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In întîmpinarea zilei de 1 Mai
UN OBIECTIV AL LA ARGEȘANA

Foarte aproape de 
procentul maxim ai calității!

Miercuri dimineața, tovarășei 
Xicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat 
spre capitala R. P. Potooe. pen
tru a lua parte la Consfătuirea 
Comitetului Politic Cooșaitatev 
al statelor partiapMte la Trata
tul de la Varșovta.

Tovarășul Xicolae Ceausescu 
este însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu. membru ai Cora steri. -
lui Esecntn al CC al P.CJU 

al gmuaw iaii_
Ștefan Andrei. al CC
al P.CJL, si George Macovescu,

Echipa de montori ai „EnergomontaT—București, condusă de 
maistrul Mezel Iosif, obține succese de seamă pe țantierul cen

tralei hidroenergetice de la Rm. Vilcea

care Je tabciră. aceștia 3t-aa 
răspccs : _Xe bwiria Ae ««ea
ce ara renii si tacera a-

locpitoarea secretarei caenes- 
hâ U.TXL. rai « atent precxrS- 
rile necesare : _Peatr« acest aa. 
97 la seu Mia praMaeția iatre- 
prinderii ae-ua prcpai să fie 
de taliuiea inii. Pe lua ie-
braarie u resșit u atiagea 
cifra de 95 U sută".

Foto: O. PLECAN

Pentru tineri: de la —Argeja- 

mecra de virsă a u~a— nu
depășește 23 de ani. — procen
tul de 95 la sufi reprezintă un 
succes. Mai ies dacă irra in 
vedere faptul că in urmă cu mai 
putir. de un an. in aceeași în
treprindere. doar 8! la sută din 
producție era marfă de prima 
calitate- Cîșttțarea celor 13 pro
cente este urmarea a nenumă
rate măsuri si inițiative pe care 
conducerea întreprinderii, orga
nizațiile l'.T.C. si de sindicat 
le-a luat ș; le-a urmărit sub în
drumarea permar.enră a comite
tului de partid. Cu atit zna: me
ritorii sint rezultatele obținute 
cu _ cit cnlecțjvpl întreprinderii 
s-a : r:r: luni de-a' rihdîil
cu o serie de greutăți. Să amin
tim in primul rind pe acelea da
torate lipsei pieselor de schimb 
și accesoriilor. „La sfirșitul anu-

Ce și cit produce

CENTURA AGRICOLĂ
A CAPITALEI

In dezvoltarea sa economică și edilitară, Bucureștiul a înghițit pur și simplu citeva din sa- 
tele-suburbii, iar pe altele, cindva la distanțe insemnind ceasuri bune de drum, și Ie-a apropiat foarte 
mult. Indicatoarele anunțînd intrarea în Capitală sint plantate, acum, dincolo de Bragadiru, Dobro- 
ești. Jilava. Măgurele, Mogoșoaia, Otopeni. Popești-Leordeni și Glina. Agricultura... urcă mult :n 
interiorul orașului. Pe 17 mii de hectare, griul și porumbul, legumele și via „bat" in geamurile 
blocurilor noi ; terenurile cultivate alternează cu halele industriale ale întreprinderilor, cu șantie
rele care au absorbit o foarte, foarte mare parte din forța de muncă activă. „Venind mult către noi. 
e de părere loan Buzea, președintele cooperativei din Dobroești, Capitala a devenit arbore cu două 
coroane — una foarte bogată, cuprinzind tot ce e mai bun și. firesc, aflată in atenția tuturor.- in
semnind industrie ; alta tolerată și. nefiresc, continuu in postură de copil vitreg agricultura. Tărar.i: 
de odinioară au îmbătrinit, pe cei tineri ii cară zilnic, la fabrici, autobuzele cu program de I.T.B . iar 
pentru aceste pămînturi există, normal, prevederi de recolte. lapte, carne, venituri bănești de :r.ce- 
plinit. Ne vine greu, greu de tot. dar ce să facem, prin eforturi înzecite trebuie să producem piinea 
și carnea, și laptele, și vinul, și legumele pe care sătenii noștri orășenizat: ș; le procură de la unită
țile alimentare amplasate la poarta întreprinderii. Preferă să cumpere in loc să le procucă pentru 
că le este rușine să pună mina pe sapa rămasă agățată sub streașină magaziei".

