I.L.F. ?î 
I.A.S., nu «e poate vorbi, totuși, 
de q abundență de fructe !

V. RĂVESCU
Foto : GHEORGHE CUCU

---, •

de(ul Bacău, se efectuau ten- 
■^iiielile, văruitul pereților, dez- 
iijfeg|ja grajdurilor, repararea 
ieslelor, la grajdurile vechi, iar 
Ig cel nou. prevăzut în planul 
de investiții din acest maj 
erau de moptat doar geamurile. 
Aici iarna putea sa vină. „Este 
adevărat, nu ne-a fost prea ușor 
pină am procurat materialele 
necesare — ne mărturisea șefa 
fermei, ingjnera Aurora Feier. 
A trebuit să colindăm multe 
locuri și să batem la multe 
uși. Greu, dar am reușit. în 
comună njcj meseriași nu avem. 
Echipa care ne-a executat re
parațiile am aduc-o d;n jude
țul Buzău". Sau cazul fermei 
Băile, din cadrul asociației in
tercooperatiste Balta Albă, ve
cină cu cea din R'irnnicu Sărat, 
unde brigada de construcții a 
cooperativei definitiva al cin
cilea grajd npu. în toate graj
durile ș-au introdus adăpători 
autt mate, s-a ridicat o bucătărie 
furajeră dotată cu șțație de 
melasare, mori cu ciocănele, o 
tocătoare pentru furgje volu
minoase și două silpzuri pen
tru prepararea amestecurilor. 
Jată, depi, că se poate. Numai 
intere? să existe și o preocupare 
țeripasă» cpnștantă- Și, .cum iar
na șe apropie cu pași repezi, 
ceasul al doisprezecelea trebuie 
folosit, în șfîrșitr așa cum tre
buie și de către cei rămași în 
Urm*.

PATRiOTiSMUL
UNEI PRESTIGIOASE
OPERE FILOZOFICE

(Urmare din pag. I) 

judece inconsecvențele lui Aris- 
totel si să dezvolte cu origina
litate idei analoge unui Nico
laus Cusanus. Giordano Bruno. 
Erasmus s.a.

Cantemir va dezvolta o inter
pretare a problemei timpului» 
care rămîne simptomatică pen
tru opera sa de filosof al isto
riei. Cantemir va considera 
timpul ca pe o parte ruptă din 
eternitate. Această interpretare 
extrem de adîncă si fecundă 
îi va permite o superioară pă
trundere a Istoriei universale 
si a Istorei Patriei, prin folo
sirea conceptului Vechimii în 
opoziție dialectică cu cel al 
creșterii si, descreșterii.

Al doilea nas. în mișcarea 
teoretică a lui Cantemir. jl re
prezintă Momentul istoriei. 
Țrpcerea la acest moment este 
realizată printr-o procedură 
artistică, printr-un roman so- 
cial-poi’tic luind forma cifru- 
lui : Iștorig ierogRfica. Exigen
ta, fundamentală a acestei scri
eri nu este descrierea detaliu
lui social într-un anumit timp 
ișțpric al țărilor române, ci tîl- 
cuirea unui mers necesar al Is
toriei : ....ce ființa lucrului
trebuie tilcuită" spune Cgnte- 
mir.

Acest imnergtiv este si mai 
pregnant în lucrarea de filoso- 
fip a iștoriei. scrisă în anul 
1714 si intitulată Cercetare na
turală a monarhiilor. în care 
Domnitorul filosof aplică legi
tate^ evoluției ciclice succesive 
la istoria omenirii. Conform a- 
cesțeig „toate cele ce șjpt nu
mite si sîpt în esența lor parti
culare. trebpie șă se nască și 
să moară, sa se schimbe și să 
se transforme— si la termenul 
uneia, din desfășurarea ei, tre
buie să urmeze nașterea al
teia..."

îmnotriva unei particularizări 

Tinerilor elevi nu le este indiferent cum arată lăcașul, îy care 
învață. Iață-j, așadar, cu uneltele m mină făcînd „curățenie ge- 

nerqlă“ în curtea școlii.

obsesive pe care au făcut-o in
terpreta. Cantemir spune lim
pede si pentru totdeauna : 
„...numele nu sînț esențiale, ci 
accidentale". Ceea ce îl intere
sa pe Cantemir era dezvăluirea 
sansei istorice naturale a pa
triei sale. Lucrurile vor deveni 
si mai evidente în lucrarea Is
toria creșterii si descreșterii 
curții otomane. Aici necesita
tea ia chipul disolutiei istori
ce : imperiile sint înjghebări 
efemere, alcătuiri nefirești, 
..monștri" șuportînd iminenta 
disolutiei lor sociale. Acest ca
racter dișpersiv al timpului is
toric presupune cu afteeasi ne
cesitate caracterul peren al Ve
chimii popoarelor.

Cel de al treilea Moment al 
creației lui Cantemir este cel 
al patriei române și al poporu
lui român. Cșle mai exprese 
lucrări tinind de acest strat 
sint desigur : Descrierea Mol
dovei. Viata lui Constantin 
Cantemir. Evenimentele Canta- 
cuzinilor si ale Brânco veni lor, 
Hiștoria Moldo-Vlahicg. si Hro
nicul vechimii româno-moldo- 
vlahilor. Acest al treilea mo
ment al filosofiei lui Dimitris 
Cantemir este si cel mai impor
tant. El însemnează ipostaza 
sintezei generalului cu parti
cularul, a logicului cu istoricul, 
a cunoașterii obiective cu trăi- 

<rea înalt patriotică. Vechimea 
poporului român se exprimă pe 
razele originii continuității și 
unității sale, răminind temeiul, 
iudecata si mărturia indepen
dentei si libertății în istorie.

Sublimitatea operei lui Can
temir rezidă, credem. în aceea 
că a făcut „din înțelepciune 
metoda unei opere ma.anifiee 
iar din filosofi e un criteriu 
definitiv al ideii strămoșești și 
eterne de patrie română si de 
popor român. Timpul nostru 
probează biruința acestui ade
văr.

PREA MULTE „REPROGRAMĂRI" 
ÎN EDITAREA CURSURILOR

(Urmare din pag. I)

Cu toate acestea nu șe poate 
afirma că s-a ajuns aproape de 
momentul in care la principalele 
discipline Fundamentale și de 
profil, studentul să aibă la înde- 
mină cel puțin fascicole dip 
cursul profesorului a cărui pre
legere o audiază. Desigur, ex
plozia informațională, cerințele 
riguroase ale perfecționării în- 
vățăniîntulni nostru superior, in
troducerea unor noi cursuri mo
derne vor pune întotdeauna eu 
acuitate problema editării și re
editării de noi manuale. Dar nu 
putpm pierde din vedere ca 
sarcina fiecărui ^adru didactic 
titular de disciplină de a oferi 
studenților un curs scris se rea
lizează în prea multe cazuri a- 
nevoios. Planurile editoriale deș
tul de bogate dovedesc, fie și 
numai ele. că există o serie de 
facultăți pu evidente răminepi 
in urmă ia acest capitol. Cu 
toate că din partea catedrelor 
suit făcute cu generozitate pro
puneri care ajung șă fie incluse 
în programul întregului inștituț. 
așa cum gm nevoiți »*>ă
spunem, o serie de autori n<u res
pectă termenele de predare a 
manuscrisului, astfel ca se ajun
ge de la an la an la reprogra- 
mări. Astfel, la Universitate 
peste 80 de titluri <u fost repro- 
gramate pentru a «părea în anul 
1973—1974. Deși, reprezintă o re- 
programare, deși unele au ter
menul de predare demult de

pășit. doar citeva ș.e gflă acum 
la multiplicare. Dintre acestea, 
aproape câ nu exiști reeditări și 
această situație de întîrzierp 
face ca la Universitate, facultă
țile de Biologie, Drept și mai 
ales Filpz.ofie sa perpetueze ne- 
realizarea unui bogat plgn de 
editare. La pește 50 d?
cursuri'. îndrumare de laborator, 
culegeri de probleme și alte lu
crări' necesare studepților n-au 
foșt. inc'ă predate lâ multipli
care. Menționăm in mod special 
că up număr important sint des
tinate șubinginprilor — de la zi 
și seral — cupa cujp altele ip- 
țeresează cpncpmitenț ani de 
studii de la 3—4 facultăți. Exis
tă autori care încă din luna ia
nuarie au specificat in fața ce
lor ce s-au interesat că se află 
intp-un stadiu avansat în elabo
rare^ cursului, dar pici pină a- 
ciirn nu au reușit să-1 predea. 
Se'observa chiar că Ip.erările ex- 
traplan prezentate, mai ales la 
Universitate, depășesc numeric 
pe cele programate. Desigur, sub 
un aspect acesta este un simp
lon pozitiv. Dar. șub alt aspect 
reiese că în continuare nu se 
răspunde unor priorități, nu se 
asigură omogenitatea scontată. 
Lipsa de cursuri mai poate fi 
explicată, pentru unele cazuri, 
intr-o anumită măsură și prin 
epuizare (in timp sau prin tira
jul modest) unor manuale și 
tratate de bază aparținind unor 
profesori prestigioși, cărți a că
ror reeditare este așteptată cu

intereș șpe.cial de ștpden|;i. Ast
fel. Cepțrpl de njultiplicgre al 
Universității șe afiă în posesia 
ungi liste de peste $.e titluri 
epuizate în ultimii 3—4 ani, u- 
neie chigr în nuffîai cîteva zile 
de apariție. Ne-aip jpțereșat 
de ce șe mențjne nghoțărirea din 
partea unor cadre' didactice de 
a-ș| țțpări curșu|. Cguzefe șjnț 
multjpie. JJnii profesori dorind 
să fie exigent! ezită în fața 
cursului ș| "îpțîrzie pnefeerjm 
du-l. 'Alțp .cauze acpzate mgi 
mult șau ipai puțin direct, șe re
feră )a unele cheltuieli mgî greu 
de recupergț ce caț| in sarcina 
autorilor, deși cu dovezile ner 
ceșare. prin deviz, unele sipț 
complet solvabile : și se m_ai re
feră la ..drepturile de aytpr" 
pentru textele mulțiplipate. ui- 
tîndu-se că pregătirea acestor 
manuscrise intră în ansamblul 
obligațiilor diilactice pentru care 
exiștă retribuția prin salariu.

Fără îndoiala, in anumite pe
rioade poate apărea o oarecare 
aglomerare cu diferite sarcini a 
unor cadre didactice angrenate 
in aceaștă acțipne de editare, 
ceea ce provoacă și întirzieri de 
felul celor de mai sus. Este de 
competenta conducerii facultăți
lor, a catedrelor să aprecieze 
cum pot fi rezolvate aceste si
tuații fără prejudicii. Dar nu pu
tem fi de acord cu o anumită 
poziție formală in exprimarea 
angajamentelor de către unii au
tori. cu trenarea la nesfîryit în 
pregătirea textelor.

Despre cîntec
\ (Urmare din pag. I)

C i șe opună : „Viața studenților în medicine? esțe și așa mulț 
C prea complicata. Nu vor impieta, asupra pregătirii lor de 
C baza, cele trei dupâ-amieze pe șâptqmină închinate deșci- 
C fiorii lui Vidu și Musicescu, lui Benett și Ceaikovski ? Ca sâ 
C nu mai vorbim despre spectacolele publice pe care vor tre- 
C bui șă le șpsțină". Ei bine, răspunsul — greu de probat atunci 
k — a fost de-acum dat : media generală obținută la examene 
C și colocvii de către studenții coriști este mai mare decit 
C media generală a celorlalți student». Pentru că arta, în ge- 
C neral, și muzica, în special, remarcă Valentin Cîrlig — asistent, 
y după cum spuneam, la o catedră nu tocmai ușoară, medic in- 
C ternișt lq up spifal și, în acelgși tirpp, cp examenele de doc- 
C forat în pregătire - creează dișponibijițăți nebănuite pentru 
C muncă, discipjjneqzq efortul. Si pentru cq, adăugăm noi, exi- 
y gențeîe- dirijorului se îmbină, in mod constant, cu cele ale 
y profesorului.
y Corul studenților medicinist» din Craiova s-a impus, în- 
y tr-,un interval relativ scurt, pu numai prin calitățile șale in- 
y terpretatjve (apariția pe scena filarfpqnicii din localitate este 
y giăitoare în qceșț șenș), ci - nici nu se putea altfel - și 
y prin seriozitatea, de-a dreptul impresionantă, a repetițiilor, , 
y începînd, să spunem, cu respectarea riguros exactă a orelor i 
\ stabilite și terminind cu munca artistică propriu-zisă.
C „Intervin uneori, îmi spunea losif Bălășoiu, directorul Casei i 
C de cultură q studenților craioveni, situații în care sala de ( 
C repetiții mi-ar fi necesară pentru organizarea altor activități. < 
* Dar, cînd aceste activități sînt concorpițente cu programul ( 
r ansambliilui coral, singurul lucru cqre-mi rămîne de făcuț »
? șste să mă gîndesc la altă soluție. Pentru că altfel știți ce <
r s-ar întîmpla ? Repetițiile corului ar începe, fără vociferări < 
r și proteste, cu o oră, cu două, cu trei mai tîrziu, și ar con- »
r tinua exact atîta timp cît au fost programate. Adică, dacă ar <
r fi nevoie, pînă dincolo de miezul nopții. Ceea ce n-ar fi < 
C drept". t
S Ascultîndu-I, am înțeles nu numai cum se face un cor ștu- ’ 
) dențesc, dar și cît de ușor, și de greu, în același timp, se j 
r cîștigă respectul și știma celor clin jur. (

Acțiuni pentru tineret 
în „Săptămină economiei14
Țrăsățură etică de înaltă 

valoare, spiritul de economie 
caracterizează omul nou al 
societății noastre socialiste.

Citim și auzim cum din 
gramele de metal economi
site șe nasc, in toate colțu
rile țării, siluete noi de u- 
zing și fabrici ; știm cu toții 
că prin eliminarea risipei se- 
pundelpr, din miiqile jiogstre 
leș prgduse mai. multe și mai 
bune. Iată de ce cultivarea 
spiritului de economie la ti- 
năra generație este garanția 
că cei care ii vor schimba 
pe constructorii de azi vor 
continua, cu aceeași grijă, șă 
gospodărească cu chibzuință 
și să mărească bogățiile pa
triei.

In acest scop. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va

organiza, cu prilejul „Săp- 
tăminii economiei" și al „Zi
lei mondiale a ecpnqiȚȚiej", 
numeroase manifestări din 
care am spicuit citeva pentru 
tinerii cititori ai „Scînteii ti
neretului".

• „Ziua elevului econom" 
(26 ocțpnȚbrje). sărbățpare 
devenită tradifionalâ a hăr
niciei ș| chibzpinței școlari
lor, vor avea loc, în întreaga 
țară, acțiuni menite să cul
tive spiritul de economie in 
rindyl purtătorilor de matri
cole.

în Arad, Baia Mare, Iași, 
în CQmpnele Sanislău. Ți- 
ream și Ardud (jud. Mara
mureș), ca și in alte orașe și 
comune, se vor organiza con
cursuri „Cine știe, cîștigă", 
dotate cu premii, iar la se-

(

diile sucursalelor și filialelor 
C.E.C. din Brăila, Birlad, O- 
radea, Slatina, Ploiești, Tg. 
Mureș, elevii șgolilor gene
rale și ai liceelor din aceste 
orașe se vor întîlni cu lucră
tori ăi Casei de Economii și 
Consemnațiuni, care le vor 
da explicații in legătură cu 
inștrunientele de economisire 
și le ypr vorbi despre rolul 
și istoricul Casei de Econo
mii și Consemnațiuni.

• La „Elecțrpbanat" (Timi
șoara). la Clubul Uzinelor 
de textile „Oltul" (Sf. Ghe
orghe), la întreprinderea me
talurgică de metale neferoa
se și la Uzina mecanică de 
mașini și utilaj minier (Baia 
Mare), ca și )a Casa de cul
tură a tineretului din Sibiu, 
la Casa elevilor și studen
ților din Pitești și La Casa 
pionierilor din Galați, tinerii 
muncitori, elevi și studenți 
se vor întîlni cu cadre 
de conducere ale unităților 
C.E.C.

Unde și cum se poț păstra 
economiile bănești perso
nale ? Ce se întîmpla cu ele 
după depunerea spre păstra
re la C.E.C. ? — sînt numai 
două din nenumăratele în
trebări la'care vor răspunde 
conducătorii unităților C.E;C. 
prezenti la întîlniri.
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ZIUA ARMATEI
«

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Ce i se cere unui program 
de activități pentru a devenidevenit o tradiție ca în fiecare an, la 25 octombrie sâ sărbătorim 

Ziua Armatei Republicii Socialiste România. Căntinuînd 
tradițiile glorioase ale înaintașilor armata noastră populară și-c 
primit botezul focului participînd cu bărbăție, alături de 
toate forțele patriotice, la insurecția națională antifascistă ar
mată, organizată și condusă de Partidul Comunist Român și 
pe cîmpul de bătaie într-o crîncenă încleștare cu armatele hitle-

. riște, dîndu-și obolul de sînge în lupta pentru alungarea cotropitorilor fasciști
> de pe teritoriul României, Ungariei și Cehoslovaciei. Trup din trupul poporului,
> ființă din ființa noastră națională, armata s-a mobilizat din primele clipe, alătu- 
[ rîndu-se fără șovăire efortului constructiv al oamenilor muncii, veghind la apă- 
. rarea cuceririlor revoluționare ale clasei muncitoare, ca munca pașnică a întregului 
) popor să se desfășoare nestingherită. Condusă și îndrumată de partid armata și-a
> perfecționat continuu pregătirea de luptă și politică, și-a îmbunătățit în permanență 
1 tehnica de luptă, în pas cu cerințele războiului modern, astfel încît să-și poată 
. îndeplini cu cinste misiunea ce i-a fost încredințată de partid și popor : aceea de 
I a apăra independența și suveranitatea patriei, integritatea sa teritorială. Grija 
i consecventă a partidului și statului pentru înzestrarea armatei cu mijloace și teh

nică de luptă modernă, pentru formarea unor cadre temeinic pregătite și profund
( atașate socialismului a găsit un puternic ecou în rîndul armatei. Animați de un
> înalt patriotism militarii armatei noastre populare și-au înzecit eforturile, pentru 
* a putea răspunde exigențelor mereu crescînde pe care le implică misiunile tot

mai complexe ce le stau în față. An de an comuniștii și uteciștii din armată ra- 
i portează partidului și poporului, comandantului suprem, tovarășul Nlcolae 
1 Ceaușescu, succese deosebite în pregătirea de luptă și politică.
1 Răspunzînd cu entuziasm chemării partidului, traducînd cu consecvență în 
, practică indicațiile secretarului general al P.C.R. de a nu precupeți nici un efort 
i pentru dezvoltarea în ritm accelerat a patriei, pentru ridicarea ei pe înaltele culmi 
1 ale civilizației și bunăstării, militarii armatei noastre populare sînt ferm hotărîți 

să militeze pentru ca fiecare unitate și subunitate să devină un puternic colec
tiv de luptă pentru educația comunistă a ostașilor, pentru a ridica necontenit ni
velul conținutului și organizării întregii activități. Militarii armatei populare s-au 
angajat solemn în fața întregului popor, a conducerii partidului, a comandantu
lui suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-și consacre și de acum înainte tot 
ceea ce au mai bun, neprecupețindu-și la nevoie nici sîngele, nici viața, îndepli-

< nirii misiunii sacre ce le-a fost încredințată de a străjui cu vigilență și fermitate 
pămîntul strămoșesc, libertatea, independența și suveranitatea patriei, cauza so- 

' alismului și a păcii.

UN INSTRUMENT DE LUCRU

Adunarea festivă
din Capitală

Miercuri după-amiază a avut 
loc, în Capitală, adunarea festi
vă consacrată Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România.

La adunare au luat parte to
varășii Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secrelar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R., general 
de armată Ion Ioniță, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul Apă
rării Naționale, Emil Bobu, mi
nistru de interne, generalul-co- 
lonel Ion Coman, șef de secție 
la Comitetul Central al P.C.R., 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
veterani din războiul antihitle
rist, generali și ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri, reprezen
tanți ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire mi
litară a tineretului, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile bucureștene, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, 
atașați militari ai unor misiuni 
diplomatice la București.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Petre Constantin, se
cretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R.

Despre semnificația Zilei Ar
matei Republicii Socialiste 
România a vorbit generalul-ma- 
ior Constantin. Oprită, adjunct 
al ministrului Apărării Naționa
le și secretar al Consiliului po
litic superior. Ziua de 25 oc- 
♦-wbrie, a arătat vorbitorul, este 
îmipărită în conștiința poporului

nostru ca un simbol al virtu
ților ostășești, al cinstirii tradi
țiilor militare străbune, a fap
telor eroice și jertfelor ostașilor 
români pe frontul antihitlerist. 
Ea reprezintă deopotrivă, un 
simbol al prețuirii pe care fău
ritorii socialismului din patria 
noastră o acordă celor ce ser
vesc astăzi patria sub drapelele 
de luptă ale armatei noastre 
populare.

De ziua lor, militarii de toate 
gradele își îndreaptă cu nemăr
ginită dragoste gîndurile către 
Partidul Comunist Român, că
tre secretarul general al parti
dului, președintele Consiliului 
de Stat, comandantul suprem al 
forțelor armate — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plecînd de la concepția că, în 
condițiile noastre, apărarea pa
triei socialiste este nu numai 
cauza, ci și opera nemijlocită a 
întregului popor, Partidul Co
munist Român a realizat un 
sistem corespunzător de pregă
tire a populației pentru apă
rare, în care armata este com
ponentă principală, sistem con
sfințit prin Legea cu privire 
la organizarea apărării națio
nale.

în spiritul cerințelor Progra
mului de educație socialistă a 
maselor, organele și organizații
le de partid și cele ale tinere
tului comunist aduc o contribu
ție hotărîtoare la întărirea spi
ritului partinic, la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a militari
lor, la educarea lor în spiritul 
sentimentelor nobile ale inter
naționalismului și solidarității 
frățești cu popoarele și armate
le țărilor socialiste, cu toate po
poarele care luptă împotriva 
imperialismului pentru elibera
re socială și independență na
țională.

Susținînd și înfăptuind neabă
tut politica externă promovată 
de partidul nostru privind întă
rirea colaborării între popoare, 
stingerea tuturor focarelor de 
încordare și conflicte ce mai 
persistă în diferite zone ale lu
mii, militarii români sînt tot
odată în măsură să contribuie 
la zădărnicirea oricărei agre
siuni imperialiste. în acest scop, 
armata noastră întărește cola
borarea cu armatele țărilor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia, cu armatele tuturor țări
lor socialiste, în conformitate cu 
principiile care stau la baza re-' 
lațiilor dintre aceste state.

Bucurîndu-se de grija și în
drumarea permanentă a Parti
dului Comunist Român, în
conjurată cu dragoste și încre
dere de către întregul popor, 
armata noastră populară, își des
fășoară plenar energiile pentru 
a fi gata în orice moment să-și 
îndeplinească nobila misiune de 
a apăra cuceririle revoluționare 
ale poporului, libertatea, inde
pendența și suveranitatea pa
triei, de a contribui la apărarea 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

La adunarea . festivă au rostit 
cuvîntări de salut Ion Ionescu, 
secretar al comitetului de partid, 
comandantul gărzii patriotice 
din Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București, eleva Aniela 
Georgescu, secretar al comitetu
lui U.T.C., comandant de grupă 
de pregătire militară a tinere
tului din Liceul „Dimitrie Bo- 
lintineanu", și general-maior în 
rezervă Ion Rădulescu, veteran 
din războiul antihitlerist.

în încheierea festivității, An
samblul artistic „Doina“ al ar
matei a prezentat un frumos 
program artistic.

UNIFORMA
Sub uniforma elegantă, cu 

largi lampasuri roșii, a elevilor 
liceelor militare, așa cum ii in- 
tilnim pe stradă în perioada va
canțelor de vară, îți vine 
greu să-ți imaginezi, pri
vind din exterior, pe tînă- 
rul îmbrăcat în halat de lu
cru meșterind la strung sau 
freză. Or, adevărata activitate 
a elevilor liceelor militare toc
mai într-o asemenea haină se 
desfășoară. „Școala noastră, a- 
veam să aflăm cu prilejul unei 
vizite la Liceul Militar „Dimitrie 
Cantemir“, pune un accent deo
sebit pe formarea la elevi, a unor 
deprinderi ce le vor fi cu deo
sebire necesare în viață. De a- 
ceea relația școală-productie a 
devenit un deziderat căruia-i a- 
cordăm toată atenția, aplicîn- 
du-1 concret, în practică, într-o 
suită largă de forme".

Accept cu plăcere și real in
teres invitația amabilă a gaz
delor și primul obiectiv pe ca- 
re-1 vizităm sint atelierele școa
lă. în atelierul de lăcătușerie, 
lingă o mașină, îmbrăcat în- 
tr-un halat albastru nou-nouț. 
elevul Vasile Nicolae din anul 
I, execută primele operații la 
polizor. A venit la liceul militar 
din comuna Comișani, județul 
Dîmbovița. Tatăl său, maistru 
strungar Ia Uzina de utilaj pe
trolier Tîrgoviște, l-a învățat 
de mic să prețuiască așa cum 
se cuvine munca. Iată de ce nu 
mi s-a părut nimic deosebit as- 
cultîndu-1 pe tînărul liceean 
vorbindu-mi de pasiunea lui 
pentru lucru în atelier, de satis
facția pe care o are de fiecare 
dată cînd își însușește o nouă 
operație, cînd din propriile-i 
mîini ies piese cu un grad de fi
nisaj mai mare

Ajutat de maeștrii militari 
clasa I și, respectiv, clasa a IV-a, 
Gheorghe Măxineanu și Paul 
Aldea, căpitanul Constantin Ma
rinescu, șeful catedrei tehnico- 
productive, a făcut din atelie
rele liceului, principala sursă 
de autodotare a școlii, aci con-

CU LAMPASURI ROȘII
fecționîndu-se, .pe lingă altele, 
chiar și cuiere sau broaște pen
tru uși, material sportiv și a- 
parate de radio recepție etc. 
Mergîndu-se pe principiul va
lorificării tuturor posibilităților 
interne, miinile harnice și pri
cepute ale elevilor transformă 
in lucrări perfect utilizabile tot 
ceea ce se numea cîndva deșeu 
sau obiect dat la reformă. Dar, 
dincolo de utilitatea economică 
a acestei acțiuni, deloc negli
jabilă ea însăși, de reținut ni se
pare conținutul ei instructiv-e- 
ducativ, formarea unor de
prinderi, a unei atitudini co
recte față de muncă, toate la 
un loc urmărind o finalizare pre
cisă : creșterea tinerilor ofițeri 
în cultul muncii, al pregătirii 
temeinice multilaterale, dezide
rat necesar ducerii la îndeplinire 
a viitoarelor misiuni ce le vor 
fi încredințate.

Cel de al doilea punct al vizi
tei noastre : cabinetul de istoria 
literaturii române. Sub îndru
marea atentă și competentă a 
profesorului Dan Jebeleanu în
treaga materie prevăzută în pro
grama de ' învățămînt a fost 
transpusă pe scheme și planșe 
astfel că acest cabinet este o 
adevărată expoziție a istoriei 
literaturii române.

Activitatea cabinetului de is
toria literaturii are un scop 
imediat și de utilitate. Planșele 
expuse sînt folosite ca material 
didactic la clasă. De mare folos 
le sînt acestea elevilor mai ales 
în perioada examenului de ba
calaureat. O trecere prin fața 
lor, cu caietul în mină, ajută la 
fixarea materiei, la punctarea 
momentelor importante, elemen
tul vizual contribuind la o mai 
bună reținere a datelor și ele
mentelor constitutive ale operei 
de artă.

„Pe lingă toate aceste calități, 
ne spunea profesorul Dan Je
beleanu, activitatea în cadrul 
cabinetului nostru se constituie 
intr-un prilej fericit de valori

ficare a unor înclinații latente, 
de utilizare a întregului bagaj de 
cunoștințe acumulate, nu numai 
în domeniul istoriei literare".

Iată deci că și aici s-au găsit 
soluții adecvate pentru autodo- 
tarea cabinetului cu material 
didactic propriu, pentru antre
narea elevilor într-o activitate 
utilă și atractivă.

AL. DOBRE
Foto: V. RANGA

ORDIN DE ZI
La 25 octombrie aniversăm Ziua Armatei Republicii Socialiste 

România, în condițiile in care oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul țării înfăptuiesc neabătut programul adoptat de Con
gresul al X-Iea și Conferința Națională ale partidului privind 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, acționează 
cu dăruire și abnegație pentru îndeplinirea înainte de termen a 
prevederilor planului cincinal.

Cu prilejul acestei sărbători, poporul nostru aduce un cald 
omagiu bravilor ostași care au participat cu bărbăție, alături de 
toate forțele patriotice, la insurecția națională antifascistă ar
mată, organizată și condusă de Partidul Comunist Român, și 
au luptat în continuare vitejește, împreună cu glorioșii ostași 
sovietici, eliberînd, Ia 25 octombrie 1944, ultima brazdă a pă- 
mintului străbun dc sub ocupația hitleristă. Sînt cinstite, tot
odată, faptele de eroism șăvîrșite de armata română pe teri
toriul Ungariei și Cehoslovaciei, aportul întregii țări la zdrobirea 
fascismului german. Această sărbătoare semnifică, în același 
timp, înalta prețuire pe care poporul o aduce ostașilor de astăzi 
ai armatei care străjuiesc cu devotament și hotărîre interesele 
supreme ale României socialiste.

Purtînd mai departe tradițiile luminoase făurite de înaintași, 
identificîndu-se pe deplin cu aspirațiile vitale ale națiunii, mili
tarii armatei române obțin succese de seamă în pregătirea de 
luptă și politică, precum și în activitățile desfășurate în econo
mia națională. In spiritul înaltelor răspunderi ce le revin față 
de patrie, popor și partid, comandanții, organele și organiza
țiile de partid și ale U.T.C. muncesc cu pasiune pentru sporirea 
rolului armatei ca școală de educație politică, patriotică și ostă
șească, dezvoltă întregului personal sentimentele nobile ale pa
triotismului socialist și internaționalismului proletar, militează cu 
consecvență pentru formarea de luptători temeinic pregătiți, 
gata oricînd Ia datorie în slujba intereselor poporului, a idealu
rilor sale socialiste.

De Ziua armatei, militarii de toate gradele raportează condu
cerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, co
mandantul nostru suprem, că, ridicind necontenit capacitatea 
combativă a unităților și marilor unități, sint gata în orice 
moment să apere, în strinsă unitate cu militarii trupelor Minis
terului de Interne, cu membrii gărzilor patriotice, ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei și al ce
lorlalte formațiuni de apărare, cuceririle revoluționare, liber
tatea. independența și suveranitatea României socialiste. Tot
odată, armata noastră este gata oricînd ca, împreună cu armatele 
țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia, ale tuturor țărilor 
socialiste, să-și aducă contribuția la apărarea cauzei socialismu
lui și păcii.

Cu prilejul Zilei armatei adresez cele mai calde felicitări tu
turor militarilor și le urez noi și importante succese în întreaga 
lor activitate, în îndeplinirea exemplară a misiunilor încre
dințate.

In cinstea celei de-a 29-a aniversări a Zilei armatei Republicii 
Socialiste România,

ORDON:
La 25 octombrie, ora 21,00, la București se vor trage, în semn 

de salut, 21 de salve de artilerie.
★

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre !

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România ’. 
Trăiască Armata Republicii Socialiste România !

Ministrul apărării naționale 
General de armată

ION IONIȚA

Multitudinea preocupărilor, 
larga învestitură pe care au că
pătat-o în toate domeniile orga
nizațiile U.T.C., impun o rigu
roasă și atentă soluționare a 
problemelor pe care și le pro
pun spre rezolvare într-o pe
rioadă de timp sau alta colecti
vele de tineri. O planificare a 
muncii judicioasă, izvorîtă din 
realitatea existentă este una din 
cerințele fundamentale ale acti
vității organizațiilor U.T.C. Ast
fel, la „Electroputere" Craiova, 
în programele de activități ale 
organizației U.T.C. „Mașini 1 
sculărie" problemele propuse 
spre rezolvare definesc specificul 
organizației. Dacă urmărirea în
trecerii uteciste și stabilirea de 
la etapă la etapă a măsurilor ce 
se impun în funcție de rezulta
tele obținute, dar și de neajun
surile existente constituie la
tura permanentă a activității, in 
schimb preocupările specifice 
celor 39 de tineri ai organizației 
sînt reflectate de organizarea 
unor concursuri profesionale pe 
profilul meseriei lor, de iniția
tivele gen „Prieteni ai noului 
angajat" adaptate la condițiile 
și nevoile reclamate de locul de 
muncă, de o luptă contra crono
metru cu risipa de materiale.

La organizația U.T.C. „Mode- 
lărie" din cadrul întreprinderii 
„Progresul" din Brăila am con
semnat, de asemenea, printre 
alte activități specifice, pe cele 
de genul întîlnirilor cu conducă
tori ai locurilor de muncă, ce a- 
veau ca temă executarea mode
lelor de bună calitate. Aceasta 
este de altfel una din acțiunile 
care au contribuit efectiv la re
zolvarea unor probleme care 
frămîntau colectivul : diminua
rea remedierilor. Studiind pro
gramele de activitate ale orga
nizațiilor mai sus menționate 
poți vedea clar ce preocupări au 
colectivele respective prin nota 
specifică a locurilor de muncă, 
a meseriilor, a problemelor ivite 
spre rezolvare. înțelegi că este 
vorba de două .organizații care 
se aseamănă prin problemele 
comune izvorîte din activitatea 
muncii de U.T.C., dar, în același 
timp, se deosebesc prin metodele 
și formele diferite folosite, acti
vitățile organizate, adaptate la 
realitățile existente. Observi din 
capul locului că una din . orga
nizații este formată din tineri 
sculeri, iar cealaltă din tineri 
modelori.

Dar iată că, recent, vizitînd 
cîteva organizații din municipiul 
Reșița, am constatat că nu în
totdeauna se ține cont ca planifi
carea muncii să fie cit mai judi
cioasă, să izvorască din necesită
țile realității.. Patru organizații 
diferite ca loc de muncă, com
ponență organizatorică, preocu
pări : „Baza de utilaje" și „Ate
lier auxiliar" de la întreprinde
rea de construcții și montaje 
metalurgice, „Mecanică fină" de 
la întreprinderea de construcții 
mașini și „Electro-mecanică" de 
la Combinatul siderurgic. Ce 
spun programele de activități 
ale organizațiilor de mai sus ? 
In primul rînd că sînt înscrise 
acțiuni la modul general, de o- 
bicei sub forma „Biroul orga
nizației va acorda un sprijin 
deosebit în vederea mobilizării 
tuturor tinerilor pentru realiza

rea sarcinilor de plan". Dar 
cum, ce forme și mijloace se’ vor 
folosi pentru aceasta, nu reiese 
de nicăieri. întrecerea utecistă 
— acțiune care, așa cum arătam, 
constituie o activitate perma
nentă — nu se găsește consem
nată, iar ca acțiuni specifice — 
numai dacă s-ar accepta ca o 
glumă mai puțin bună — ar fi 
cea care se referă la strîngerea 
lunară a cotizației (Mecanică 
fină, atelier auxiliar). La orga
nizația U.T.C., „Baza de utilaje" 
problemele înscrise în progra
mul de activități se repetă de 
la trimestru la trimestru în a- 
ceeași formulare și problemati
că. Să fie vorba de continuitate 
în activitate ? Nici pe departe. 
Analizînd in continuare proble
mele care fac obiectul planifi
cării muncii în aceste organiza
ții ajungem la următoarea con
cluzie : dacă cele patru progra
me de activitate — de pe un 
trimestru luat la întîmplare — 
le punem unul lingă altul iar 
apoi le tăiem marginea de sus 
unde este înscris antetul organi
zației, le putem chiar inversa 
între ele, fără ca cineva să-și 
mai poată da seama care orga
nizației este din construcții și 
care din siderurgie.

Am declanșat discuții, am „is
codit" interlocutorii pentru a 
găsi totuși acea notă specifică 
a fiecărei organizații. Și am gă
sit-o. Colectivul de la baze uti
laje este preocupat în mod deo
sebit de exploatarea utilajelor 
folosite în șantier și anume : 
folosirea eficientă a timpului de 
lucru, pornirea utilajelor la 
timp, lungirea duratei de ex

ploatare a lor. Problema care 
se ridică in . mod deosebit la 
„Mecanică fină" este pregătirea 
profesională. Toată lumea acuză 
că tinerii care absolvă școa
la profesională sînt slab pre
gătiți. Dovadă este și numărul 
mare de tineri sub normă. Dar, 
și în primul caz și în al doi
lea, nimeni n-a acționat în vede
rea rezolvării problemelor exis
tente. Simpla formulare de ge
nul : „Biroul va lua cunoștință 
de aportul tinerilor la realiza
rea sarcinilor de plan" (Meca
nică fină) nu lasă să se între
vadă aceste preocupări ale co
lectivului.

Reiese așadar că atunci cînd 
nu se ține cont de problemele 
specifice fiecărei organizații 
U.T.C. se poate ajunge foarte 
ușor la formalism. Atîta timp 
cît problemele sînt înscrise la 
modul general, cînd ele se re
petă de la un trimestru la al
tul, nu pentru că sînt necesare, 
ci numai ca să existe totuși 
(pentru orice eventualitate) un 
program de activitate, cînd ase
mănarea între programele unor 
organizații diferite ca loc de 
muncă, problematică și speci
fic ajunge pină la identitate, 
nici rezultatele nu pot fi pe 
măsura posibilităților. Iar pri
ma condiție, care i se cere u- 
nui bun program de activitate, 
aceea de a reflecta și a acționa 
asupra realităților specifice fie
cărui colectiv de uteciști, se 
dovedește indispensabilă tocmai 
pentru a-i exprima cu exactitate 
posibilitățile de acțiune și a 
spori eficiența intervențiilor 
sale.

ION TOMESCU

\

Raid
în orașul

Cluj (
Anul acesta, în Cluj, au avut 

termen de dare în funcțiune 
6 cămine. Sînt gata 7, tinerii de 
la Trustul de" construcții Cluj 
terminînd, în plus, unul cu ter
men de predare în 1974. In cu- 
rînd și aici se vor muta noii 
locatari, înșiși constructorii lui, 
răsplătiți astfel pentru eforturi
le pe care le-au depus. Am dorit 
să cunosc rolul pe care l-au 
avut activiștii comitetului muni
cipal al U.T.C. în sprijinul reali
zării acestor obiective de inves
tiții, de primă importanță pentru 
viața și munca uteciștilor din 
întreprinderile beneficiare.