Acum. în plină campanie agricolă, am fost in zona agricolă a Capitalei. Aveam în minte cu- 
vintele președintelui Buzea și, sincer să fiu, m-a surprins numărul mare de oameni prezenți ia 
executarea lucrărilor cîmpului,
faptul că toate tractoarele func
ționau și că, deși unitățile dis
pun de sectoare zootehnice 
foarte bine dezvoltate, nu se 
reclama lipsa de îngrijitori. Ba 
mai mult, in dialogul cu noi, 
cei cu munci de răspundere în 
unități ne-au îndrumat să reți
nem în blocnotes cifre deosebit 
de bune : producții mari de 
două și trei mii de litri de lap
te de la fiecare vacă furajată, 
două vagoane și jumătate-trei 
de legume de pe hectarul cul
tivat. recolte la nivelul celor 
obținute în Bărăgan Ia culturile 
de griu și porumb. Din păcate 
foarte puțini dintre cei întîlniți 
in cîmp sint „de-ai locului". La 
Dobroești, de pildă, doar 7 să
teni lucrează la C.A.P., la Mă
gurele șț Vîrteju în jur de 50, 
la Jilava, mai puțin de zece, la 
Bragadiru o duzină și jumătate. 
Și, fiecare dintre aceste locali
tăți au cinci, șapte și zece mii 
de locuitori ! Cei care lucrează 
provin din familiile care și-au 
părăsit satul natal — aflat un
deva în Moldova, în Transilva
nia, în Oltenia sau în Dobrogea 
și Bărăgan — acceptînd aici 
condițiile modeste de locuit nu
mai cu gindul să obțină viza pe 
buletin și dreptul de a lucra — 
îndeosebi pentru copii — în una 
din întreprinderile Capitalei. 
(Aceste comune, de cîțiva ani 
dovedindu-se, pentru sute de 
familii, portiță sigură de obți
nere a vizei — și, firește, a 
drepturilor ce decurg de aici — 
definitivă de cetățean al Capi
talei). Lucrau, de asemenea, 
muncitori din întreprinderile 
Capitalei, locatari la bloc, care 
și-au asumat răspunderea cul
tivării în acord global a unor 
suprafețe de legume, vie, po
rumb etc. Foarte puțini săteni 
puseseră mina pe unelte. „Par-

GH. FECIORU

(Continuate în pag. a HZ-oj

Fluctuația
J

de MIHAI STOIAN

Mă aflam cu treburi la 
serviciul personal al unei 
mari întreprinderi din Bra
șov, Pe coridor, cu cereri in 
mină, cîțiva tineri. „Ce s-a 
întimplat ?“ i-am întrebat. 
„Transfer, mi-au răspuns 
scurt, intr-un glas, cerem 
transferul". Am stat de vor
bă cu ei. Nu, „motivul" 
transferului nu era nici pe 
departe, la majoritatea, vreo 
nemulțumire față de locul de 
muncă, față de tovarășii din 
colectiv. Motivul cel mai 
des invocat ținea de latura 
afectivă a existenței. Doi 
dintre tinerii pe cale să se 
transfere aveau o „poveste 
de dragoste" asemănătoare : 
cunoscuseră niște fete, cu 
timpul legaseră prietenii 
trainice cu ele, se logodiseră 
chiar și acum țineau morțiș 
să se mute in județele de 
baștină ale viitoarelor soții, 
pe lingă casa socrilor. 
Totuși, ceva nu-i in regulă : 
orice om, cind se căsătoreș
te, nu aruncă, nu lasă de-o 
parte, subit, o serie de obli
gații anterioare. De ce 
atunci, cu destulă seninătate, 
cind este vorba de răspunde
rile, de obligațiile pe care 
tinărul (sau tinăra) și le-a 
asumat (dincolo chiar de ter-

(Continuare în pag. a Il-a)

cfenat ea eat a restantă de 131

snarua pseaeiar de ackraak aa 
a Ins: reaovratâ. mmți <i_- fur
nizori neococundu-ș: angaja-

Măsnr-Je ha» 
rar conduce fără

Măsnme cu naraeter teteie 
hate tu trtrira»1 Smp snzează 
depășirea unor greutap aparent 
de pereznivat- Dintre mărcr.le 
de ordin orga--zatorte le consi
derăm mai eficiente pe cele 
prezentate de ing. Eugenia Tino, 
șeful seri—.uliu C.T.C.: „Toate 
punctele de eaatrai aa fost do
tate ea aparatură de măsură si 
central corespunzătoare. S-a ve
rificat necesitatea punctelor de 
control și a parametrilor care să 
se controleze. Orice defect a- 
juns la rampa de control este 
discutat ia prezența muncitoa
rei, maistrului, șefului sec
ției pentru a se depista cauzele 
și preintimpina repetarea".