„Activiștii noștri — îmi spu
ne Alexandru Groza, președin
tele consiliului tineret mun
citoresc de la Comitetul muni
cipal Cluj al U.T.C. — au, ne
oficial din punct de vedere ad
ministrativ, dar adevărat în 
mod practic, un rol de diriginți 
de șantier. Ei urmăresc zi de zi 
respectarea graficelor de execu
ție. semnalează eventualele de
ficiențe, mențin legătura cu 
constructorul pentru a putea a- 
nunța tinerii, viitorii beneficiari, 
cînd e nevoie de ajutorul lor. 
De altfel, la unele cămine ca, 
spre exemplu, cel de la între
prinderea de cazane mici și ar
zătoare, munca voluntară a ti
nerilor a depășit stadiul lucră
rilor necalificate, aici întreaga 
parte de instalații, pe care con
structorul nu se angaja să o 
termine decît pînă în luna sep
tembrie, fiind executată prin 
muncă patriotică de viitorii lo
catari, căminul fiind astfel dat 
în folosință încă din luna fe
bruarie. în aceeași situație, adi
că terminate înainte de termen, 
se află și căminele de la Trus
tul de construcții, de la Tehno- 
frig și de la întreprinderea de 
rețele electrice".

Bineînțeles, unele din situații
le întîlnite pe șantier depășeau 
competența activiștilor și a or
ganizațiilor U.T.C. interesate. 
Dar nici în aceste ocazii, mi 
s-a spus, activistul nu lasă lu
crurile să se desfășoare de la 
sine, aducînd la cunoștința or
ganelor locale de partid și de 
stat greutățile întîmpinate, ce-

Cu activistul U.T.C. 
pe șantierele căminelor 
pentru tinerii muncitori

rînd și obținînd sprijinul nece
sar în depășirea situațiilor cri- 

atice. Nu de mult, la începutul 
lunii septembrie, problemele ră
mase încă în suspensie pentru 
căminele nou construite, pre
cum și cele ale căror construc
ție urmează să înceapă în tri
mestrul IV, au constituit obiec
tul unei analize în cadrul co
mandamentului constituit pe 
lingă comitetul județean al 
P.C.R., unde organizația U.T.C. 
este reprezentată de primul se
cretar al comitetului județean 
U.T.C., de președinții consiliilor 
tineret, muncitoresc de la comi
tetele județean și municipal ale 
U.T.C. și de șeful secției tineret 
muncitoresc a comitetului jude
țean. La această ședință, la care 
au participat, pe lingă directo
rii întreprinderilor beneficiare 
și reprezentanții consiliului 
popular, ai institutelor de pro
iectare, informările primite de 
pe teren, de la activiștii comi
tetului municipal al U.T.C., au 
constituit un important sprijin, 
avind o certă utilitate.

Am stat de vorbă cu activis
tul Grigore Verebei, care a răs
puns de construcția căminelor 
de la Trustul de construcții. 
A văzut crescînd construcția, 
i-a urmărit toate fazele. „Nu 
am avut dificultăți — pot spune, 
deloc — întrucît tinerii, con
structori de profesie, își dădeau 
toată silința să termine cît mai 
repede. De altfel,' faptul că în 
loc de un cămin au terminat 
două, e semnificativ. Acum s-au 
angajat să facă prin muncă pa
triotică și un club de 500 de 
locuri, pentru cele cinci cămine 
pe care le au într-unul din car
tierele orașului, dar a trebuit să 
ii rog să mai aștepte. Deocam
dată, nu au fost găsite posibili
tăți financiare și materiale. Cre
dem că vom obține, pînă în cele 
din urmă, o rezolvare favora
bilă, construcția unui club în 
această zonă fiind deosebit de 
necesară".

Printre cele 7 cămine, există 
însă unul, cel de la întreprinde
rea „Metalul roșu", care, deși 
terminat de la 30 august, nu 
este nici acum dat în folosință.

Cauza ? întîrzierea canalizării 
străzii pe care este amplasat.

„Am amintit adesea la comi
tetul municipal U.T.C. această si
tuație — îmi spune loan Varga, 
activistul responsabil de această 
construcție — dar abia acum, 
cu ocazia ședinței de comanda
ment, am obținut promisiunea 
că lucrarea va fi .terminată 
peste puțin timp. în ritmul în 
care se lucrează, însă, mă în
doiesc".

„Noi, uteciștii, numai în luna 
august am depus 4 750 de ore 
de muncă patriotică la cămin — 
îmi spune și Alexandru Pop. se
cretarul comitetului U.T.C. al 
întreprinderii — numai pentru 
a-1 termina înainte de termen. 
$i l-am terminat cu o lună mai 
devreme. Dar acum stăm și ne 
uităm la el. Am ajuta noi și la 
canalizare, dar e o lucrare care 
cere măsuri de protecție deose
bite (se lucrează pină la adin- 
cimea de 11 m). așa că nu pu
tem face mai nimic".

Am stat de vorbă și cu mais
trul Alexandru Bogyo, pe care 
l-am găsit pe șantierul canaliză
rii. El nu aflase nimic de 
promisiunea conducerii trustului 
de construcții și arată că. dacă 
nu i se mai dau încă cel puțin 
20 de lucrători, pe lingă cei 20 pe 
care îi are, nu va ter
mina în curind lucrarea. 
Undeva, pe filiera administrati
vă a Trustului de construcții, 
angajamentul se rătăcise, dar și 
responsabilitatea activistului se 
pierduse. Pentru că această 
responsabilitate nu i-a fost în
credințată pentru a urmări con
strucția unor ziduri, fie ele fru
mos finisate, ci ea încetează 
doar atunci cînd rostul căminu
lui este împlinit prin folosirea 
sa de către tineri. E un „amă
nunt" de care activistul trebuie 
să țină seama, pentru ca și acest 
cămin să fie dat cît mai curînd 
efectiv în folosință, pentru ca 
rolul de diriginți, pe care îl atri
buie Comitetul municipal U.T.C. 
activiștilor săi. să fie dat si me
ritat cu prisosință.

MARIAN GRIGORE



realitate
Creație și

Răspunzînd la o anchetă care va apare în „Almanahul 
literar 1974", spuneam că ii urmăresc cu Gtenție pe Petru 
Popescu, dor că sînt îngrijorat de impersonalitatea persona
jelor sale. Gîndurile acestea erau valabile pină la apariția 
ultimului rornan al autorului, Sfirșit Bahic. Și rămin valabile 
pentru Prins și E dulce ca mierea... Nici, în urma Sfârșitului 
Bahic rezervele pe care le am față de aceste două romane 
nu disper.

Acum însă, în fața Sfirșitului Bahic, trebuie să mă retrag. 
Romanul acesta, cred eu. reprezintă pentru Petru Popescu în
ceputul adevăratei exploatări literare.

lată, în două fraze, ce mă face să afirm aceasta. Lipsit de 
prețiozitate, neintrînd în „naturalism forțat" ori „obsesiv" de
cît respectind rigorile une: realități de care nu putem face 
■ ibstractie, Petru Popescu reușește să nu aibă aspirații peni
bile la demiurgie, și nici, așa cum i se întimplă diletantului, 
puseuri ds idolatrie ridicolă. Raportul dintre creație și reali
tate (crearea realității, realitatea creației) e bine stabilit. 
Ceea ce, adesea, e un țel neatins de alții.

La prima lectură am formulat două rezerve față de Sfirșitul 
Bahic. La recitire, însă, am revenit, lat-o pe prima : pătura 
profesională din care face parte Gigi, eroul povestitor al 
cărții nu se îmbină cu structura intelectuală și psihică a 
acestuia. Pentru 999'1000 din carte, faptul însă nu are impor
tanță. Starea socială a tînărului nostru e aceeași, indiferent 
dacă în 1951 omul pățaniei era „june contabil", student sau 
maistru.

Importantă e revoluția. Aceasta e adevărata condiție so
cială a personajului. Revoluția. Ceea ce e dintr-odată inte
resant.

Dar cartea devine și mai interesantă în clipa în care prin
dem adevăratul înțeles al stării de fapt. Eroul cărții, po
vestind acum ce s-a petrecut atunci, devine revoluționar 
acum, în aceste momente. Printr-un artificiu ușor de dezle
gat logic, dar fără ca aceasta să strice ceva din simburele 
aenetic al cărții, Petru Popescu își întinerește personajul. 
Fiindcă acesta, om de 45 de ani, păstrează intacte sentimen
tele. frămîntările, zbuciumul, rezolvările, pe care le-a cunoscut 
la 25. Din acest punct de vedere, Sfirșit Bahic apare ca o 
rezolvare a autorului însuși.

Revoluția s-a petrecut antrenînd masele.
Așa se petrec marile mișcări sociale,
acelea care reușesc să schimbe ceva, 
lui Petru Popescu, este judecind astfel, autentificarea revolu
ției d« “ 
tinerii < 
aceea 
să nu 
cimea 
Sfirșit I. . . . ...
ței balcanice. Și, în ceea ce mă privește, a reușit să mă con
vingă. Lenea indecentă și stagnarea produsă de evazionismul 
mai mult sau mai puțin declarat, trebuie să se încline în fața 
acestui roman. Glosa caraghioasă a celor lipsiți de simț so
cial sau de curaj, e condamnată.

Cea de a doua rezervă față de Sfirșit Bahic îmi este im
pusă de Vasilidi, criticul fin de artă, care „se adaptează" 
vremii și acceptă slogan© incompatibile cu adevărata fră- 
mîntare artistică. Paradoxal poate, după opinia mea, acest 
personaj or fi trebuit să fie demonic. Dacă cei doi pictori 
lipsiți de vocație, dar promovați prin lupta lor fals-ideologică, 
nu au nevoie de demon, pulsul enorm și fierbinte al acelor 
vremuri dominîndu-i și zdrobindu-i, ignoranța lor scuzîndu-i 
pe ei dar caracterizînd o epocă plină de exhalații demonice 
ori angelice, Vasilidi e insuficient personalizat. Rolul său nu 
mai e activ. Abject, Vasilidi nu are destulă energie pentru 
a deveni diabolic. Iar abjecțiunea sa nu e îndeajuns de în
groșată pentru ca pragul către personajul literar să fie 
trecut.

Dar, cine știe, poate că Petru Popescu are dreptate. Însu
flețit de un duh al răului, Vasilidi «r fi devenit dostoievskian... 
Poate că Vasilidi, prefigurat ca In Sfirșitul Bahic, va da ulte
rior o răsturnare a sensului literar în opera lui Petru Popescu. 
Adică, pornind de la o realitate brută, aflată la mijloc de 
bun și râu, imperfectă, practică șl practicabilă, să extragă 
prin schematizări, distilări și sublimări succesive, purități și 
îndreptări umane neașteptate. Faptul e resimțit și de autor. 
„Dar (...) episodul ăsta de neînțeles (...) fusese realitatea, 
realitatea izbitoare, adevărul gol, pe care, tocmai de aceea, 
nu-l poți crede nici in ruptul capului. Acum abia mă în
torceam la ficțiune, în viata închipuită, în cartea pe care o 
scriu în jurul meu de cînd m-am născut. Ieșisem învingător 
din ea, reveneam, poate definitiv, poate n-aveam să mai în- 
tîlnesc niciodată un alt prilej să ies din ea".

Și apoi. „Ce trăim azi nu știm ce e, credem doar că știm", 
spune un personaj dotat cu înțelepciune talmudică, spre sfîr- 
șitul romanului. „Să fii bun măcar din deșteptăciune, dacă 
nu din suflet", îl povățuieste pe eroul cărții același llie lan- 
covici. Idee ce rezumă, de fapt. întreaga aspirație, încă nu 
transfigurată la justele-i proporții, a sufletelor tinere care 
acum s® simt chemate să-și spună cuvîntul.

lată, cuvintele eroului din Sfirșitul Bahic : „O vreme, cîm- 
pia s-a mai scurs pe lîngă tren, apoi au reînceput dealurile, 
terase frumoase, unele cu vii. In vii se muncea. Curînd vine 
îngropatul. Sfirșit de recoltă, sfirșit de an, și pe urmă iar 
început de an, de creșteri vegetale, de struguri nevinovați. 
cu rotunjimi infantile, sortiți să fiarbă, să dea vin, să împace 
și să otrăvească mintea. Sfîrșit mincinos, sfirșit nesfîrșit. Ca 
acest sfîrșit, bahic, ascunzînd mereu un alt început, mă gîn- 
deam că e viața mea, și a tuturor, chiar istoria încăpătoare 
și aspră. Oricît de grea e o prăbușire, trece. Moartea nu 
există cu adevărat, e doar părere, repaus, chiar răsfăț uneori, 
ol trupurilor obosite și al pămînturilor stoarse, pină se adună 
vlaga la loc. In mine, speranța somnolentă se îngropa ca o 
podgorie, așteptînd".

Pe scurt, cartea m-a cucerit. Și n-a fost greu. Chiar dacă 
am pornit să o citesc cu multe rețineri (mă temeam de re
petarea deziluziilor mai mici sau mal mari de dinainte), cu 
precauție, cu prejudecată. M-a cucerit mai ales autentifi
carea revoluției despre care vorbeam. Romanul m-a convins. 
Pînă la a mă determina să-i fac „concurentului" meu (mult 
mai cunoscut decît mine, deci mult mai expus), eiogiul cu
prins în acest articol.

E lege, 
mai ales 

Romanul

> către aceia care n-au putut-o parcurge, de către 
de azi. Revelația sintetica a revoluției pusă alături de 
a spațiului veșnic, de acel liniștitor „n-a fost nicicînd 
fie într-un fel" (oferit de cimitirul evreiesc), dau lâr- 
spirituală necesară unui bun joman. Intr-un cuvînt, 

Bahic încearcă să spargă mitul infamant al indiferen-
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P
 unind acest titlu
unei cărți de 
interviuri cu oa
meni obișnuiți 
(un furnalist, 
un oțelar, un 

maistru mecanic la culbutor, 
un strungar, un mecanic de uti
laje. un muncitor necalificat, 
o felceriță) Al. .Monciu-Sudinski 
utilizează stratagema unuia din 
personajele sale părînd că vrea 
să inducă in eroare în privința 
adevăratului conținut al acestor 
impresionante mărturii tot așa 
cum Ton Albu. muncitor neca- 
lificat. vorbește cu reporterul 
dîndu-și alt nume : ..Atunci, să 
v0 spun mai întîi altceva : în 
primul rînd că nu mă cheamă 
Albu. Mă cheamă Ion. ce-i 
drept, dar nu Albu. V-am spus 
asta așa. ca să știți, că eu chiar 
dacă o să vă spun ce o să vă 
spun, mie nu-mi poate face ni
meni nimic... Să le facă la ăi 
de se cheamă Albu".

Cele opt interviuri, de fapt 
confesiuni minate de la spate 
eu mare discreție și inteligență 
de autor, nu urmăresc atît să 
ne prezinte cu tot dinadinsul 
niște ..caractere" cît să ne. pună 
în fată personaje vii, autentice, 
contradictorii, mereu surprinză
toare. Oamenii își povestesc 
bucuriile și necazurile, sar de la 
una la afla, revin la ce-au spus 
mai înainte. își caută cuvintele, 
judecă situațiile nefamiliare 
prin prisma meseriei si expe
rienței lor, simulează cu stîngă- 
cie poziții și atitudini in care 
de fapt nu cred, sînt mușcători 
eu îngăduință sau indulgenți de 
formă. în realitate, mai toți sînt 
pătimași, gluma ia de multe ori 
o întorsătură amară iar umorul 
mușcă. Nu o dată receptivitatea 
este o formă a ironiei subțiri, 
fără zîmbet. Cineva se arată 
foarte conștient de propriile 
greșeli care i-au răpit insigna 
de fruntaș. Iată-1 jucind o fer
mecătoare comedie a autocriti
cii : ,.De atunci muncesc aici (la 
Galati — n.n.) și nd-i an să nu 
primesc insigna de fruntaș în 
întrecerea socialistă anul ăsta 
n-am primit-o din cauză că am 
avut două greșeli : n-am venit 
la ședința de partid și tovarășul 
secretar m-a tăiat : probabil că 
a avut dreptate, că dînsul știe 
mai bine" — convine el în chip 
autocritic pentru ca imediat să 
adauge. cu un oarecare năduf : 
„dar prea aspră a fost această 
pedeapsă pentru două lipsuri 
pentru care nici n-am fost anun
țat" ! Fraza următoare conține 
aceeași usturătoare întorsătură, 
făiă nici o perioadă de trecere 
brusc, mușcătoare cu o teribilă 
inocență : „M-au tăiat deei de 
la fruntaș. Ei, eu n-am zis ni
mic. Dacă e o măsură, m-am 
conformat (că unii oameni Înțe
leg ei greșit cum să aplice li
nia partidului). Mult, puțin, 
cum a fost, dar am înghițit-o", 
Așa înțelege personajul să se 
„conformeze, dacă e măsură" ! 
Ceva mai încolo reporterul în
cearcă să-l atragă într-o discu
ție convențională despre lupta 
care trebuie dusă nu numai 
pentru înfrumusețarea orașului 
(Galați) dar ’ „și pe planul în
frumusețării conștiințelor celor 
care îl locuiesc". Poate că în 
eazul acesta („Și sînt oameni 
răi, care calcă spațiile verzi I" 
exclamase interlocutorul indig
nat) nu s-a făcut totul . pentru 
educarea cetățenilor în sipirtul 
frumosului — spune cu multă 
convingere și cu avînt reporte
rul. Personajul nostru i-o re
tează : „Apoi să vă spun eu un 
lucru, dacă văd că m-ați luat 
cu educația : din patru’ș’patru, 
de cind ne tot educă, vorba aia, 
partidul, acești oameni n-au 
avut vreme să se educe ? Să 
vadă realizările partidului ? Da’ 
In primul rînd trebuiau să vadă 
chiar realizările lor personale : 
să vadă că ei înșiși au pus 
acolo o cărămidă și un pom și 
au făcut un spațiu verde, chiar 
în locul în care tot ei au spart 
cărămida și au rupt pomul și 
au smuls spațiul verde 1 Ce 
educație să-i mai faci unuia 
ca ăsta, cind el le are pe toate în 
față și-i destul ca să se uite la 
ele și să vadă ceea ce se 
vede ? I Dar unii oameni cărora 
eu le-aș zice dușmănoși pe fru
mos, închid ochii, și string 
pleoapele, ca să stea în întune
ricul lor și să nu vadă ceea ce 
se vede !“ Blajinul și înțeleptul 
interlocutor de pînă atunci se 
aprinde ca o vilvătaie, vorbele 
cad ca niște bolovani asupra 
unui răufăcător surprins chiar 
atunci în delict. Nici n-ai zice 
că sînt vorbele unui om care ar 
avea destule motive să fie re
semnat, să închidă ochii el în
suși, cel care întrebat dacă a 
avut vreodată „necazuri mari 

în viață", mărturisise puțin mai 
înainte ; „Eheee... ca să vi le 
spun și pe-astea. ar fi prea 
mare romanul. Că am ‘fost că
sătorit cu altă soție mai înainte, 
de am întreținut-o la facultate 
șase ani de zile. Șase ani. dom
nule ! Și a luat examenul de 
stat, că învăța foarte bine, aici 
n-am de zis nimica (și nici pe 
atunci nu ziceam deși duceam 
și munci politice și munci de 
mamă și de tată, și munci gospo
dărești și profesionale). ca, 
după ce a trecut examenul de 
stat, după cîțiva ani de la asta, 
s-o prind cu un drăguț tocmai 
in Iași. El inginer, ea intelec
tuală... deh ! Deci am prins-o 
cu el... Da. Necazuri de astea 
să nu-i dea Dumnezeu ni
mănui... Și pe urmă, după aia, 
de-atunci încoace, am devenit 
un om neîncrezător : nici pe 
mine, nici pe semenul meu nu-l 
mai cred. (...) Dar în ultima 
vreme, ce-i drept, n-am prea 
inovat. Poate necazul ăsta, cu

soția, de mi-a săpat încrederea 
în lume... Că mi-am spus : 
„Măi, dacă-i lumea asta așa, ia 
s-o mai las eu în pace. Și am 
lăsat-o mai moale cu inovațiile", 
însă reacția violentă de mai 
Înainte, provocată de cei „duș
mănoși pe frumos", dezminte 
resemnarea. în orice caz, un 
personaj complex, de o mare 
frumusețe morală și căruia ne
fericirile nu i-au întunecat con
vingerile, un „pățit" care nu s-a 
învățat minte. Ca și furnalistul 
Victor Zaharia, un alt remarca
bil „caracter" care însă, nici el. 
n-are nimic din aerul de împă
care al personajului de dicțio
nar, închis, clasat, previzibil, 
„clasic". Acesta, după ce po
vestește cum a dat piele pen
tru un accidentat care totuși a 
murit („că s-a lipit de el și el 
începuse chiar să transpire prin 
ea ca prin pielea lui proprie !“), 
ne pune în fața unei lungi și 
dramatice mărturii despre ava
tarurile spiritului său de drep
tate intrat în conflict, cu pro
priile interese. Inginerul cutare 
îl poartă cu vorba (de fapt din 
trimestru în trimestru !) în le
gătură cu o proverbială primă, 
apoi tace deși „are un cuvînt 
mare de spus" la aplicarea nou
lui sistem de salarizare, îi pune 
în spate vorbe nespuse. îl com
promite în fața altora acuzîn- 
du-1 că ar fi furat lacătul de 
la magazie, și, într-un moment 
de, zice eroul nostru, „dezorien
tare", îl face prost („Dacă m-a 
făcut prost, m-a făcut un ingi
ner ; așa a considerat el. că sînt 
prost. Deci m-a făcut un om 
mai pregătit decît mine"), în
tr-un cuvînt, se ține de capul 
lui : „Zaharia, poate ești cel 
mai bun dintre cei mai buni ; 
dar vorbești mult Zaharia 1“

Cu aerul că, vezi bine, ce se 
mai poate face, la una ca asta, 
omul continuă schimbînd im
perceptibil tonul resemnării în 
dezvăluire și atitudine sarcasti
că : „Chiar dumneavoastră (re
porterul — n.n.) în calitate de 
inspector, n-o să mă credeți pe 
mine și o să-1 credeți tot pe 
șef. Că domnul inginer Banu e 
șef și nu minte. Nu minte pu
țin. Spun că nu minte puțin 
pentru că știu cît minte unul 
din ăsta care vorbește cu un 
om ca și cum ar da cu pi
ciorul la o bucată de zgu
ră". Așa se manifestă deci „re
semnarea" și „descurajarea" fur- 
nalistului ! Să notăm însă că 
personajul nu este un spontan. 
El are o tehnică a conversației 
bine pusă la punct, pentru că 
nu contează doar adevărul pur 
și simplu ci și cum îl spui. Și 
cum îl spune ? Barcă ar lua-o 
mereu de la capăt, își începe de 
fiecare dată relatarea cu aerul 
că „istoria" ce urmează e de 
domeniul trecutului, iar el s-a 

împăcat cu concluzia, s-a învă
țat minte. Iți vine chiar să-i 
plingi de milă : „Acu, de cind 
a pornit furnalul 2. din luna de
cembrie .anul trecut, eu nu am 
mai vorbit. N-am vorbit nu că 
nu puteam să vorbesc, dar uite- 
așa : vă spun sincer... pur și 
simplu nu am vorbit. Că mi-a 
spus cineva așa : „cind ai să te 
faci băiat de treabă (..băiatul" 
are treizeci și cinci de ani și 
șaptesprezece ani vechime ca 
furnalist — n.n.). am să-ți dau 
două trepte deodată". Și atunci 
am tăcut, poate chiar pentru a- 
cele două trepte... Deci am tă
cut". Așadar, asta e și nu ar 
mai fi nimic de făcut, spiritul 
de dreptate cedează în fața in
tereselor proprii. Dar oamenii ? 
Și discuția continuă în acest 
fel : „în decembrie m-a ales din 
nou ca organizator de grupă. Iar' 
atunci n-am mai avut dreptul 
să tac, că trebuia să vorbesc 
pentru oameni ! Că oamenii va-
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Caractere
neau La mine și mă întrebau î 
„Nene Zaharia, da’ cu asta cum 
facem, da’ aialaltă de ce nu-i 
așa ?“... Eu ce le spuneam ? 
„Stați să vedem, fraților, care-i 
problema ; că dacă se poate re
zolva, se rezolvă, iar dacă nu se 
poate rezolva, n-am ce să fac". 
Și am fost nevoit iar să vor
besc. Acum, sincer să vă spun, 
de cite ori încep să vorbesc mi 
se rupe inima și de mine". Cînd 
a dispărut tonul spășit, aerul 
împăcat cu sine, „resemnarea" ?! 
Acest om își poate permite să 
spună adevărul, uneori cam a- 
mar, glumind, să comunice lu
cruri grave cu un umor sănă
tos, fără pic de frivolitate, un 
umor aproape neîntîlnit în nu
meroasele confesiuni din litera
tura actuală de ficțiune. Să mai 
observăm încă ceva : „persona
jul" este o adevărată persona
litate, înzestrată cu o mare in
teligență, într-un cuvînt, un om 
cu o puternică individualitate, 
dar care pare să se dea mereu 
drept altul. Nu-și poate stăpîni 
o anume plăcere de a nu face 
caz de el, de a părea mai mie 
decît în realitate. Nepotrivirea 
dintre haina prea scurtă și 
strimtă pe care parcă ar da

PAUL CĂLINESCU — re
gizor :

„Ecranizînd, un cineast tre
buie să rămînft fidel deopotrivă 
literei și spiritului «perei lite
rare. Dar să nu se înțeleagă de 
aici că ecranizarea înseamnă o 
transcriere pedantă a textului 
literar după cum nu poate în
semna nici o ..interpretare" din 
care să nu mai recunoști fată 
de carte decît numele persona
jelor și. eventual, titlul. Un au
tor te determină să-l ecrani
zezi pentru ideile sale, dacă 
nn-ți plac, nu le schimba sen
sul, caută-fi mai bine în altă 
parte sursa inspirației. Cind am 
ecranizat în 1954. nuvela lui 
Marin Preda „Desfășurarea", 
am făcut-o pentru că am con
siderat și că subiectul se pre
tează la o tratare cinematogra
fica și că lucrarea îmi pune la 
dispoziție o problematică pe 
care nici un scenariu n-a putut 
să mi-o pună Ia dispoziție cu 
atîta simt al actualității".

D. I. SUCHIANU — critic și 
istoric de film :

„Ecranizările facilitează sar
cina cineastului de a găsi idei 
de detaliu pe care de pildă un 
sinopsis nu Ie poate oferi. De 
fapt cred că indiferent dacă e 
vorba de un roman, de o nuve
lă, piesă de teatru sau de scena
riu original toate filmele sînt e- 
cranizări ale unui text în așa 
fel îneît ne-am putea întreba 
într-un fel de oportunitatea ter
menului. Mai exact ar trebui 
spus — cum uneori se și face — 
„un film după"... un roman de... 
o idee de.... un scenariu de... etc. 
Tntrucit termenul este înrădăci
nat. în volumul care-mi va apa
re in curind, „Arta ecranizării" 
voi face dese referiri la coefici
entul de fidelitate șl trădare 
care este dependent de o condi
ție puțin estetică : dacă reușești 
mai bine decît cartea e bine, da
că nu, no. Cu o singură excep

mereu s-o îmbrace și statura lui 
viguroasă, de atlet, care o face 
să piriie pe la încheieturi, con
stituie sursa esențială a puter
nicei impresii pe care o pro
duce. El confirmă observația 
plină de bun simț a muncitoru
lui necalificat Ion Albu (nume, 
sau poate chiar personaj. . fic
tiv) : „întîi că omul inteligent 
stă in banca lui, nu se mani
festă (un fel de a sugera mo
destia — n.n.). se poartă foarte 
frumos ; prostul, dimpotrivă : 
își dă aere, se manifestă, crede 
în prostiile care le spune".

Aceștia sînt oamenii, acestea 
sînt principiile, credințele și ati
tudinile lor, cu bucuriile și ne
cazurile lor, cu lumini și umbre, 
dar cu o caracteristică neîmpă- 
care, cu o tenace încredere in a- 
devăr și dreptate, cu un perma
nent curaj de a privi lumea în 
față și de a spune cu seninăta
te tulburătoare ceea ce au de 
spus pentru că știu că se poate: 
„Găsesc o rezolvare la toate 
problemele astea cînd vine și se 
Impune cuvîntul partidului. Iar 
oamenii care sint puși ca să în
drepte unele lucruri. oamenii 
partidului, activiștii de partid și 
de sindicat, organele noastre de 
Stat, înainte de a fi organe, să 
fie în primul rînd OAMENI ! 
Așa cred eu. Deci, așa cum a 
spus tovarășul Ceaușescu, nu 
trebuie lucrurile înflorite. Că 
nu avem nevoie de floricele. A- 
vem nevoie de oameni, de fap
te, de adevăr". O asemenea con
vingere le dă oamenilor liber
tatea și puterea de a fi ei în
șiși : impresionanți prin simpli
tate și profunzime, interesanți. 
originali în modul de a judeca 
lucrurile, surprinzători, neuni
formi în reacții. Cartea lui A- 
lexandru Monciu-Sudinsjci este 
pasionantă din acest punct de 
vedere iar discreția autorului 
ca interlocutor nu trebuie luată 
deloc drept o simplă neinterven
ție literară : fără să fi „inven
tat" temperamentul și inteligența 
oamenilor pe care i-a ales, ac
țiunea lui nu este mai puțin li
terară prin montaj și selecție, 
prin discreditarea ca și „invo
luntară", discretă, a unui anu
mit schematism uman din lite
ratura actuală de ficțiune. Est® 
o situație în care literatura în
săși cîștigă infinit mai mult 
prin ceea ce nu este literatură. 
A dezvălui ceva din mecanis
mul secret care împinge viața 
oamenilor Intr-o puternică sete 
de expresie și de comunicare 
nu este oare ambiția supremă a 
literaturii ? Aceste interviuri 
n-au aerul că au fost luate ci pe 
acela al unor confesiuni pe care 
oamenii și le-au pregătit de 
mult, iar exprimarea lor nu mai 
suferea nici o amînare. Aici sta
rea de urgență nu mal este pro
vocată pentru că răspunsurile 
existau înaintea întrebărilor. (Să 
observăm de altfel caracterul 
„convențional" adesea „banal" 
și în orice caz nespectaculos al 
măi tuturor întrebărilor în com
parație cu natura și amploarea 
răspunsurilor). Meritul excepțio
nal al autorului provine din per
fecta intuire a unei asemenea 
situații, cînd talentul constă în 
„a te afla la post", adică, în 
coincidență.

C. STANESCU

ție : opera clasică al cărui su
biect este un caz special. La 
Shakespeare nu poți, decît în 
detrimentul artei, să-i modifici 
structra pieselor și atunci cine
astul trebuie să ofere un comen
tariu vizual pentru care cuvin
tele textului nu devin un ad
juvant".

IOAN CANTACUZINO — 
critic și istoric de film :

„Problema e mai delicată pen
tru că uneori socotîndu-se că 
este mai ușor să ecranizezi (cit 
de cît mai rămîne cite Ceva !) 
se apelează Ia literatură ca Ia o

FILM

Kummoii - 
un loc prierritar iu

II. Ce spun specialiștii ?
salvare. Dar, uitîndu-ne la toate 
marile cinematografii vom vedea 
că adaptările au o pondere foar
te marc. Aceasta pentru că o e- 
cranizare autentică în afara unei 
demonstrații de profesionalism 
are și un imens rol cultural. 
Gîndiți-vă că o ecranizare re
prezintă și un export de valori 
literare pe care-1 face cinema-

-- A

DE TEATRU RĂSPUND
ZIARULUI NOSTRU

1. CARE SINT OBIECTIVELE TEATRULUI DV„ IN ACTUALA STA
GIUNE, PRIVIND EDUCAREA POLITICA, ETICĂ Șl ARTISTICA A 
PUBLICULUI TÎNĂR ?

2. CE INITIATIVE NOI AVEȚI IN RELAȚIA DIRECTĂ CU TINE
RI! SPECTATORI ?

PETRE BUCȘA,
directorul Teatrului Național din Cluj

1. Condiția primă a existenței 
unui teatru, cu atît mai mult 
a unui teatru național dintr-un 
centru important cum este Clu
jul. constă în realizarea unui 
program ideologic si artistic 
ferm, cuprinzător, echilibrat. Clu
jul e un oraș cu un număr foar
te mare de tineri, muncitori, e- 
Jevi. studenti. E firesc ca un 
teatru dintr-un centru indus
trial si universitar să conteze pe 
publicul tînăr, să răspundă in
tereselor lui precum și impe
rativului de a-I forma. Si. to
tuși. o vreme, lucrurile nu s-au 
întîmplat așa : Naționalul clu
jean. după opinia mea. nu s-a 
preocupat îndeajuns de specta
torii tinerei generații, progra
mul' său nu urmărea cu predo/- 
minanță, cu consecvență mobi- 
luri educative. Astăzi. teatrul 
din Cluj îsi asumă răspunderea 
ce se desprinde din documen
tele de partid privind alcătuirea 
spirituală superioară a omului 
nou. a tineretului în primul 
rînd. Prin repertoriul pe care-1 
vom alege, prin modalitățile ar
tistice în care-1 vom realiza, 
vrem să propunem tineretului 
o artă adevărată, o artă pusă în 
slujba celor mai înalte idea
luri. Cunoașterea tezaurului 
cultural national si universal — 
după opinia mea încă insufi
cient valorificat pe această sce
nă — va sta de aici înainte pe 
primul plan. Am deschis sta
giunea cu „Meș'terul Manele" 
Si, vom continua să realizăm 
scenic cele mai de seamă, piese 
clasice românești. Vrem, de a- 
semenea. ca dramaturgia origi
nală actuală să fie permanent 
prezentă prin piese care să pro
pună valori etice si estetice e- 
xemplare. Contăm ne colabora
rea cu dramaturgii din orașul 
nostru, pe adeziunea publicului 
tînăr la creația lor. De pildă, 
„O pasăre într-altă zi" de D.R. 
Popescu, jucată în stagiunea 
trecută, a interesat în mod spe
cial ne tinerii spectatori, care 
au știut să desprindă sensuri
le profunde si reale ale spec
tacolului. Tot lor le e adresată, 
acum niesa ce «o află în pre
gătire ..Singurătatea trăgătoru
lui la țintă" de V. Rebreanu si 
M. Zaciu. o lucrare oe teme 
contemporane despre tineri si 
pentru tineri, care îsi propune 
să dezbată probleme etice si 
politice.' Naționalul din Cluj ur
mărește totodată si formarea 
publicului tînăr. pregătirea lui 
pentru a iubi — cunoscînd — 

tografia chiar dacă o carte este 
recreată cu mijloacele limbaju
lui cinematografic. Să fim a- 
tențl însă la transferul de pres
tigiu pe care-1 scontează dese
ori cineaștii, o carte mare nu 
înseamnă întotdeauna și un film 
mare.

Fatalmente un roman este lu
crul cel mai greu de ecranizat 
din cauza construcției sale, pe 
cînd nuvela pare genul literar 
cel mai convenabil pentru film. 
..Răscoala", spre exemplu. a 
fost o încercare cu reușite par
țiale iar „Nunta de piatră", care 
reunește două scurte proze de

Agîrbiceanu. a fost o realizare 
cinematografică remarcabilă, un 
film de excepție care din nefe
ricire nu a avut și un meritat 
succes de public. Sînt sigur că 
timpul ii va da dreptate cum 
i-a dat și lui Jean Georgescu cu 
.,O noapte furtunoasă" care s-a 
bucurat la fiecare reluare de un 
succes mărit pentru ca la recen

DIRECTORI

arta teatrală. In acest scop, ma
rile valori din istoria culturii, 
a teatrului, vor fi prezente sis
tematic. in fiecare repertoriu. 
Anul acesta se va juca la Cluj 
„Medeea" de Euripide. „Cafe
neaua" de Goldoni si. în pre
mieră europeană, o interesantă 
comedie clasică, apartinînd dra
maturgiei vietnameze. Toate a- 
ceste trei piese vor fi montate 
de Aureliu Manea : drama ce- 
hoviană „Unchiul Vania" pre
zentată recent a fost pusă în 
scenă de Alexa Visarion. Cola
borarea cu tinerii regizori va 
continua si în viitor, fiind ex
trem de fructuoasă în relația 
teatrului _ cu publicul tînăr. 
Spectatorii tineri sîpt totdeau
na interesați si în special a- 
trasi de creațiile artistice rea
lizate de colegii lor de genera
ție. Pentru a prezenta acestor 
spectatori problemele politice 
grave ale trecutului apropiat, 
am ales în stagiunea aceasta 
„Referendum popular" de Vene 
și Pallavicini. o piesă profund 
militantă, despre mișcarea de' 
rezistentă împotriva fascismu
lui. Tot în scopul educării poli
tice. patriotice, a publicului ti- 
năr am introdus anul acesta în 
repertoriul nostru ..Zodia tau
rului" de Mihnea Gheorghiu.

2. țncepînd de anul trecut 
Teatrul National din Cluj vrea 
să atragă publicul tînăr — prin 
modalități noi. Intenționăm1 să 
deschidem studioul, unde regi
zorii împreună cu actorii tineri 
să aibă un cîmp propriu de ac
țiune. Si nu numai ei. ci și 
spectatorii tineri. Preconizăm, 
așa dar. înființarea unui tea
tru al elevilor care să funcțio
neze pe lîngă studio : aici se 
vor tine scurte expuneri de is
torie a teatrului, despre arta ac
torului. a regizorului. Creatori 
profesioniști vor lucra cu ama
torii aleși dintre elevi de liceu 
sau școli profesionale pregătind 
la început recitaluri de poezie 
— patriotică, politică. — aooi 
chiar spectacole pe care vrem 
să le oferim publicului către 
sfîrșitu.l stagiunii. Scopul nos
tru este do a crea legături mai 
intime între tinerii spectatori 
și teatru, de a-i face să cu
noască arta teatrală centru a 
aorecia actul artistic în cunos- 
'tință de cauză. în afară de a- 
ceasta vom păstra inițiativele 
de anul trecut reluînd relațiile 
directe cu tinerii muncitori, 
pentru oare vom prezenta spec
tacole în fabrici. în uzine, pe 
șantiere.

ta difuzare a sa pe micul ecran 
să cunoască o imensă populari
tate. Poate că există și o expli
cație. numărul mare de prim- 
planuri care face ca spectacolul 
TV să fie mai accesibil decît cel 
cinematografic".