IOAN VOICU

• Confesiuni: DEBU
TURI REPETATE

• Literatură : 
„NOAPTE CU PRI
VIGHETORI"

• Teatru : „CHIȚI- 
MIA"

• Plastică: SALO
NUL MUNICIPAL 
DE PICTURĂ Șl 
SCULPTURĂ

• Opinii: CONFE
RINȚA CINEAȘTI
LOR

• Pro și contra : ȘTI
INȚĂ Șl ARTĂ
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Mâara Geee. Im loactă. loa 
Pitea. pretura și «scrabei ai 
CC. al P.CJU ă CrranSiim de 
Stat și ai memufan, cocxzacâ- 
ton ai msttzțnlor centrale și 
ocganizațmor obștești, generali.

Au fost de față Wladyslaw 
Wojtasik. ambasadorul R. P. 
Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

' Sosirea 
la Varșovia

Tovarășul Xicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
sosit, miercuri la amiază, la 
Varșovia.

Pe aeroportul Okencie, tova
rășul X’icolae Ceaușescu și per
soanele oficiale care îl însoțesc 
au fost salutați de tovarășii 
Edward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Henrik Jab
lonski, președintele Consiliului 
de Sat al R. P. Polone, Piotr Ja- 
rnszewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Stanislaw Gucwa, 
mareșalul Seimului, de alți con
ducători de partid și de stat po
lonezi.

Pe aeroport se aflau ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Varșovia, Aurel Duca, 
membri ai ambasadei.

Tovarășului Xicolae Ceaușescu 
i-au fost înmînate buchete de 
flori.

fAgerpres)

Cartierul Titan din Capitală.

Mîine, în sala Floreasca, începînd de la orele 17,00 

în cadrul „Serilor Scînteii tineretului" 

FESTIVALUL HANDBALULUI 
Marii performeri, handbaliștii tricolori, campioni 
ai lumii, se întîlnesc cu suporteri bucureșteni 

(Amănunte în pag. a 5-a)

Pe aeroportul Okencie din Varțocia.

Deschiderea Consfătuirii Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
La 17 aprilie, s-a deschis la 

Varșovia Consfințirea Comitetu
lui Politic Consultații’ al state
lor participante la Tratatul de 
ia Varșovia.

La consfătuire iau parte :
din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — Todor Jivkpv, 
prim-secreiar al C.C. al Parti
dului Comunist, Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, conducătorul de
legației, Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.B., Kon
stantin Tellalov, secretar al C.C. 
al P.C.B., Petăr Mladenov, 
membru-al C.C. al P.C.B., mi
nistrul afacerilor externe, Milko 
Balei-, membru al C.C. al P.C.B., 
directorul Cabinetului primului 
secretar al C.C. al P.C.B. :

din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — Gustav 
Husak. secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. conducătorul delega
ției, Lubomir Strougal, mem
bru a! Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele guvernului R.S.C., 
Vasil Bilak, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C., Bohuslav Chnoupek, 
membru al C.C. al P.C.C., mi
nistrul afacerilor externe. An
tonin Vavrus. șeful secției ex
terne a C.C. al P.C.C. ;

din partea Republicii Demo
crate Germane — Erich Honec
ker. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, conducătorul delega
ției, Willi Stoph. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G.. Horst Sindermann. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.L'.G. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.,

Hermann Axen. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. Oskar Fischer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
locțiitor al ministrului de exter
ne, Paul Markowski, membru al 
C.C. aFP.S.U.G., șeful secției re
lații externe a C.C. al P.S.U.G. ;

din partea Republicii Popu
lare Polone •— Edward Gjerek, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
conducătorul delegației, Henryk 
Jablonski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P.P., Piotr Jaroszewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.. președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.P.. Ste
fan Olszowski. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe, 
Ryszard Frelek, membru al Se
cretariatului, șeful secției exter
ne a C.C. al P.M.U.P. ;

din partea Republicii Socia
liste România — Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. conducătorul 
delegației, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului Republicii 
Socialiste România. Ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe. Mircea Malița, 
Constantin Mitea. consilieri ai 
secretarului general al P.C.R. ;

din partea Republicii Popu
lare Ungare — Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar. conducătorul delegației. 
Jeno Fock. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.U., Frigyes Puja, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul afacerilor externe ;

din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — 
L. I. Brejnev. secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, conducăto
rul delegației. A. N. Kosighin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe, K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., K. V. 
Rusakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., asistent al secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S.