DINU SARARU — critic de 
teatru :

„în general sînt împotriva e- 
cranizărîi pieselor. Marii regi
zori ai lumii Orson Welles. Gri
gori Kozirțev, Laurence Olivier, 
au creat cîteva filme bune după 
Shakespeare dar au denaturat în 
parte piesele de teatru pe care 
le-au ecranizat. La noi, cu o 
singură excepție, „O noapte fur
tunoasă", toate ecranizările pie
selor de teatru („Citadela sfărî- 
mată", ..Celebrul 702". „Domni
șoara. Nastasia", „D-ale carna
valului", „Steaua fără nume") 
mi s-au părut penibile. Cred că 
teatrul este genul care se pre
tează cel mai puțin ecranizări
lor, ..lectura" lui însemnînd un 
spectacol care are nevoie de ma
gia scenei".

DUMITRU FERNOAGA — 
directorul Casei de filme nr. 5 :

,',La noi s-au făcut încă puține 
ecranizări. Puține și nesistema
tic. un autor o temă, o genera
ție au constituit pretexte acci
dentale și totul a rămas la voia 
conjuncturilor. Momentan Casa 
de filme nr. 5 are în lucru e- 
rranizarea romanului ..Frații 
Jderi" de Mihail Sadoveanu în 
regia lui Mircea Drăgan. O să 
mă întrebați de ce risc o adap
tare cu un regizor care a eșuat 
cu alt roman sadovonian ..Nea
mul șoimăreștilor". O să vă răs
pund că risc pentru că-1 soco
tesc la ora actuală pe Mircea 
Drăgan unul din cei mai buni 
cineaști ai noștri. Filmul „Frații 
Jderi" va fi o dovadă în plus".

. TUDOR STANESCU
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NIMIC : Patria (orele 10 ; 12,30 ;
15.30 : 18 ; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE l 
Favorit (orele 9,15 ; 11,30 :
13.45 ; 1« ; 18,15 : 20 30) ; Gloria 
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 18,15 ; 
20 36) : Victoria (orele 9 : 11.15 ; 
13 30 : 18 ; 18.30; 11).

DOI PE UN BALANSOAR : Sala 
Palatului (orele 17,15 : 20,15) ; Sca
la (orele 9 : 11,15 : 13,30 : 16 : 18,30 ; 
21) ; Festival (orele 9 ; 11.15 :
13.30 : 16 ; 18.30 ; 21).

MAFIA ALBA : Luceafărul lo
re’, e 9 : 11,15 -. 13.30 : 18 : 18.30 ; 
20.45) ; București (orele 8,30 : 11,30 ; 
18 : 18,30 . 21).

CU MÎINILE CURATE ; ULTI
MUL CARTUȘ Timpuri Noi (o- 
rele 9 — 19.30 în continuare).

PARADISUL . Melodia (orele 9 ;
11.15 . 13-30 ; 18 ; 18.30 : 20.45) ; Ex
celsior (orele 9 . 11,15 ; 13 30 ; 16 ;
18.15 , 20.30) : Modern (orele 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

ȘAPTE ZILE î Cotroeenl (orele
15.30 ; 18 ; 20.15) ; Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY ; Central (orele 9.15 ; 11.30 :
13.45 ; 18 ; 18,15 ; 20.30) ; Grivita 
(orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 18 : 18.15 ; 
20.30).

PISTCA JUNGLEI : Pacea (ore
le 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Progresul (6- 
rele 16 : 18 ; 20).

CU CĂRȚILE PE FAȚA î Au
rora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 j 
18 : 20,15).

TU SI EU : Moșilor (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Lumina (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 :
18 ; 18.30 ; 20.45) ț Unirea (orele
15.30 ; 17.45 : 20).

NEAMUL SOTMARESTILOR : 
înfrățirea (orele 15.30 ; 19).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Capitol 
(orele 9.30 ; 11.45 : 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20.45) ; Tomis (orele 9 ;
11,15 : 13,30 : 15.45 : 18,15 : 20.30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 :
18 : 18 15 : 20.30).

COPERNIC : Bueegi (orele 18 ; 
19).

STARE DE ASEDIU : Buzeștl

PROGRAMUL I

(orele 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 18 ; 18.30 ; 
21) ; Miorița (orele 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 : 18 30 ; 20.45).

CARTEA JUNGLEI : Floreajca 
(orele 15.30 ; 18 ; 20.13).

CLOVNII : Viitorul (orele 15.30 ; 
18 : 20.15).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI i Doina (orele 9,45 ;
11.45 : 14 ; 16 ; 13 ; 20) ; Volga 
(orele 9,45 : 11.45 : 13,45 : 15.43-;
18 : 20).

CEI SASE URSI ȘI CLOVNUL 
CIEULKA : Drumul Sării (orele
15,30 ; 18 ; 20,15).

O AFACERE PE CINSTE : Da
cia (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 :
18.15 ; 20,30) : Ciulești (orele 15.30 ; 
IR : 20.15).

VALTER APARA SARAJEVO S 
Rahova (orele 16 ; 19,15).

DREPTUL DE A IUBI : Flacă
ra (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CU TOATE ACESTEA : Crfngați 
(orele 15.30 : 18 ; 20.15).

PERECHILE : Ura (orele 15.30 ; 
18 : 20 30).

DEPARTE DE TIPPERARY t 
Munca (orele 16 : 18 ; 20).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Arta (0- 
rele 16 18 ; 20).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA i Cosmos (orele 15.30 ; 18 : 
20,15).

POLIȚISTUL : Vitan (Orele 15.30 ; 
18 : 20,15).

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI : Ferentari (orele 10 ; )6 ; 
19.30).

WEEKEND LA ZUYDCOOTE: 
(orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 18,30) ;

URAGANUL (ora 18,45) ; LUMI
NILE VARIETEULUI (ora 20.45), 
rulează ia Cinemateca „Union".

PROGRAMUL III
9.00 știri ; 9.05 „Incognito" - 

program de varietăți muzicale : 
9,55 Melodia zilei : „De-aș putea- 
ntrupa iubirea" de M. Dragomir ; 
10,00 Divertis club ; 11,00 Știință 
sl tehnică ; 11.10 Profil pe porta
tiv ; Nicolae Buică . 11.30 Pen
tru prietenii magnetofonului — 
opereta ..liliacul" de J. Strauss ; 
12,00 Transmisiuni directe din 
țară ; 12,10 Invitație in fonotecă ;

12.55 Melodia zilei : 13.00 închi
derea emisiunii de dimineață : 
17 «0 știrile dupâ-amiezii ; 17.35
Alo. Radio 1 — muzică ușoa^A 
ia cererea ascultătorilor : 18 *0
Same zile, șapte arte. Cinema : 
18.10 Lucrări de compozitori fin
landezi : 18 55 Melodia zilei ; 19.on 
Tn direct de la... Vaslui. Seară 
pentru tineret : 19.30 Buletin de 
știri ; .19,35 Casa de discuri ,.Bai- 
kanton" ; 20.00 Teatru radiofonic. 
Eșalonul de sacrificiu : 21,11 Ra- 
dio-super-top — muzică ușoară 
românească : 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Soort .
22,30 Melodia zilei ; 22.35 Vedete 
ale muzicii ușoare : 23,15 Poetica. 
Geo Dumitrescu : 23.20 Fragmen
te din opera ..Ivan Susanin" de 
Glinka ; 23,55—24,00 Ultimele știri.

9.00 — Curs de limbă engleză.
9.30 — Curs de limbă germană. 
10.00 — Telex. 10.05 — Cărți și 
idei. 10 30 — Film artistic. 12.00» - 
Telejurnal. 16.00 — 17,00 - Tele- 
școală. Album : Bucureștioara. 
Fizică (anul ITT) : Electroliza. In
terferențe științifice : Biochi-
mia. 17.30 — Emisiune în limbă 
maghiară. 18.30 — De strajă pa
triei. Emisiune . festivă consa
crată Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România. 19,00. — în
trebări și răspunsuri. Sistemati
zarea satelor. Originea religiei : 
Geneza sacrului. 19.30 — Telelur- 
nal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor.» 20 00 
- Cîntecul săptămînii : ..Legen
dar pămînt străbun". 20.10 — Sea
ră pentru tineret. 21.10 — Scurtă 
convorbire cu toamna — moment 
de poezie și muzică. 20.27 — Ce 

aduce cuvîntul secretarului U.T C. 
în consiliul profesoral ? — raid- 
anchetă. 20.47 — în scenă, tine
rețea^ — spectacol realizat cu 
concursul artiștilor amatorf din 
județul Arad. 21.00 — Culisele 
performanței — Ileana Szilîai. 
21.12 — Noi și codul eticii comu- 
nisle ? „Tinerețea înseamnă șl 
răspundere" — anchetă de Vartan 
Arachellan. 21.25 — Floare din 
grădină — emisiune-concurs pen
tru tineri Interpret! de muzică 
pooulară. Prezintă Mihai Florea.
22,15 — 24 de ore. România în 
lume.

PROGRAMUL II

17,30 — Telex. 17,35 — Telecine- 
mateca pentru copii. 18.45 — Ti
neri soliști de muzică populară. 
19.00 — Film documentar : „Amin
tiri" — producție a studioului „Al. 
Sahia". 19.30 — Telejurnal- Cinci
nalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20.00 — Stagiune 
lirică. „Emani" de Giuseppe Ver
di.
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ZIUA NAȚIUNILOR M’

ÎNTÎLNIRE LA
Miercuri. tovarășul Ștefan 

Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a înțîlniț cu Domini
que Taddei, secretar național al 
Partidului Socialist Francez, 
responsabil cu problemele de 
educație și Pjerre Beregovoy, 
secretar național al Partidului 
Socialist Francez, responsabil cu 
problemele sociale, care au

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan Voi- 
tec, a primit din partea preșe
dintelui Adunării Federale a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul MlalkQ Țo- 
dorovicj, o telegramă in care 
sint exprimate sincere mulțumiri 
pentru felicitările adresate cu 
prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a zilei sale de naștere.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Ștefan Voite?, a pri
mit din partea președintelui Ca
merei Reprezentanților din Bel
gia. Achille Van Acker, o scri
soare de mulțumire pentru fe
licitările adresate cu ocazia rea
legerii sale in această funcție.

Miercuri dimineața, în Capita
lă. a fost semnat Acordul de 
colaborare directă între Minis
terul Educației și învățămintu- 
lui din țara noastră și Minis
terul Educației Populare și al 
Tineretului din Regatul Cam- 
bodgia.

Dip partea română acordul a 
fost semnat de tovarășul Paul 
Ni culese u - Mi zi 1, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. minis
trul educației și ihvăiămințului, 
iar din cea cambodgiana de 
Chea San. ambasadorul Regatu
lui Cambodgia la București.

Centinuindu-și vizita, oficială 
pe care o face in țara noastră, 
la invitația Marii Adunări Na
ționale, delegația Adunării Fe
derale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă dg Alois 
Indra, membru ai Prezidiului 
C.C. al. P.C, din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Federale 
a fost. mjerciiFi oaspete al mu- 
nisipiului Iași.

Miercuri. 24 octombrie a.c., 
George Macovescy, ministrul a- 
faeei-ilor externe, a primit in 
audiență pe Pip de Los Casares 
y de Illana, ipinișțru plenipo
tențiar, care g prezentat scriso
rile prin care este numit in ca
litate de șef al Reprezentanței 
Consulare §i Comerciale a Spa
niei in Republica Socialistă Ro
mânia.

Miercuri, delegația de primari 
socialiști din Franța, condusă de 
Charles Herny. delegat general 
al Federației Naționale a depu-

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
drepfindu-se spre, patrie, de
legația Uniunii Naționale a 
Studenților din Marea Bri- 
tanie (xN.U.S.U.K.) condusă 
tie Steve Parry, secretar na
țional al Uniupii, care a e- 
feptuaț o yizită în țara noas
tră, la invitația U.A-S-C.R. 
In timpul șederii in țara 
noastră și în cadrul discuții
lor purtate au fost abordate 
probleme privind activitatea 
și preocupările actuale ale 
U-A.S.C'.R. și N.U.S.U.K., po
sibilitățile de dezvoltare și 
diversificare, colaborarea din
tre cele două organizații 
precum și unele aspecte ale 
mișcării studențești interna
ționale.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost sa
lutată de tovarășul Kalman 
Pusitai, secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R.

I Asigurarea complexă a 
| gospodăriilor cetățenilor

Cuprinde :

• bunurile din gospodărie;
• pe asigurat și pe celă

lalt soț, pentru urmările ac
cidentelor (invaliditate per
manentă sau deces) produse 
la domiciliu ;

CC AL P.CR.
participat la sesiunea științifică 
internațională pe tema ,,Proble
me ale făuririi și dezvoltării 
bazei economice a socialismu
lui».

Cu acest prilej, a avut loe o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

taților municipali cantpnali și 
regionali socialiști și republi
cani, membru al Comitetului 
director al« Partidului Socialist 
Francez, care face o vizită în 
țara noastră, a avut o întreve
dere la Comitetul pentru pro*  
blemele consiliilor populare, cu 
tovarășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comite
tului Central al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor 
populare. A participat tovară
șul Nicolae Tăbircă. membru al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

• despăgubirile civile ce 
ar rezulta pentru asigurat și 
membrii familiei sale față de 
proprietarul imobilului și 
fața de alte persoane, pentru 
accidentarea persoanelor și 
avarierea bunurilor, produse 
la domiciliul asiguratului.

Bunurile asigurate : mobi
lier, obiecte casnice, mașini 
de cusut, aparate electrice de 
uz casnic, îmbrăcăminte, inr 
strumente muzicale, aparate 
de radio și ț.v., magneto- 
foane, picupuri, cărți, note 
muzicale, covoare, obiecte de 
artă, produse agricole, viti
cole, produse animale, ali
mente, unelte, motociclete, 
biciclete, căruțe, materiale 
de construcții, furaje etc.

Asigurarea cuprinde bunu
rile asiguratului, cele ale 
membrilor familiei sale (in
clusiv cele luate în depla
sare) și ale oricăror alte per
soane care locuiesc împreună 
și gospodăresc în comun cu 
asiguratul, precum și cele 
aparținind altor persoane,

Cu acest prilej s-a procedat la 
o informare reciprocă privind 
principalele preocupări actuale 
in domeniul 'dezvoltării econo- 
micp-sociale și culțural-ștliflțifi- 
cp, al pivelplui de 1FQÎ» al acti
vității Comitetylpi pentru pro
blemele copsilijlpr populare și 
a organelor locale ale puterii 
de stal.

în aceeași zi, delegația de 
primari socialiști francezi a 
avpț p îrjiilnire cit tovarășul 
Gheprgjie Cioară- membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al. 
F.C.R., pripi-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primai' general al Ca
pitalei. Au participat tovarășii 
Petra Constantin, vicepreședm- 
țe al Consiliului popular muni
cipal'. Vasil,e Drăgoescu, secretar 
al Cppsiliyluj popular muni
cipal, și Tiberiu Ricci,, .meipbru 
al .Comitetului Executiv al 
Consiliului popular municipal, 
arhitect șef al Capitalei.

întrevederile și djspuțiile care 
au avyț lpc pu ace.șțe ocazii 
s-au desfășurat într-o ambianță 
amicală, cordială.

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală prof. W. Jențschke. di
rectorul general al Cențrului 
european de cercetare nucleară 
(C.E.R.N.), care la invitația Co
mitetului de Stat pentru Ener*  
gie Nucleară va face o vizită 
în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni oaspe
tele a fost intimpiriat.de prof. 
Ioan Ursu, președintele' Comite- 
ttjlyi de ștat pentru energie nu
cleară, de spepigliști în dome
niul nuclear,

Miercuri dimineața delegația 
guvernamentală economică a 
Republicii Vietnamului de Sud. 
care face o vizită in țara noas
tră a avpt convorbiri la Minis
terul Comerțului Exterior în 
legătiiră cu colaborarea econo
mică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Vietna
mului de Sud.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a primit la 
24 octombrie pe W. țVachțmeis- 
ter. director general în Ministe
rul Afacerilor Externe al Sue
diei.

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori a Zilei naționale a Iranu
lui. Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
a organizat miercuri o seară 
culturală. Ziarista Crina Sîrbu, 
redactor la ziarul România li
beră a împărtășit impresii de 
călătorie din Iran. în conțippa- 
re, publicul prezent la această 
manifestare a audigț yn recital 
susținut de violonistul Mihai 
Constantinescu, artist emerit, și 
mezzosoprana Rodica Mitrică, 
la'tureată a concursului interna
tional de canto de la Barcelona, 
acompaniați ța pian de Marta 
Joja.

dacă se află în folosința sau 
păstrarea asiguratului sau a 
membrilor familiei acestuia.

Suma asigurată : bunurile 
se asigură pcnțru șumele de
clarate de asigurat. Pentru 
caz de invaliditate perma
nentă totală stima asigurată 
este de 10 000 de lei (in caz 
de invaliditate permanentă 
parțială șe plătește o parte 
din această sumă, proporțio
nală cu gradul de invaliditate 
permanență- iar Peptl’U caz 
de deces. 5 000 de lei. Pen
tru despăgubiri civile. știipa 
asigurata se poglp ridipș pină 
la 30 000 de lei.

Prima de asigurare este de 
2 lei pentru fiecgre 1 0Q0 f}e 
lei sumă asigurată. De ex- : 
pentru suma asigurată de 
50 000 de lei se plătește o 
primă anuală de numai 100 
de lei.

Riscurile asigurate : Admi
nistrația Asigurărilor de Stal 
plătește despăgubiri în cazu
rile de deteriorare sau dis
trugere a bunurilor asigurate 
provocate de : jpcpndiu, trăs
net, explozie (chiar dacă 
trăsnetul sau explozja nu au 
fpst urmate de incendiu), 
ploaie torențială, grindină, 
inundație, furtună, uragan, 
cutremur de pămint, prăbu
șire de teren, alunecare de 
teren sau în caz de pagube 
produse de greutatea zăpezii 
s i a gheții. precum și in ca
zurile de furt prin spargere,

I

UNITE
Asociația pentru Națiunile U- 

nite din Republica Socialistă 
România a organizat, miercuri, 
în Capitală, o adunare festivă 
dedicată „Zilei Națiunilor Uni*  
te».

Adunarea a fost deschisă de 
prof. dr. Traian Ionașcu, preșe
dintele Asociației-

Participanții la festivitate au 
fost salutați de Sayed Abbas 

, Chedid. directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu*  
reștl.

Despre semnificația celei de-a 
28-a aniversări a Organizației 
Națiunilor Unjie, despre rolul 
acestei organizații în realitățile 
vieții internaționale și contri
buția sa la afirmarea și in
troducerea unor principii noi, 
progresiste în relațiile dintre 
state, a vorbit prof. dr. docent 
loan Ceterchi. președintele Con
siliului legislativ al Republi
cii Socialiste România. Vor
bitorul a relevat pe larg par
ticiparea activă a României la 
acțiunile O.N.U. și ale institu
țiilor sale specializate, nume
roasele propuneri și inițiative 
românești menite să ducă la 
creșterea și întărirea rolului or
ganizației-. la instaurarea în luy 
me a unui climat de pace și 
securitate, de colaborare între 
toate națiunile. .