Consfătuirea a fost deschisă 
de Edward Gierek, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, care a 
salutat cordial delegațiile so
site la Varșovia.

Prima ședință s-a desfășurat 
sub președinția conducătorului 
delegației U.R.S.S.. L.I. Brej
nev, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

La consfătuire este examina
tă problema „Etapa actuală a 
luptei pentru securitatea euro
peană și destinderea internațio
nală".

La lucrările consfătuirii iau 
parte mareșalul Uniunii Sovie
tice I.I. Iakubovski. comandan
tul suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, și 
N.P. Firiubin, secretarul gene
ral al Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Lucrările consfătuirii continuă 
la 18 aprilie.

TÎNĂRUL ACTIVIST
A

D. MATALĂ

Fresc, așa cum rindurilc organizației în
săși se împrospătează în fiecare an prin 
recrutarea unor noi serii de tineri, tot așa 
ți contingente e de activiști U.T.C. se îmbo
gățesc ae la o perioadă la cita prin pro
movarea citora, moi tineri, mai proaspeți, 
mai aprooiați ți prin virstă de cei în mij
locul cărora trăiesc Pentru că, dacă infu
za de tinerețe se dovedește, din cind in 
end. recomandabilă pentru orice sector de 
activitate, ea se impune cu atit mai mult 
in munca de educare a tineretului, ocolo 
unde, chiar dacă abia ai depășit virsta de 
30 de ani, nu poți fi sigur că if mai înțelegi 
întotdeauna pe cel de 15-16 ani, O ase
menea infuzie, de genul ce- 
leia pe care au cunoscut-o 
în ultima vreme activele U.T.C., 
nici nu poate Fi altfel decît 
de cel mai bun augur pen
tru sporirea punctelor de sprijin
ale activistului în masele de tineri, pentru 
însăși evoluția sa, in contact cu cerințele 
evident mai mari ale unei munci cu răs
punderi multiple.

Ceea ce, dealtfel, s-a și întimplat, în 
frecvente situații promisiunile semănate la 
început au încolțit și au rodit temeinic, pen
tru că, acum ne dăm mai bine seama, 
nici nu se putea altfel. Numai că, în același 
timp și în același rînd cu aceste exemple, a 
apărut și un fenomen care ține morțiș să 
demonstreze și de data aceasta că există 
întotdeauna un revers al medaliei. în alte 
împrejurări tinerețea activiștilor de curînd 
promovați a început să fie invocată nu 
drept argument, ci mai curînd ca un fel de 
scuză. Nu ți se spune, cu alte cuvinte, des
pre unul sau altul, de trei luni sau de cinci 
activist, că ' este, tocmai din cauza asta, 
capabil de mai multă putere de muncă, de 
înfruntare pieptișă a greutăților, pentru câ-i 
tînăr, iar tinerețea a fost dintotdeauna ne
răbdătoare și entuziastă ; dimpotrivă, tonul 
pe care este adus în discuție seamănă mai

degrabă cu o litanie : „Să-l mai iertăm pe 
„.e prea tînăr încă...'.

Las deocamdată, deși nu aș lăsa cu to
tul la o parte, faptul că de regulă aseme
nea puncte de vedere răsar mai ales prin
tre activiștii mai „vechi*, cu o anumită ex
periență în muncă, printre cei ce își stre
coară neîncrederea grijulie raportînd-o la 
lipsa, încă, de pricepere organizatorică, nu 
la aceea a capacității de efort. Ceea ce mi 
se pare paradoxal este că asemenea opi
nii au început să-și facă loc și în rîndul 
unor membri ai ultimei promoții. Aceștia, 
contaminați de prejudecata pe care o gă
sesc instalată deja la unul sau altul din or

ganele unde sînt promovați, 
încep si ei să creadă treptat 
în adevărul rostit sau nu 
de-a dreptul, își pierd pe 
drum încrederea în puterea de 
muncă și, nu o dată, demo

bilizează, aproape întotdeauna prea ușor. 
Există cazuri în care, după numai cîteva 
luni de exercitare a noii sale activități, tî- 
nărul activist cere reîntoarcerea la vechiul 
loc de muncă. „E prea greu pentru mine, 
se scuză și el. Nu pot face față". Iar în
cercarea de retragere seamănă cu fuga din 
fața greutăților, pe care vîrsta nu o justifi
că. Seamănă, desigur, dar mă întorc din 
nou la activistul pe care îl lăsasem de o 
parte mai înainte și mă întreb dacă nu 
cumva poartă si el răspunderea pentru ast
fel de cazuri, bacă nu cumva și el i-a for
mat o imagine falsă colegului său mai tî
năr. Pentru că l-a făcut să creadă, tot în 
virtutea „experienței" sale îndelungate, că 
e de-ajuns să-și plimbe degetele pe fluie
rul indicațiilor, iar mai tîrziu celălalt a vă
zut că, dimpotrivă, trebuie să pună mina, 
să pună umărul, să pună suflet. E greu ? 
Sigur că da, e mult mai\greu așa, însă 
munca de activist trebuie învățată de la 
bun început la dimensiunile ei reale.
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Bravo, pionierilor’

„Kșa este obiceiul" 
sau așa se justifică 

inactivitatea consiliului ?

u

Ca să nu ne mai învîrtim 
prea mult în jurul principiilor 
după care activează consiliul ti
neret muncitoresc al Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C., 
Vasile Goran îmi propune o 
discuție cu hîrtiile pe masă și 
scoate din dulap cîteva dosare, 
după care îmi întinde și mie 
unul, cu notele trimestriale ale 
consiliului. Le răsfoiesc și, pen
tru că punctele cu adresă mai 
exactă și de interes mai larg pe 
care le întîlnesc în aceste note 
se referă la efectuarea cîte unui 
studiu, trimestrial, îl rog să ne 
oprim la ele. Cu ce intenții s-au 
făcut, cum s-au făcut și mai 
ales cu ce soluții s-au soldat ? 
Și tocmai cînd mă așteptam că 
vom intra în miezul discuției și 
argumentelor, deodată văd că 
interlocutorul meu, președintele 
consiliului, începe să-și strîngă 
dosarele de pe masă, le pune la 
loc de unde le luase și îmi 
spune :

— Atunci, treaba e simplă.
In sfîrșit, zic eu în sinea 

mea, iată că și treburi ca aces
tea, ceva mai pretențioase — 
cum este efectuarea studiilor — 
care de cele mai multe ori par 
complicate, aici s-au rezolvat și 
altfel, ceva ntai simplu. Numai 
că, simplul la care mă așteptam 
aici înseamnă Simplist sau nimic. 
Primul studiu al consiliului 
este abandonat încă din fașă. 
De cum și-l propune, își dă sea
ma că nu are rost, că activita
tea echipelor de producție ale 
tineretului nu prezintă interes și 
trece peste el. Al doilea studiu, 
din trimestrul trei al anului 
trecut, privind integrarea în 
producție a absolvenților de 
școli profesionale și licee se 
pare că s-ar fi făcut. Vasile Go
ran nu își mai aduce aminte. 
Parcă l-a mai întrebat pe el ci
neva despre treburile astea, dar 
nu retine dacă a ie'șit Ceva se
rios din ce își propuseseră ei 
atunci. Poate știe ceva primul 
secretar... Nu. nici dumnealui 
nu știe. S-a reținut măcar cifra 
celor neintegrați în producție 
sau vreo altă concluzie ? Nu 1 
Dacă ar fi avut vreo cifră, ce 
bine le-ar fi prins... Atîtea orga
ne județene îi întreabă...

Nota de probleme a consiliu
lui pentru trimestrul patru al a- 
nului trecut prevede și ea un 
studiu. Este drept, la realizarea 
lui se sconta și pe sprijinul 
consiliului elevilor. In colabora
re — scrie în notă — vom fina
liza un studiu privind modul 
cum a fost sprijinită desfășura
rea activității practice în școlile 
profesionale, licee și școli gene
rale de către întreprinderile care 
le patronează și organizațiile 
U.T.C. din aceste întreprinderi, 
iar concluziile vor fi prezentate 
secretariatului comitetului jude
țean U.T.C. Nimic nu s-a făcut 
însă nici de data asta. S-a opus

cumva consiliul elevilor ? Nu. 
Toți au fost de acord, în frunte 
cu întreg secretariatul comitetu
lui județean U.T.C., dar, tot în 
frunte cu secretariatul, au și ui
tat apoi de el.