Vorbitorul a subliniat, de ase
menea, că prezența șefului sta
tului român la tribuna sesiunii

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
în Capitală au continuat 

miercuri lucrările sesiunii știin
țifice cp participarea internațio
nală pe tema ,.Probleme ale 
făuririi și dezvolțării bazei eco
nomice a socialismului1',

în cadrul dezbaterilor din a*  
ceasta zi au luat cuvîntul in șe
dință plepară : prof. dr. Con
stantin Borogeanu. de la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu», cape 
a vorbit despre multilateralitatea 
progresului istoric în etapa ac
tuală de dezvoltare a României; 
I. F. Suslov, de la Academia de 
științe sociale de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S., despre naționaliza
rea mijloacelor de producție și 
lărgirea sferei intereselor eco
nomice ale celor ce muncesc ; 
prof. dr. doc. Alexandru Tăna- 
se, direcțprul Institutului de fi
lozofie. despre dimensiunea a- 
Xiojogică și personalitatea in 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată ; Pek-Nîng-Qhi, pro
rector la Școala superioară de 
partid „Kim Jr Sen», din R.P.D. 
Coreeană, despre experiepța și 
semnificația naționalizării prin
cipalelor mijloace de producție 
ip etgpa revoluției antiimperia- 
iiste și antifeudale în tara șa î 
conf. Stana Buzatu, de la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu», despre 
unele mutații în structura ' so
cială a României ; avocat Emile 
Torbey, reprezentant al Parti
dului Socialist Progresist din 
Țiban, despre semnificația socio- 
p.Qlitică și ecqnomică a naționa
lizării principalelor mijloace de 
producție ; prof. Vladimir Tre- 
bipi, de la Academia de studii 
economice, despre unele aspecte 
demografice ale construcției so- 
ciaîiste ; Pierre Jqye, membru 
al C.C. al P.C. din Belgia, des
pre unele caracteristici de bază 
ale economiei actuale belgiene ; 
prof. N. N. Constaptineșcu. de 
la Academia de studii econo
mic®, despre democrația econo
mică ; conf. dr. Iqn Valea, de la 
Academia „ștefan Gneprghiu», 
despre condițiile de asigurare a 
funcției de conducere politică 
in întreprinderile industriale din 
țara noastră ; prof. Nicplae Mar- 
cu, de la Academia de Studii 
economice, despre proprietatea 
de stat in România presocialis- 
tă ; prof. dr. Rovo Jeno, de la 
Școala superioară politică a C.C. 
al p.M-S.U. --- R.P. Ungară, 
despre relațiile de proprietate 
capitalistă în prima fază a de
mocrației populare ungare ; prof. 
Vasile ‘ Nichita, de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu», despre u- 
nele considerente metodologice 
cu privire la definirea etapei 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate ; Henry Claude, de la 
Centrul de studii și cercetări 
marxiste al Partidulpi Comu
nist Francez, despre rolul na- 

FOTBAL

căderea pe clădirile sau adă
posturile în care se aflau bu
nurile așigurgțe unor o- 
biecte ori prăbușirea clădi
rilor șgp adăpaturilor rpș- 
peptiye, precurp și izbirep lor 
de către un vehicul ; carbo
nizarea totală sau parțială 
ori topirea chigj și fără fla
cără : stricăciunile acciden
tale produse de instalațiile de 
gaze, apă, canal sau încălzire 
centrală ; pierderea sau dis
pariția bunurilor asigurate 
cauzate direct de riscuri asi
gurate etc. : măsurile de sal
vare a bunurilor asigurate, 
luate in timpul producerii 
daunei (incendiului, inunda
ției etc.) și multe alte ca
zuri.

Această asigurare se poate 
încheia de posesorii de ani- 
male și ca o asigurare su
plimentară la asigurarea de 
animale, pentru suma asigu
rată de 10 000 de lei, pe du
rata de un an sau chiar pe o 
durată mai mică. potrivit 
duratei asigurării de animale, 
cu prima anuală de 20 de lei. 

jubiliare a Adunării generale 
O.N.U., pentru a prezenta po
ziția României în marile pro
bleme internaționale contempo
rane. recenta vizită a secretaru
lui general al O.N.U. la Bucu
rești și discuțiile avute cu acel 
prilej, stabilirea în țara noastră 
a sediului unor organisme 
O.N.U., sint tpt atitea mărtu
rii ale importanței pe care țara 
noastră o acordă O.N.U., a pres
tigiului de care România se 
bucură în această organizație 
datorită contribuției sale la efor
turile peptru împlinirea înalte
lor idealuri consfințite prin 
Carta O.N.U.

La această manifestare, care 
a avut loc în Aula Universității 
București, au participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Dumitru Jpița 
prim-vicepreședinte al Co- 
mitetțilpi executiv al Consiliu
lui popular al municipiului 
București, reprezentanți ai C.C. 
al U.T.C.. conducerii Asocia
ției pentru Națiunile Unite, A- 
șociației de drept internațional 
și reiațji internaționale, cadre 
didactice universitare, perso*  
najititi ale vieții științifice și 
cultural artistice din Capitală, 
studenti. ziariști.

Cu același prilej. în Piața 
Națiunilor Unite din București, 
s-a inaugurat .un panou cu fo
tografii. ilustrînd diverse as
pecte din activitatea O.N.U. șj 
a instituțiilor sale specializate.

ționalizării îp cadrul luptei. îm
potriva capitalismului monopo
list de stat francez ; prof. Ale
xandru Gheorghiu, de la Aca
demia de studii economice, des
pre eficiență ca principal factor 
de creștere economică în etapa 
actuală ; prof. M. N. Lqzanpv, 
de la Institutul superior econo
mic din Sofia, despre socializa
rea mijloacelor de producție și 
dezvoltarea colaborării dintre ță
rile socialiste : conf. Aneta Spor
nic, de la Academia de studii 
economice, despre dubla calitate 
de producător și coproprietar al 
mijloacelor de producție a oa
menilor muncii din țara noastră; 
Gerhard Schultz, de la Institu
tul de științe sociale de pe lin
gă C.C. al P.S.U.G., din R.D. 
Germană- cu privire la expe*  
rienta tării sale in construirea 
societății socialiste dezvoltate.

Cu patria în inimă
rinduri drepte, perfect 

ce creează ipiagjpea 
a unei păduri tinere 
subunitățile de elevi 
începerea festivității 
jurămîntului militar.

în 
aliniate, 
viguroasă 
de brazi, 
așteptau 
d.tpunerii 
Umăr la umăr, slau in front cei 
mai tineri elevi egre au îmbră
cat de c*Sind  uniforma cu epo
leții brodați de șnurul auriu și 
cei care au pășit in ultimul an 
de studii, apropiindu-se astfel, 
cu încă un pas, de țelul ce și 
și l-au propus — acela de a 
deveni ofițeri ai Ministerului de 
Interne.

Drapelul de luptă, simbol al 
onoarei și gloriei ostășești, este 
adus in fata formației. în tă
cerea maiestuoasă, tinerii elevi 
rostesc bărbătește. in fața co
mandanților. cuvjntele înaltului 
legămint ostășesc.

Emoționați, dar în același 
timp conștienți de răspunderile 
ce le revin, elevii Rpmulus Va- 
silesci;. Cornel Olteanu. Ilie 
Coștea. Marin Constantinescu $1 
toți ceilalți, se leagă, prin înal
tul jufămînt ostășesc, îp fața 
patriei și a partidului să devină 
buni ofițeri apărători de nădej
de gi independenței și suvera
nității țării, ai cuceririlor revo
luționare gle poporului, a drep
turilor și ipteresejor legale ale 
cetățeanului-

A luat cuvîntul tovarășul 
Emil Bobu, ministrul de inter
ne. care, suljliniipd semnifica*  
țiile deosebite ale acestor înăl
țătoare momente trăite de ejevi, 
de întregul personal al școlii, la 
puțin timD de la aniversarea 
organelor de securitate la care 
a foșt prezent pel mai iubit fiu 
al popprulqi, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, a adresat un călduros 
îndemn tinerilor elevi de a de
pune toate eforturile pențru a 
deveni luptători cu înalte cali
tăți politice, morale și profesio
nale. cadre cu un dezvoltat dis- 
cernămînt politic și juridic.

n u

SUB
în C,C.E. Dinamo Atletico Madrid 0-2 (0-1)

AȘTEPTĂRI
Așadar, îrj turul doi al „cu

pelor europene» cum bine s-a 
văzut ieri, pe Stadionul Dinamo 
— doar 10.000 de spectatori ? 1 
—, a incepițt adevărata ppneu- 
rență între valori. Campioana 
noastră, echipa Dinqmo. a foșt 
învinsă, de Atletico Madrid cu 
scorul de 2—0, prin punctele 
marcate de Becerra min. 20, și 
Eușebio, min. t}7. După evoluția 
bună a dinamoviștilor in cam
pionat, eșecul de ieri nare, la 
prima vedere, surprinzător. Cine 
a urmărit, insă, meciul la fața 
locului sau la televizor. își ex
plică mai simplu rezultatul. Di
namo a întîlnit un adversar de 
calibru, care nu i-a permis nici 
o clipă să-și facă jocul obișiuqț. 
Fotbaliștii oaspeți s-au prezen
tat cu o echipă tehnică, solidă, 
omogenă care practică un fot
bal. prin excelență modern : în 
viteză, cu acțiuni colective efi
cace, guvernat de idei tactice in
teligente.
Beneficiind de toate aceste atri-

r

Tinerii de la Teatrul „Valea Jiului"

Festivalul toamnei
Sub egida Comitetului de Cul

tură și Educație socialistă al 
județului Buzău, începind de vi
neri, 26 octombrie, se va desfă
șura cea de-a Vl-a ediție a „Fes
tivalului toamnei». Vor participa 
soliști vocali și instrumentali de 
muzică populară din peste 20 de 
județe ale țării. Vor susține re
citaluri renumiții și îndrăgiții 
cintăreți Benone Sinulescu și 
Angela Moldovan. Tot in cadrul 
festivalului va fi deschiși o ex
poziție de artă populară și et
nografie. Ultima zi a festivalu
lui va fi consacrată unei sesiuni 
de comunicări științifice. Vor fi 
prezente personalități de seamă, 
folcloriști remarcabili printre 
care amintim : conf. univ. dr. 
Al. Amzulescu, EJisabeta Mol- 
doveanur-Nestor, cercetător prin
cipal la Institutul de etnografie 
și folclor, dr. Paul Petrescu, șe
ful sectorului de Istoria artei și 
arhitecturii populare din Insti*  
tutui de istoria artei al Acade
miei de Științe Sociale și poli
tice a R.S.R. etc. Festivalul 
se va încheia duminică, 28 oc
tombrie.

Buletin științific
Lunar, salariații Institutului 

de studii și proiectări energetice 
— I.S.P.E. — din Capitală, sint 
în posesia unui adevărat ghid 
al noutăților tehnico-științifice 
din domeniul lor de activitate. 
Buletinul de informații tehnieo- 
șțjințifiee editat de comisia pro
fesională a comitetului U.Ț.C. 
din institut prezintă în pagjnile 
sale o suită de articole și in
formații de o reală utilitate. Ală
turi de o cronică a manifestări
lor științifice ipțerne și interna
ționale, colectivul redacțional al 
buletinului își informează citi
torii despre lucrările de specia*  
litate recent apărute, despre nou
tățile in energetică pe plan 
mondial. De curînd, o nouă ru
brică vine să completeze profi*  
Iul buletinului : „în sprijinul ți
nerilor angajați». Sint prezepta-

se 
al 

jude-

în cadrul festivității tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim 
secretar al Comitetului Central 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a înmînat 
organizației U.T.C. din școala de 
ofițeri a Ministerului de Inter
ne, Drapelul de Onoare al C.C. 
al U.Ț.C. pentru rezultatele obți
nute în pregătirea și formarea 
de cadre pentru Mipișterul de 
Interne, în cei 25 de ani de exis
tență. De asemenea, a fost acor
dată Diploma de onoare a C.C. 
al U.T.C., unor activiști și elevi 
din școală care s-au distins în 
munca cu tineretul. Cu acest 
prilej, primul secretar al C.C.

bute, spanjolii s-gu ăpărat or
ganizat. perfect (expelenți por
tarul Reina și Ovejero) și au a- 
tacaț rapid și periculos prin 
Ayaîa (nr. 7)' Becerra. Adelardo 
(8) Irureta (10) și Garate (9). 
Sigur, nu putem trece cu vede
rea faptul că au tras de timp, 
că prof ițind de larghețea arbi
trajului — austriacul Josef Bu- 
cek n-a aplicat, corect, legea 
avantajului. nu a sancționat 
faulturi care indicau lovituri a- 
vantajoase pentru noi — că au 
intrat cu duritate la om și la 
minge, ceea ce- în unele 
mente, a 
clasă. Din 
moviștilor 
robustețe.
și fiecare _____  ... ____
evoluat sub așteptări. Organiza
rea jocului lor a fost defectuoa
să. coechipierii acționau haotic, 
colaborarea nu a fost de ansam
blu, ci între doi jucători care-și 
pasau unul altuia mingea. Am 
înregistrat apoi, prea mult pase 
înapoi, abuzuri de driblinguri, 

... mo-
umbrit jocul lor de 
păcate, replica dina- 
n-a avut coerență și 
Echipa, în ansamblu, 
jucător in parte au

z

te aici o serie de aspecte legate 
de schimburile comerciale, de 
activitățile de imporGexport etc. 
Realizările deosebite obținute in 
activitatea profesională de tine
rii institutului. își găsesc loc in 
paginile buletinului, alături de 
articole privind practica elevilor 
și studenților în institut, dezvol
tarea pe plan internațional a 
sistemelor de calculatoare, etc. 
Inițiativa comitetului U.T.C. din 
I.Ș.P.E. merită tpate aprecierile 
iar rezultatele ei îndeamnă Ia 
generalizare. Găsim totodată că 
ar fi util și un schimb de ase
menea bujeține, odată cu apari
ția lor și in alte institute. (I- 
VOJCU).

„Asociația navetiștilor"
Trăind din plin viața satului 

natal, la Remetea, nouăzeci și 
1 doi de tineri, prarticind cele mai 
diverse meserii care „redau cu 
fidelitate industria județului», 
s-au constituit în „Asociația na
vetiștilor» — prima de acest gen 
din Maramureș. Petre Corondan, 
,e tehnician la Oficiul județean 
de îmbunătățiri funciare. Ghe.or- 
ghe Frîncu și Ion Alexandru 
Buciiileanu. — timplari la „Băi*  
măreapâ», Adrian Maxim — mi- 
ner-vagonetar la Exploatarea 
Săsar. Toader Drule — sudor 
la I.M.T.F., Ștefan Achim. Teo
dor Drule. Ion Marca? — lăcă
tuși, tehnicieni sau mecanici la 

al U.T.C. a transmis școlii, ele
vilor- care au depus jurămintul 
militar, precum și celor distinși 
cu diploma de onoare, felicitări 
pentru rezultatele obținute, urări 
de noi succese în activitatea 4? 
viitor.

Cei prezenți au adoptat gpoi 
o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NICQI.AE 
CEAUȘESCU, in cârpiși expri
mă sentimentele de profund 
atașament și dragoste nețărmu
rită față de partid, popor Și pa
trie.
Colonel OCTAVIAN GOGA 

Căpitan MIHAI STAN

si cîpd era și cind ni1 era ne" 
voie, bajpane înalțe trirpise, la 
întimplare, în careul oaspeților, 
undp pu se gfla nimeni, sau 
dacă era cjnev.a. duelurile ae
riene erau ciștigațe. de regulă, 
de apărătorii acjverși. Dacă ar fi 
să vprbim de ocaziile dinamp- 
viștjlor (Sandu Gahripl. min. 11, 
Dudu Georgescu min. ‘14, Moldo
van rnin. 21. Șățmgreapu II. 
min. 22. Lueeșcu min. 44. Săl- 
ceapu min. 76) n-ar trebui să ui
tăm că și oaspeții au avyt tot 
cam atitea dintre
chiar mai clare și mai pericu
loase.

Pentru
Madrid, 
mîn. șă 
mult mai 
sneram înaintea .partidei de ieri. 
Ei au. însă, datorm ca d^șprin- 
zînd învățăminte din înfrîngerea 
suferită sâ-și mobilizeze forțele 
pentru o evoluție bună și un 
rezultat onorabil.

V. cabulea

care unele

meciul revanșă, de la 
dinamoviștilor le ră- 

recunqaștem. șanse 
mici decît cele la care

>

Distribuiți in roluri principale, absolvenții 
I.A.T.C. repartizați la Teatrul „Valea Jiului» din 
Petroșani pregătesc împreună cu colegii lor mai 
vechi apropiatele premiere ale stagiunii : 
DE MODE» de Theodor Mănescu (regia 
Simionescu ; scenografia Aurel Flore»), 
NADA» de Alfonso Sastre (regia ; Adrian 
scenografia : Virgil Popa) și „FATA 
ZESTRE» de A.N. Ostrovski (regia

„casa 
: Ion 
„COR- 
Lupu ; 
FARA 
Marcel

Soma ; scenografia : Virgil Popa). Colectivul ar
tistic de curînd întinerit numără intre noii săi 
membri pe : LAVINIA JEMNA, DAN ACIORA. 
NIȚEI, FLORIN PRETORI AN, VLAD VASILIU, 
și CRISTIAN DRAGULANESCU. Prilej de mari 
speranțe pentru teatrul minerilor, care va îm
plini în curînd 25 de ani de existență.

și U.T.C. apelează la 
și priceperea noastră, 
atunci cînd se cere re
fl problemă sau alla“.

Combinatul chimic sau între
prinderea metalurgică de me
tale neferoase ; Julișna Pop, Ma
ria Ungur, Zorica Mihalca, Le- 
ontina Vialte, Doina Tomșa sint 
muncitoare sau laborante la cea 
mai nouă întreprindere bâimă- 
reană, la „Filatură», alții sint 
mecanizatori, elevi ai liceelor 
și școlilor profesionale. Toți în
să s-au legat, prin statutul aso
ciației, la „neodihnă atunci cind 
un consătean ne solicită spriji
nul de meseriași sau de oameni, 
cind organele locale de partid, 
de stat ‘ "
brațele 
oricind 
zoivată , _  
Au amenajat astfel mii de me. 
tri pătrați de trotuare iar in 
vecinătatea riului Lăpuș au a- 
menajat un ștrand cu dimensi
uni olimpice și cu trambulină, 
au participat la construcția, in
tr-un timp record, a clădirii dis
pensarului uman ; miercurea și 
vinerea, la căminul cultural sint 
seri de dans, întotdeauna înche
iate cu cele treizeci de minut? 
de întrecere între perechi. Și 
tot ei. navetiștii, au făcut ca la 
Remetea „Să se nască foarte 
viguroase formații de dansuri», 
o brigadă artistică, o formație 
do teatru,

Am văzut sau am aflat des
pre toate acestea in cele două 
zile cit ne-am aflat la Remetea. 
Si-.am. fost, de asemenea, mar
tori la acțiunile de stringere a 
recoltei de fînuri și de fructe, 
din terenurile cooperativei a- 
gricole. Cit s-a realizat ? în- 
chipuiți-vă 86 de cosași și cam 
de patru ori mai mulți culegă
tori de prune și de mere (pen
tru că navetiștii au lucrat tot 
timpul alături de tinerii satu
lui)... în același timp, sudorii, 
lăcătușii, timplarii au pus mina 
lor pricepută la pregătirea graj
durilor pentru iernarea anima
lelor și a magaziilor pentru de
pozitarea recoltei,

Ii felicităm și le urăm succes !
GH. FEC1ORU

POȘTAȘUL 
INDISCRET

Jn anul 1972, învățătoarei Bi- 
r.ău Floarea (Școala generală nr. 
1 din comuna Bogdan Vodă, ju
dețul Maramureș) i-a fost re
ținută o sumă din salariu. Ne- 
știind pentru ce, și nepriminți 
alte lămuriri, păgubașa se adre
sează Ministerului Educației și 
înyățămînlului care, prin adresa 
nr. 31 064 din 1972 certifică ile
galitatea, îndrumind-o să 
adreseze consiliului popular 
județului respectiv, sau j 
cătorjei din raza căreia apar
ține, pentru a intra in posesia 
șumei reținute. B. F. nu pretinde 
șă i se restituie banii, ci atrage 
doar atenția organelor locale să 
nu mai repete această greșeala, 
în februarie 1973, i se reține din 
nou la fel de nejustificat o su
mă din salariu. Revoltată, cores
pondenta noastră se adresează 
consiliului popular comunal, a- 
rățîndu-i primarului adresa din 
I97Ș. Prirngirul, ,1a rîndul său 
revoltat (pentru care motive ?) 
îi răspunde : ..Ministerul își vede 
de treburile lui la București, iar 
poi facem aici ce vrem, iar da
că nu-ți piacg ți-om lua tot 
salariul și apoi scrie iar sus !». 
Și cum, bineînțeles că nu i-a 
plăcut, B. F. a scris „iar sus». 
Judecătoria Vișeul de Sus prin 
sentința civilă nr. 773 din 22 mai 
1973 socotește îndreptățită cere
rea și dispune consiliului popu
lar, restituire șumei reținute 
ilegal- Primarul refuză din nou.