Cronologic, urmează trimestrul 
I al anului ’74 și consiliul își 
propune și pentru această peri
oadă un studiu. „Așa este obi
ceiul — îmi spune președintele 
consiliului. Trimestru fără stu
diu nu se poate". Și cum consi
liul tineret muncitoresc de la 
Dîmbovița nu vrea să dezmintă 
acest obicei, își propune și de 
data asta unul și din nou îl dă 
uitării. în speță, este vorba de 
studiul privind condițiile de ca
zare ale tinerilor din 79 de uni
tăți economice ale județului.

— Concluziile la care ar 
urma să se ajungă eu de fapt 
le cunosc, îmi spune președin
tele consiliului.

— Care ar fi aceste conclu
zii ?

— Că în folosință avem 26 de 
cămine pentru nefamiliști, iar 
în construcție 17, că avem în 
jur de 14 000 de navetiști.

— Dacă s-ar face studiul, 
poate ați mai afla și altceva.

— Păi eu nu știu ce am cerut 
secretarilor din întreprinderi ?

— Lăsînd la o parte faptul că 
la această muncă nu ați atras în 
primul rînd membrii consiliului, 
ci secretarii din întreprinderi, 
doar o mică parte din membrii 
consiliului sînt și secretari, de 
ce le-ați mai cerut ceea ce 
știați ?

— Ca să știe și ei.
— Nu înțeleg.
— Ceea ce vă spun, eu știu 

din alte surse, de la alte organe 
locale. Ei, secretarii, nu prea 
știu ce este la ei in întreprin
deri.

Această explicație a pus capac 
la tot ce aflasem pînă atunci. 
L-am mai întrebat dacă in
tr-adevăr acesta ar fi scopul ul
timului studiu, a repetat de câ
teva ori că da, asta urmărise 
într-adevăr. și că nu vede 
unde ar fi greșeala. Degeaba 
am încercat să îi explic că alt
ceva mă așteptam să aflu din 
aceste studii. Sigur, nu concluzii 
academice. Vasile Goran o ținea 
însă pe a lui: și dacă în felul 
acesta îi facem și pe secretarii 
din întreprinderi să știe mai bine 
cum este cu căminele, greșim ? 
Pînă la un moment dat cînd 
îmi spune :

— Știți ceva ? Ce spuneți 
dumneavoastră știam și eu. Noi 
prevedem în notele de probleme 
ale consiliului și studii, așa ca 
să fie. V-am mai spus, așa este 
obiceiul. Ce, vreți să le fac eu 
singur ?

Ce era să mai zic ? Atîta 
doar l-am mai întrebat:

— Atunci, pentru ce este for
mat acest consiliu din 45 de 
inși ?

— Eu știu... mi-a răspuns eL
Dar cred că dacă aș mai fi 

insistat aș fi primit din nou răs
punsul că așa e obiceiul...

N. COȘOVEANU

Studiu individual
FM : Off. CI CU

MEDICUL 
PEDAGOG

0 ȘCOALĂ A PĂRINȚILOR
ȘI CLI 5000 DE CURSANȚI

„Medicul trebuie să fie prin 
excelență pedagog. El cu
noaște fiecare familie, ea me
diu aparte, cu problemele sa
le complexe și, profesional, 
omenește nu poate rămine in
diferent". Cuvintele apar
țin medicului pediatru Emil 
Florea, din inițiativa căruia 
s-au organizat la Cluj prime
le școli din țară pentru în- 
drumatea bunicilor și părin
ților. O muncă făcută cu dă
ruire, care începe în 1968 cu 
inițierea, la Liceul „N. Băl- 
cescu“, a școlii adolescentelor 
și a primului cerc medical 
al pionierilor. Vn an mai 
tîrziu, în cartierul Iris, se 
organizează școala bunicilor 
și școala taților, iar în anul 
următor școala mamelor și 
soțiilor, după care, la între
prinderea „Clujeana", se 
constituie școala viitorilor 
părinți. Forme amplificate 
la C.E.I.L. „Libertatea", în 
cooperative de producție 
meșteșugărească, în cartierul 
Valea Finațelor etc. Trag li
nia și adun: 32 de școli, pes

te 5000 de cursa nți, aproape 
600 de acțiuni educative.

Medicul Florea este de gar
dă, așa că discuția noastră 
are loc la „urgență", în încă
perea în care liniștea est» 
frîntă uneori de apelul tele
fonic, între sute de situații, 
fotografii, fișe, chestiona
re, programe, statittici și 
scrisori. O gamă variată de 
materiale ce țin de cerce
tarea sociologică. Dialogul 
începe cu banala întrebare : 
ce a determinat inițierea a- 
cestor forme ?

— N-am crezut și nu cred 
că un medic trebuie să se 
rezume să stabilească diag
nosticul. să prescrie medi
camente, ci să ajute fami
liile în întregul proces edu
cativ și autoedncativ. M-am 
gîndit cum pot face acest 
lucru, am studiat diferite 
fenomene în cartierul Iris, 
unde lucram atunci. Am con
statat că 81.4 la sută din 
nepoți locuiesc în apropiere 
de bunici, foarte mulți sub 
îngrijirea acestora. Așa am

M. BORDA în ce-cul de metaloplastie de la Cavi pionierilor din Setu Mare
Foto: ST. WEISS

Pe șantierele căminelor pentru tineret

CINE IMPULSIONEAZĂ 
RITMUL DE LUCRU ?

tier Cetate din Alba Iulia este 
executat de către Șantierul I, 
numai căminele pentru tineret 
și o școală au fost încredințate 
Șantierului II. Ne întrebăm : de 
ce trebuie să vină șantierul din 
Sebeș să execute lucrări în 
Alba Iulia cînd Șantierul I își 
are sediul aici ? In microraionul 
amintit acesta dispune de ma
șini și utilaje, stație de betoane 
și surse permanente de aprovi
zionare, de o importantă forță de 
muncă.

Căminele trebuie să fie pre
date în cursul acestei toamne. 
Este greu, dar nu imposibil. 
Pentru ca lucrările să cunoască 
din nou un ritm alert este ne
cesar să se pună capăt deficien
telor care se manifestă în apro
vizionarea locurilor de muncă,

iar întreprinderile beneficiare să 
acorde un sprijin mai hotărît 
constructorilor. Cum se poate 
materializa acest ajutor ? Prin 
înființarea unor echipe de de
servire care să manipuleze ma
terialele pe șantier și să toarne 
betoanele la fundații. Uteciștii 
de la „Porțelanul" vor putea în
cepe în curînd săparea canalelor 
termice și a canalizării blocului. 
Intr-un cuvînt, tinerii pot fi de 
folos pe multiple planuri. Rămî- 
ne ca ei să fie mereu pe recep
ție, să înregistreze rapid greu
tățile și doleanțele constructori
lor, să intervină operativ pentru 
a-i scoate din impas. Este în 
folosul lor ca cele trei cămine 
să fie predate cît mai repede.

ALEX, BALGRADEAN

Pe directorul fabricii

l-am întîlnit alături de
tineri la muncă patriotică
.— Poftiți, vă rog,

■ prezentările să. le fa-', 
clm de la disUrifi, " 
${■ tovarășul TNmNF- 
:$ie Greța. directorul 
Fabricii de sticlă

— Am rent, foco- 
rișe director, si griim 
<mm r«Ș: reuși tă 
dad ia fofoarrvd oi- 
^mut pauriu tustrei 
adati ai fabrica. Am 
ouat că ața te ca 
atiaspla.

— Intr-adevăr. sța 
e. h fesă Mori lu- 
crdrea e terusmaU, te 
M«i lucrează doar iw 
usterior. Daci am 
trat fondurile apro
bat. c* ti mai «J- 
tevtim ? Am mai 
făt. a drept, sprifi- 
mfi p de comitetul 
orOtamtc U.TJC. Lu

crează acolo un ac- oricâte alta. La _por- 
ticist cu părul creț... nireg ' fabricii, crem 
îmi scapă ijiaugurăm și cre-

' Hfldszt U il- șa, ca tnamele să 
helm. El e cel care 
a organizat munca
tinerilor la săparea 
fundației.

— Trebuie să că 
mărturisesc Că am 
venit fi pentru a că 
transmite mulțumirile 
comitetului orășenesc 
U.T.C. pentru condi
țiile optime create 
tinerilor muncitori.