I

• în turul doi al concursului 
internațional de tenis de la Te
heran, jucătorul român Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 6—2, 6—2 pe 
Anad Amritraj (India). Alte 
rezultate : Jeff Simpson (Noua 
Zeelandă) — Vijay Amritraj 
(India) 6—1, 6—2 ; Rod Laver 
(Australia) — Jacques Thamin 
(Franța) 6—4. 6—2 ; Geoff Mas
ters (Australia) — Issa Khpbai 

k

Nedumerită. B. F. ne scrie : 
„Vă rog să-mi indicați dv. cui 
trebuie să 
a-mi face 
dacă nici 
nu*l  poate 
suma, imi „„ ___  _T
mărul face intr-adevăr ce vrea, 
așa cum susține».

Am Înaintat scrisoarea Comi
tetului executiv al Consiliului 
Popular județean Maramureș. 
Din răspunsul primit aflăm cu 
Stupoare că... „sus-numita a fost 
îndrumată să se prezinte la 
consiliul comunal» pentru a i se 
restitui suma respectivă.

Cmd am trimis spre rezolvare 
scrisoarea consiliului popular 
județean ne-am gindit că acesta 
este autorizat să ancheteze res
pectivul caz și totodată să atra
gă «temția primarului care, ni 
se p>r£' nouă, de data aceasta 
a săyîrșit un abuz. Crede semna
tarul răspunsului că soluția in
dicată este cea fericită ? Sau 
poate știe primarul ce știe cind 
susține că „noi l'acem aici ce 
vrem».

Ne ferim totuși să insinuăm 
că spusele primarului corespund 
realității și de aceea cerem Con
siliului popular al județului Ma
ramureș un nou răspuns din care 
să desprindem că asemenea ile
galități flagrantp nu vor mai fi 
kăvirșjtp in comuna Bogdan 
Vodă. (D. V.)

mă adresez pentru 
dreptate pentru că 
decizia tribunalului 
obliga să-mi restituie 
vine să cred că pri-

Au apărut

LUMEA
Astăzi, a apărut revista „Lu

mea» nr. 44. Menționăm din su
mar ampla tratare a evenimen
telor djn Orientul Apropiat prin 
intermediul unor articole, hărți 
și reevaluări in politica S.U.A.

O corespondență amplă din 
Geneva — locul desfășurării ce
lei de-a doua faze a Conferinței 
general-europene — analizează 
ș«mnificația relației cooperare- 
securitate europeană. Orientări 
și reevaluări in politica S.U.A. 
fată de Europa — este subiec
tul unui articol transmis din 
Washington. Din actualitatea 
săptămînii, reținem corespon
dențele din New York, Paris< 
Berlin, Varșovia.

MUNCA
DE PARTID
nr. 20 octombrie 1973

Din sumar :
Editorial : Un eveniment de 

răscruce in istoria omenirii ; 
Programul de educație comunis
tă a maselor prinde viață : Doi 
ani de la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971 ; Ștefan Bo. 
boș : Orizonturi largi întregii 
activități politico-ideologice ; 
Gh. Ciocoiu, N. Chiosac : Spiri
tul ofensiv, caracteristică esen
țială a muncii politice ; Vțwile 
Tomeșcu : In fruntea acțiunilor 
pentru progresul creației muzi
cal?. A munci și trăi in chip co
munist ; Mihai Pienaru : For
marea conștiinței moral-politice 
a tineretului : Inițiative, meto
de. acțiuni. în revistă șînt pu- 
plicate și subricile : învățămîn- 
țul de partid și propaganda prin 
conferințe.

Rubrică realizată de
domnita v adu va

(Iran) 6—4, 6—2 ; Syd Ball 
(Australia) — N’Godrella 
(Franța) 6—3, 7—6.

• Jucătoarea româncă Maria
na Simionescu s-a calificat pen
tru turul trei al competiției fe
minine de tenis „Cupa Dewar», 
care se desfășoară în aceste zile 
la Aberavon (Țara Galilor).

intimpiriat.de
NICQI.AE


Oaspeți ai U.T.C. vorbesc „Scînteii tineretului"'

„Sîntem impresionați de
Manifestări consacrate
Zilei Armatei române

MOSCOVA. în cadrul mani
festărilor consacrate Zilei Ar
matei Republicii Socialiste 
România, la Muzeul central al 
forțelor armate ale U.R.S.S;, din 
Moscova, a avut loc, miercuri, 
vernisajul unei expoziții orga
nizate de Ministerul Apărării al 
Uniunii Sovietice, dedicată a- 
cestui eveniment. Cu acest pri
lej, au luat cuvîntul colonel 
Gheorghe Dinculescu, atașatul 
militar, aero și naval al Româ
niei în Uniunea Sovietică, și ge
neral locotenent în rezervă 
I. S. Anoșin.

La deschiderea expoziției au 
participat generali și ofițeri su
periori sovietici, activi și în re
zervă, reprezentanți ai presei, 
radioului și televiziunii din Mos
cova.

VARȘOVIA. — în cinstea Zi
lei Armatei Republicii Socialis
te România, colonel Nicolae 
Dinu, atașatul militar aero și 
naval al țării noastre la Varșo
via, s-a întîlnit cu militari din 
două unități ale Armatei popu
lare polone, cărora le-a vorbit 
despre semnificația Zilei Ar
matei Republicii Socialiste 
România, despre participarea 
armatei noastre la războiul an
tifascist, despre activitatea mili
tarilor de astăzi ai țării noastre.

TIRANA. — Cu prilejul Zilei 
Armatei Republicii Socialiste 
România, la 23 octombrie, Am
basada română din Albania a 
organizat, la Palatul culturii din 
Tirana, o gală de filme docu
mentare înfățișind aspecte ale 
pregătirii de luptă și politice a

—țw— n Central Park, cad 
frunzele. Aleile sint 
aproape goale, în 

g singurătatea lor 
doar băncile păs- 

■ trează amintirea 
zilelor calde. Pe Broadway o 
lume pestriță se prelinge de-a 
lungul vitrinelor, pe sub acolade 
de neon multicolor, către cine
matografe, spre fotoliile teatre
lor. Timpul concediilor, timpul 
călătoriilor a rămas in urmă, stă 
acum in scama orașului misiu
nea de a-și proba ecartamentul 
persuasiv. în seama acestui o- 
raș care dacă a făcut și face 
ceva pentru el, acel ceva poate 
fi fără echivoc localizat in am
biția neostenită de a epata. O 
ambiție nebună de a strînge pe 
centimetru pătrat de pămint tot 
ce se poate, o ambiție nedisi. 
mulată de a fortifica barierele 
sociabilității prin desființarea 
limitelor convenționale. Depăr
tare prin apropiere. Cine iși 
poate închipui că această con
densare umană in nămeții de 
piatră, duce in altă parte decit 
la recunoașterea de către fie
care a imposibilității de comuni
care, la izolarea în propriul a- 
partament ca intr-o entitate ro- 
binson crusoeană de unde nu 
te mai poate smulge nimeni ? 
Nimeni și nimic. Viața de fa
milie devine o traiectorie inca
pabilă să intersecteze vecină
tatea. Expansiunea verticală a 
New Yorkului, derutantă in pri
mele clipe, este dublată de a- 
ceastă imagine a împachetării 
vieții pe meridiane și paralele 
personale, in conteinere inex
pugnabile. Iată de ce mă deran
jează mai puțin aroganța unui 
Empire State Building, com
plexat la rîndu-i de aglomera
tul fasonat din Rockefeller Cen
ter — 21 de monștri decupați 
parcă direct din cer — cit nepu
tința omului de a-și păstra con
diția in asemenea, aparent, a- 
vantajoase oferte.

în Central Park, cad frunzele. 
La Muzeul de artă modernă, in 
sălile ce dau către curtea inte
rioară, oameni din toată lumea 
se mișcă în curioasa comuniune 
de care e capabil lăcașul de artă, 
spărgînd cu ochiul ferestrele mi
racol. Vin să revadă pe Toulouse 
Lautrec, la Moulin Rouge, fe
meile castanii ale lui Gauguin, 
se opresc în fața himerelor lui 
Henri Rousseau, întirzie in lu
mea lui Matisse, mai prezent ca 
oriunde cu marocanii săi, cu o 
lecție de pian unde capul de 
copil abia sugerat pare culcat 
între solfegii, cu studioul roșu 
(un fel de rochie din mătase 
chinezească), cu nu știu cite 
sculpturi dar, în deosebi, cu acel 
dans aplicat pe tot peretele, cinei 
trupuri tinere, cinci nuduri, des
fășurate în gest larg pe mixajul 
verde-albastru, dans cosmic 
(privindu-1 ascult Ciuleandra) 
pregătind momentuk următor, 
zvîcnetul vulcanic. Tropotită lui 
Vida Geza, ghemul acela de 
nervi adunat în lemn, mi-a dat 
mereu aceeași senzație de plu
tire în spațiu. Vin pentru tot 
muzeul, vin mai ales pentru cei 
doi așezați nu departe — unul 
de altul. Brâncuși și Picasso. 
M-a emoționat pînă la lacrimi 
pelerinajul fără sfîrșit, am stat 
să-1 urmăresc multă vreme, tîr- 
ziu după ora închiderii chiar, 
mersul șovăielnic sub pridvorul 
artei brâncușiene, dorința omu
lui venit cine știe de unde de 
pe acest Pămînt pentru a-și o- 
dihni privirea pe fruntea Păsării 
Măiestre. La etajul doi al Mu
zeului tronează Picasso și Brân
cuși. „Guernica" primului (do

militarilor români, precum și 
realizai i în dezvoltarea econo
miei țării noastre. Au participat 
Xenofon Nushi, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Populare Albania, Gogo 
Kozma, adjunct al ministrului 
comerțului al țării gazdă, Ilo 
Prifti, adjunct al șefului Direc
ției Politice a Armatei Popu
lare Albaneze, Misto Treska, 
președintele Comitetului albanez 
pentru relațiile de prietenie și 
culturale cu străinătatea, func
ționari superiori din instituțiile 
centrale albaneze, militari, re
prezentanți ai presei, un nu
meros public.

Cu această ocazie, ambasado
rul României, Ion Stoian, a vor
bit despre semnificația Zilei Ar
matei Republicii • Socialiste 
România, despre realizările țării 
noastre și perspectivele dezvol
tării economice și sociale a 
României.

BELGRAD. — în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de aniver
sarea Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România, atașatul mi
litar aero și naval al țării noas
tre la Belgrad, colonel Nicolae 
Catană, a oferit o gală de fil
me la Casa sindicatelor. Au luat 
parte general It. col. Dane Pet- 
kovski, adjunct al secretarului 
federal pentru apărarea națio
nală, general-colonel Kovaci 
Dușan, inspector principal al a- 
părării naționale populare, ge
nerali, ofițeri superiori, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la Belgrad, atașați militari.

Au fost prezenți ambasadorul 
român la Belgrad, Vasile Șan- 
dru, și membri ai Ambasadei.

mină albul, becul din soare stri
gă pur și simplu lumina !) aco
peră întreg peretele de la in
trare, deschizînd porticul lung 
al capodoperei. Detaliile prinde 
de o parte și de alta sugerează 
anevoia perfecțiunii. Chipuri 
umane alternează cu decupaje 
din natură în sincronism de bo
lero. „Domnișoarele din Avig
non" risipă de roz, estompat 
din loc în loc de unghiul cor
pului. Nudurile de femei te-ar 
putea duce cu gîndul la Rubens. 
Ar fi o impietate. Excelentă 
ideea alternanței Picasso-Bra- 
que-Picasso. Bărbat cu ghitara, 
femeie cu ghitara. Nouă piese 
populează perimetrul sacru pa
triarhului din Hobița Gorjuîui. 
Cea mai veche — Pasărea măias
tră, marmoră albă, pe dubla ca
riatidă, din 1910. Cea mai recen
tă, variantă în bronz, din 1933 
a „Negresei blonde". Pe mica 
estacadă stau alături Cocoșul 
(1924), Peștele (1930), Pasărea in 

In Central Park 
toamna...

însemnări de NEAGU UDROIU

spațiu (1928), Pruncul (1915), So- 
crate (1923) și Domnișoara Po
gani (versiunea în bronz din 
1913). Pe perete, un desen în 
peniță datat 1918. Ochii scăldați 
în culorile lui Picasso se recu
leg in sanctuarul unde mica plă
cuță, dacă mai era nevoie de 
ea, sună laconic : Constantin 
Brâncuși (de ce francez născut 
în România?). La Guggenheim, 
în albul spiralat al clădirii, or
dinea de intrare este inversă. 
Ajungi la etaj, te oprești să 
vezi „La moulin de la galette", 
cu siluetele abia ghicite în ne
grul fracurilor după ce, in pe
rimetrul poligonal de la parter 
văzuși „Miracolul" și „Fetița", 
privești „Femeie călcînd", cu 
un unghi al corpului de o plas
ticitate uimitoare, totul de fapl 
aici este unghi, avînd pe retină 
„Muza" Portretul lui George, 
„Adam și Eva", Mi-a plăcut te
ribil alăturea Picasso-Brâncuși. 
inteligentă soluție pentru a în
gădui dialogul dintre două efi
gii în aur ale artei. Și mi-a plă
cut să cred că drumul prin ga
lerii n-are decit rostul contură
rii în gros-plan a acestei emo
ționante existențe.

OMAGIU LUI 
DIMITRIE CANTEMIR

SOFIA — împlinirea a 
300 de ani de la naș
terea lui Dimitrie Can- 
temir a fost marcată. in 
Bulgaria, prin deschiderea, 
la Biblioteca națională „Kiril 
și Metodi“, din Sofia, a unei 
expoziții de fotografii ..Di
mitrie Cantemir — ilustru 
reprezentant al istoriei și 
culturii românești".

Expoziția a fost inaugurată 
de Nino Nikolov, vicepreșe
dinte al Comitetului de prie
tenie și relații culturale cu 
străinătatea.

Ambasadorul României la 
Sofia, Trofin Simedrea, a 
vorbit despre viața, si opera 
lui Dimitrie Cantemir.

La vernisaj au luat parte 
reprezentanți ai Comitetului 
de prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea. Minis
terului Afacerilor Externe, 
Comisiei naționale a Bulga
riei pentru UNESCO, profe
sori și studenți ai Universi
tății din Sofia. Au mai fost 
prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la So
fia, membri ai corpului di
plomatic.

MADRID — La 22 octom
brie, prof. univ. George 
Ivașcu. directorul revistei 
„România literară1', a confe
rențiat, în aula Institutului 
de cultură hispanică din Ma
drid. despre viața și opera 
marelui umanist român Di
mitrie Cantemir. Cu același 
prilej, a fost prezentată ex
poziția documentară de foto
grafii „Dimitrie Cantemir".

La manifestare au partici
pat reprezentanți ai Institu
tului de cultură hispanică, 
înalți funcționari ai Ministe
rului de Externe, oameni de 
cultură, precum și membri 
ai coloniei române.

■'iy n Central Park, cad 
| ® frunzele. Dar parcă 

nimic nu anunță 
mai elocvent toam- 
na în Manhattan ca 
steagurile de pe 

East River. La Națiunile Unite 
iși desfășoară lucrările sesiunea 
Adunării Generale a, O.N.U. și 
văzută din acest punct, toamna 
înseamnă anotimpul speranței. 
De fiecare dată, toamna reîn
viem speranța că Organizația 
Națiunilor Unite va face mai 
mult și mai decis pași siguri 
pentru menținerea și întărirea 
păcii și securității internaționa
le, pentru dezvoltarea colaboră
rii între toate națiuâile, pentru 
promovarea normelor dreptului 
internațional în relațiile dintre 
state. Delegația română se află 
la New York și ca deobicei con
sideră de datoria ei să acționeze 
în acest spirit. Militînd pentru 
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, făcînd propu

neri realiste în acest sens, Ro
mânia iși reafirmă dorința de 
a pune umărul ca O.N.U. să se 
dovedească cu adevărat instru
mentul capabil pentru apărarea 
independenței statelor, pentru 
consfințirea in practică a drep
tului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară. Vrem să cre
dem că sesiunea din această 
toamnă va reprezenta un pas 
înainte în această direcție.

Pe aeroportul internațional 
„J. F. Kennedy", gestul reflex 
al noului sosit este acela de a-și 
potrivi ora după cadranul ora
șului ce adăpostește O.N.U. Noi, 
europenii, mutam totul cu cî- 
teva ore bune în urmă. O lua
sem înaintea timpului. Stau și 
gîndesc acum, așternînd pe hîr- 
tie aceste lucruri, la marea res
ponsabilitate ce revine O.N.U. în 
validarea speranțelor noastre 
legate de devansarea momentu
lui cînd orele planetei vor a- 
junge să privească, sincron, 
spre ceasul Națiunilor Unite cu 
inepuizabilă încredere în desti
nele păcii.
New York, octombrie 1973

Ședință a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Adoptarea unei noi rezoluții privind

încetarea focului în
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. s-a întrunit din nou, 
marți, la ora 20,37 GMT, la ce
rerea Republicii Arabe Egipt, 
pentru examinarea problemei 
nerespectării încetării focului 
hotărîtă prin rezoluția Con
siliului numărul 338 din 22 
octombrie 1973. In afara ce
lor 15 membri ai Consiliu
lui de Securitate, la dezbateri au 
fost invitați și reprezentanții 
Egiptului, Israelului, Siriei, Ara- 
biei Saudite și Nigeriei.

La începutul ședinței au luat 
cuvîntul ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului, Mohamed 
Hassan El Zayyat, și reprezen; 
tantul permanent al Israelului 
la O.N.U., Yosef Tekoah.

In continuare, reprezentantul 
permanent al Statelor Unite, am
basadorul John Scaii, a prezen
tat în cadrul Consiliului un pro
iect de rezoluție elaborat de de
legațiile U.R.S.S. și S.U.A., care 
are următoarea redactare :

Consiliul de Securitate,
„Referindu-se la rezoluția sa 

numărul 338 din 22 octombrie 
1973,

1. — Confirmă hotârîrea sa cu 
privire la încetarea imediată, 
completă, a focului și a tuturor 
activităților militare și cere cu 
insistență ca forțele celor două 
părți să fie readuse pe pozițiile 
pe care le ocupau in momentul 
în care încetarea focului a de
venit efectivă ;

2. — Cere Secretarului gene
ral să întreprindă măsuri pri
vind trimiterea imediată a unor 
observatori ai Națiunilor Unite 
pentru supravegherea respectă
rii încetării focului ’între forțele 
Israelului și Republicii Arabe 
Egipt, folosind, în acest scop, 
personalul Națiunilor Unite care 
se află în prezent în Orientul 
Apropiat și, în primul rind, per
sonalul care se află în momen
tul de față la Cairo".

La dezbateri au luat cuvin- 
tul reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., Iakov Malik, 
ministrul de externe adjunct al 
R. P. Chineze, Ciao Kuan-hua, 
reprezentantul permanent al A- 
rabiei Saudite, Jamil Baroody, 
precum și delegații altor state.

Pus la vot, proiectul de rezo
luție a fost adoptat cu 14 voturi 
pentru și o neparticipare la 
vot.

Dezarmarea
sesiunii

în principalul organism al 
Adunării Generale, Comite
tul pentru probleme politice 
și de securitate, au început 
dezbaterile asupra proble
maticii dezarmării.

La acest capitol sînt înscrise 
opt puncte, între care și cel ro
mânesc privitor la „consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale pro
fund dăunătoare asupra păcii și 
securității lumii".

Dezbaterile asupra acestei 
probleme majore au ca bază de 
porpire două rapoarte, elaborate 
în ultimii ani de O.N.U., privind 
consecințele nefaste ale cursei 
înarmărilor și, respectiv, depen
dența accelerării procesului dez
voltării de înfăptuirea unor 
pași spre dezarmare. Celelalte 
puncte ale capitolului dezarmării 
privesc lipsa de progrese sem
nificative în cadrul negocierilor 
conferinței Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, inter
zicerea experiențelor nucleare, 
a armelor chimice și bacteriolo
gice, a napalmului, conferința 
mondială pentru dezarmare.

Lucrările Conferinței 
pentru securitate și cooperare 

in turopa
La Centrul International de Conferințe de la Geneva continuă, 

în cadrul diferitelor organe subsidiare, lucrările celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa.

In subcomisia pentru știință 
Si tehnică au început dezbate
rile privind domeniile de cer
cetare tehnico-stiintifică meni
te să constituie cadrul de dez
voltare al cooperării între sta
tele europene. In * intervenția 
sa. delegatul român Claudiu 
Ionescu-Bujor s-a pronunțat 
pentru o largă cooperare pe 
plan european în diferite do
menii ale stiintei si tehnicii. E- 
videntiind importanta extinde
rii. sub forma unor programe 
și proiecte concrete, a domeni
ilor de cooperare, de la cerce
tările cu caracter fundamental 
pînă la aplicarea rezultatelor 
obținute în diferite sectoare e- 
conomice de interes comun 
pentru țările participante, el a 
accentuat necesitatea de a se 
tine seama de interesele tut’u-
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începerea noului an școlar 
în Cuba a fost marcată de 
inaugurarea, la Havana, de 
către Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar ai 
Republicii Cuba, a Institutu
lui tehnologic de electronică 
„Eduardo Garcia Delgado", 
eveniment care a coincis cu 
inaugurarea a 102 centre șco
lare de diferite categorii 
construite în întreaga țară.

Orientul Apropiat
CAIRO. — In dimineața zi

lei de 24 octombrie, pe frontul 
egipteano-israelian a fost rea
lizat un acord de încetare a 
focului, prin intermediul obser
vatorilor O.N.U. din regiune 
relatează din Cairo agenția
T.A.S.S.

Un comunicat militar al Co
mandamentului forțelor ar
mate egiptene, dat publicității 
în dimineața aceleiași zile, a- 
nunță că Israelul a violat înce
tarea focului, încercînd să taie 
calea rutieră care realizează le
gătura între orașele Suez și Ca
iro, și să cucerească noi poziții 
pe malul vestic al canalului.

O știre de ultimă oră, trans
misă de agențiile U.P.I. și 
France Presse, care citează pos
tul de radio Cairo, informează 
că președintele R.A.E., Anwar 
Sadat, a cerut convocarea unei 
reuniunii de urgență a Consi
liului de Securitate, pentru a 
examina „violarea încetării fo
cului de către Israel".

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt militar israelian a anun
țat că forțele armate israeliene 
de pe frontul Canalului Suez 
au primit ordinul să înceteze fo
cul miercuri dimineața, la ora 
7,00, ora locală. Purtătorul de 
cuvînt a precizat că ordinul res
pectiv a fost dat după ce, prin 
intermediul Cartierului general 
al observatorilor O.N.U, la Ie
rusalim a fost primit un mesaj 
în care se menționa că Egiptul 
a acceptat încetarea focului la 
aceeași oră.

Ulterior, comunicatele militare 
date publicității, succesiv, la 
Tel Aviv, informează că forțele 
egiptene amplasate în sectorul 
de sud al Canalului Suez, 
pe malul vestic al acestuia, au 
violat încetarea focului.

Comunicatul precizează că 
forțele militare israeliene a- 
flate pe malul vestic al Canalu
lui Suez au înaintat, desfă- 
șurînd o acțiune de învăluire 
de la Ismailia spre Suez, tăind 
axa rutieră Suez-Cairo. și între- 
rupînd legăturile dintre armata 
a treia egipteană aflată pe am
bele maluri ale Canalului și ca
pitala egipteană — relatează a- 
gențiile internaționale de pre
să.

pe agenda
0. N. U.
denudearizarea continentului 
latino-american și transformarea 
regiunii Oceanului Indian in
tr-o zonă a păcii.

Escaladarea cheltuielilor mi
litare — potrivit estimărilor 
O.N.U. acestea vor ajunge, in 
1973 la 225 de miliarde dolari —, 
faptul că tratativele de dezar
mare nu au dat rezultate pe 
măsura urgenței acestei proble
me și nu au răspuns așteptărilor 
popoarelor, dezvoltarea nestin
gherită a armamentului nuclear, 
eșecul acordurilor încheiate pînă 
în prezent de a răsturna cursul 
periculos al înarmărilor, de a 
limita bugetele militare, de a 
facilita interzicerea armelor nu
cleare și a tuturor celorlalte 
arme de distrugere în masă — 
toate aceste date conținute în 
documentele care însoțesc punc
tele menționate în dezbateri, e- 
vidențiază răspunderea pe care 
o poartă O.N.U. în fața popoa
relor pentru lichidarea cursei 
înarmărilor și necesitatea re
comandării de către O.N.U. a 
unor noi linii directoare în ne
gocierile de dezarmare pentru a 
le scoate din impas.

ror țărilor participante. îndeo
sebi ale celor în curs de dez
voltare. alegerea domeniilor de 
cooperare urmind să contribuie 
la progresul economic si social 
al tuturor statelor continentu
lui.

Luînd cuvîntul. reprezentan
ții Angliei. Bulgariei. Cehoslo
vaciei. Franței. Italiei. Poloniei.
U.R.S.S. si ai altor țări au spri
jinit diferitele propuneri con
crete formulate de reprezen
tantul României.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că, după consultări în
tre cele două părți, vizita în 
R. P. Chineză a lui Henry Kis
singer, secretar de stat al S.U.A. 
consilier al președintelui Nixoh 
pentru problemele securității 
naționale, a fost aminată pen
tru perioada 10—13 noiembrie 
1973.
• O GREVA GENERALA, la 

care au participat peste 4 000 
de salariați, a fost declanșată, 
marți, în portul industrial Porto 
Maghera, de lîngă Veneția. Ac
țiunea a fost inițiată în semn 
de protest față de pericolul cres- 
cind de intoxicare pe care îl re-

realizările poporului român
Cu membrii delegației S.D.A.J. (Tineretul 

Muncitor Socialist German) din Republica Fe
derală Germania am discutat în redacția „Scîn
teii tineretului", despre impresiile pe care oas
peții le-au acumulat în zilele petrecute în Ro
mânia ca și despre preocupările actuale ale 
organizației lor. Interlocutorii noștri au fost 
Vera Achenbach, membră a Biroului conduce
rii federale a S.D.A.J., Helga Riesberg, membră 
a conducerii federale, și Wilfried Reckert, se
cretar pentru problemele internaționale ale
S.D.A.J.

— Cu ce impresii pără
siți România ?

VERA ACHENBACH : Dele
gația noastră a avut largi 
posibilități, datorită C.C. al 
U.T.C., de a cunoaște profund 
viața tineretului român, aspecte 
din cele mai diferite ale activi
tății U.T.C. Am vizitat între
prinderi, universități, cooperati
ve agricole, constatind progresul 
economic al României ca și ro
lul pe care tineretul îl are în 
producție. Dorim să subliniem, 
recunoștința noastră pentru 
ospitalitatea călduroasă de care 
ne-am bucurat peste tot. Impre
siile despre România sint foar
te favorabile. Sîntem impresio
nați de realizările poporului ro
mân.

WILFRIED RECKERT : Ne-au 
impresionat marile posibilități 
ale tineretului de a-și spune cu
vîntul în toate domeniile de ac
tivitate, ceea ce reflectă supe
rioritatea sistemului socialist.

HELGA RIESBERG : Tinere
tul din R.F.G. este interesat de 
viața și munca tineretului ro
mân, de condițiile de care dis
pune. De aceea, după această 
vizită, vom informa pe tovară
șii din S.D.A.J. despre expe
riențele acumulate, vom face cu
noscute tineretului din țara noas
tră realitățile României.

— Ce anume v-a inte
resat în mod deosebit în 
România ?

VERA ACHENBACH : Viața 
tineretului muncitor și activita
tea U.T.C. în cadrul acestei ca
tegorii a tineretului. în acest 
sens vizita la uzina „Indepen
dența" din Sibiu s-a dovedit 
deosebit de interesantă. La în
trebările noastre am primit răs
punsuri foarte concrete șl largi, 
date atît de directorul uzinei, cit 
și de membri ai comitetului 
U.T.C.

—. Vă rugăm să ne vor
biți despre S.D.A.J. și di
recțiile actuale ale activi
tății sale...

VERA ACHENBACH : S.D.A.J. 
a fost înființată în mai 1968. Este 
singura organizație a tineretu
lui muncitor din R.F.G. care iși 
bazează activitatea pe învățătu
ra lui Marx — Engels — Lenin.
S.D.A.J. este preocupată să de
vină o organizație de masă a ti
neretului muncitor. Bineînțeles, 
acordăm atenție și organizării 
elevilor. In statut este prevăzu
tă educarea tineretului în spiri
tul socialismului, al internațio
nalismului proletar. La cel de-al 
3-lea Congres federal s-a adop
tat un program de luptă denu
mit „5 drepturi de bază ale ti
neretului"...

—■ Despre ce este vor
ba ?

— Acest program este o îm
binare a problemelor actuale, a- 
cute, de fiecare zi și a aspirației 
de a realiza o societate socialis
tă. Drepturile de bază ale tinere

Premierul grec l-a primit 
pe tovarășul 

Dumitru Popescu
în cadrul vizitei oficiale pe 

care o întreprinde în Grecia, 
tovarășul Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste, a fost 
primit, miercuri, de primul 
ministru Spyros Markezinis. In- 
tîlnirea. desfășurată intr-o at
mosferă cordială, a prilejuit un 
rodnic schimb de păreri privind 
dezvoltarea bunelor relații tra
diționale dintre România si 
Grecia. A fost evidențiată, tot
odată. dorința celor două po
poare de a-si aduce contribuția 
la stabilirea unui climat de 
securitate si cooperare în zona 
Balcanilor. în Europa, ca si în 
întreaga lume.

La întrevedere au asistat 
Constantin Panayotakis. minis
trul culturii si științelor al 
Greciei, si Ion Brad, ambasa
dorul României la Atena.

prezintă emanațiile de gaze to
xice provenite de la întreprin
derile chimice ale grupului 
„Montedison".

• PREȘEDINTELE SUDA
NULUI, Gaafar Numeiri, a emis 
un decret de constituire a unui 
guvern provizoriu pentru regiu
nea de sud a țării — informea
ză agenția M.E.N. Guvernul pro
vizoriu, format din 11 membri, 
este condus de Abdel Aller, vi
cepreședinte al Sudanului.
• CADRELE DIDACTICE din 

învățămintul primar și secundar 
din provinciile belgiene Anvers 
și Liege — peste 200 000 de per- 

tului se pot obține doar în lupta 
împotriva marilor monopoluri.

Pornim de la premisa că tine
retul va obține ceea ce i se cu
vine doar prin luptă. Firește, ti
neretul muncitor nu-și va do- 
bindi drepturile decit luptînd 
împreună cu întreaga clasă 
muncitoare.

— Care sint sarcinile 
cele mai importante ale 
prezentului ?

— în momentul actual che
măm tînăra generație să lupte 
pentru o mai bună educare pro
fesională, pentru a se asigura 
participarea sa în toate dome
niile activității sociale, pentru 
apărarea drepturilor vitale ale 
tineretului muncitor și ale ti
neretului în general. îmbinăm 
aceste preocupări cu lupta poli
tică și ideologică, cu educarea 
internaționalistă. Festivalul de 
Ia Berlin a reprezentat un mo
ment important pentru noi. El 
a stimulat apropierea dintre or
ganizațiile democratice de tine
rel din R. F. Germania, co
laborarea lor. Creștini, libe
rali, social-democrați s-au an
gajat împreună cu noi în 
acțiuni comune în spirit anti- 
imperialist. 30 de organiza
ții au inițiat demonstrații în 
sprijinul poporului vietnamez. 
Imediat după puciul din Chile, 
împreună cu alte organizații, am 
luat parte Ia o mare manifesta
ție de solidaritate cu poporul 
chilian. Desfășurăm campanii de 
solidaritate cu tineretul și po
poarele din Angola, Mozambic 
și Guineea-Bissau. In acest fel 
se realizează o lărgire a colabo
rării diferitelor organizații de
mocratice de tineret.

— Securitatea europea- 
t nă este o problema vitală 

a continentului nostru. 
Care este poziția S.D.A.J. 
în- această privință ?

— S.D.A.J. participă activ la 
acțiunile pentru pace și secu
ritate în Europa. Sîntem con- 
știenți de responsabilitățile ce 
ne revin. Am luat parte la re
uniunile de la Snagov, Florența, 
Helsinki, sprijinim inițiativele 
F.M.T.D. Recent a avut loc la 
Paris o întilnire a organizațiilor 
comuniste de tineret din țările 
capitaliste ale Europei și la care 
s-a discutat despre intensifica
rea luptei în sprijinul securită
ții europene.

WILFRIED RECKERT : S-a 
constatat cu satisfacție că s-au 
realizat pași importanți pe dru
mul destinderii în Europa ca 
rezultat al acțiunii țărilor socia
liste, a forțelor păcii, inclusiv a 
celor din R. F. Germania. Tre
buie să facem totul pentru ca 
destinderii politice să-i urmeze 
cea militară. Cerințele tineretu
lui, speranțele sale, pot fi reali
zate doar în condiții de pace. 
Dezarmarea este esențială în a- 
ceastă privință. De aceea, îm
preună cu alte organizații, am 
lansat o serie de acțiuni sub 
lozinca : „Educație în loc de 
bombe".

Sesiunea Consiliului
Inlerpiiiiiinienliir

Participanții la cea de-a 113-a 
sesiune a Consiliului Interparla
mentar au dezbătut problema 
principiilor fundamentale care 
trebuie să guverneze relațiile 
internaționale, îndeosebi cele 
dintre state cu sisteme sociale 
diferite. Discuțiile s-au desfășu
rat pe baza proiectului de docu
ment prezentat de România și 
Iugoslavia.

în intervențiile lor, vorbitorii 
au relevat caracterul larg și cu
prinzător al proiectului de do
cument amintit, subliniind ac
tualitatea principiilor relațiilor 
dintre state pe care acesta le 
include : dreptul la libertate, 
independență și suveranitate 
națională ; dreptul popoarelor 
la autodeterminare ; dreptul 
fiecărui popor de a-și alege 
propriul său sistem social și po
litic și de a urma căile de dez
voltare economică și politică pe 

soane au declarat o grevă de 24 
de ore.

Se așteaptă ca această acțiune 
să cuprindă, in zilele următoa
re, prin rotație, toate cele nouă 
provincii ale Belgiei.
• GUVERNUL TANZANIEI a 

anunțat naționalizarea a 48 de 
plantații de cafea.

Plantațiile, anterior proprie
tate a unor colonialiști europeni, 
vor fi distribuite sătenilor tan- 
zanieni, care le vor cultiva și 
administra pe baze cooperatiste.

• DELEGAȚIA Comitetului 
foștilor luptători antifasciști și 
a Comitetului organizatoric al

— O ultimă întrebare: 
cum apreciați legăturile 
dintre S.D.A.J. și U.T.C., 
perspectivele lor ?

VERA ACHENBACH: Dăm 
o mare importanță relațiilor 
dintre cele două organizații. 
Credem că putem să adîncim 
aceste relații prin contacte di
recte, schimburi de păreri asu
pra problemelor tineretului, 
prin o maj bună cunoaștere re
ciproca. Vizita noastră în Ro
mânia contribuie la consolida
rea legăturilor dintre U.T.C. și 
S.D.A.J. și sperăm că aceste le
gături se vor dezvolta pe mai 
departe, că și în viitor colabo
rarea noastră se va dovedi 
fructuoasă.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA

care le consideră cele mai po
trivite intereselor sale ; egalita
tea în drepturi a tuturor state
lor ; datoria, fiecărui stat de a 
se abține de la forță sau de la 
amenințarea cu folosirea aces
teia și datoria de a rezolva 
diferendele prin mijloace pașni
ce ; inviolabilitatea și integrita
tea teritorială a statelor ; abți
nerea de la orice amestec în 
treburile interne ale altor state ; 
suveranitatea permanentă a fie
cărui stat asupra resurselor na
turale, colaborarea între state, 
indiferent de sistemul lor poli
tic, economic și social. .

în cadrul dezbaterilor a fost 
evidențiată necesitatea intensi
ficării eforturilor parlamentari- 

' lor, ale opiniei publice mondia
le pentru punerea in aplicare și 
respectarea strictă a principiilor 
care trebuie să stea la baza 
relațiilor dintre state.

veteranilor din războiul, anti
fascist, condusă de loan Gluva- 
cov, membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Sfat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a făcut o vizită în Iu
goslavia, la invitația Uniunii a- 
sociațiilor de combatanți din 
războiul de eliberare națională 
— Subnor —, a avut convorbiri 
cu Marian Țvetkovici, președin
tele Comitetului federal al Sub
nor.
• PRIMA DELEGAȚIE MI

LITARĂ IRANIANA, condusă 
de generalul Rasoul Sodeifi, care 
va participa la Comisia Inter
națională de Control și Supra
veghere a părăsit marți noaptea 
Teheranul, indreptindu-se spre 
Saigon, informează agenția Pars.