— Sint sincer emo
ționat. Dar nu eu 
merit mulțumirile. E 
un lucru firesc să mă 
străduiesc ca munci
torii să locuiască 
aproape de între
prindere, să reduc 
cit este posibil nu
cetismul chiar din 
prima zi de produc
ție. De ce să amîrt 
treaba asta pe seama 
anilor următori ? 
Soarta producției din 
primele zile este chiar 
mai importantă decît

aibă copiii sub în
grijite chiar din pri
ma zi de muncă.

— Ați mai fost 
cindva in postura be
neficiarului de con
strucții noi ?

— Am mai pus pe 
picioare cîteva fa
brici, altele le-am 
rentabilizat... In viața 
mea am trecut prin 
multe locuri și m-am 
convins că proble
mele de producție 
pricite în mod în
gust, fără perspecti
vă, nu se rezolvă în 
nod fericit. Astăzi 

trebuie să te gîndești 
și la problemele de 
miine ale omului 
muncii, ale tînărului, 
ca planul de poimîi- 
ne să se realizeze în 
condițiile cele mai 
bune.

NITS ARPAD

(Urmare din pag. I)

menul-limită din contractul 
de școlarizare), 1 se pare 
normal să pună pixul pe 
hîrtie și să ceară, pur șl sim
plu... transferul? „Dacă plec, 
aici rămine descoperit un Ioc 
de muncă" — ar putea gîndi și 
simți cel în cauză. Un om 
calificat, lipsă, înseamnă in
finit mai mult decît pare la 
prima vedere, căci planul 
de producție, pe o perioadă 
îndelungată, nu poate să se 
desfășoare deplin și integral, 
dacă mereu și mereu apar, 
ca pe o hartă a lipsei de 
răspundere maximă (față de 
destinul colectivității din 
care faci parte pină Ia un 
moment dat, nu numai față 
de... propriul destin) „zone 
albe". De unde și anunțu
rile de pe la porțile între
prinderilor (sau de prin pre
să) : „Angajăm DE UR
GENȚA"... (și urmează o se
rie de meserii de bază, alt
minteri existente în cadrul 
școlilor profesionale de pe 
lingă respectivele unități). 
Dar... transferul e ca un 
fel de rugină care încearcă 
să mănince și să tot mă- 
nince din schela trainică, 
temeinică, aflată — inclusă 
— în eșafodajul oricărui pro
iect, al oricărui plan de ac
tivitate, de producție.

„Explicația" altora dintre

Fluctuația
tinerii cu cererile de trans
fer in mină este și mai su
perficială. „Vreau să mă 
trag pe lingă casa părinteas
că", zic aceștia. „Copii bu
ni" — ai fi înclinat să spui, 
însă ce fel de copii buni pot 
fi acei copii care sînt buni 
față de „mica familie" și sînt 
indiferenți față de nevoile 
stringente ale „marii fami
lii", COLECTIVITATEA. SO
CIETATEA ? Și-apoi, să fie 
chiar atît de greu pentru un 
tînăr să-și schițeze, din vre
me, propria evoluție din ur
mătorii patru, cinci ani, și 
mai mulți chiar, tocmai pen
tru ca apoi, așa, din senin, 
la... inspirație, să nu le vi
nă ideea „să se tragă pe 
lingă casa părintească" ? 
Nu-i și uzina, fabrica, șan
tierul, o „a doua casă" in 
care prezența „fiului" bine 
pregătit, devotat si harnic, 
este de neinlocuit ? La urma 
urmei, nu cumva tinerii a- 
ceșția, prea pripiți, fără o 
suficientă judecare a actului 
lor, care cer... transferul, se 
autodesconsideră, cred des
pre ei că nu e deloc de ne
inlocuit acolo, la locul de 
muncă, așadar...-și cu ei, și 
fără ei, tot una-i?.!. Adevă
rul este cu totul altiil, "și a- 
firm asta după ce am văzut 
Ia lucru mii și zeci de mii 
de tineri... Deci; o impresie 
bună despre sine, despre im
portanța muncii tale. în 
complexul angrenaj al ori
cărei intreprinderi, repre
zintă — categoric — un fac
tor de stabilitate, de echili
bru sufletesc, un atuu în 
plus pentru sporirea gradu
lui de responsabilitate a fie
căruia față de propriile ho- 
tărîri, față de ceilalți care 
l-au pregătit, l-au așteptat și 
l-au integrat colectivului lor 
cu un înalt spirit tovărășesc, 
acordîndu-i importanța cu
venită.

Tinere, reflectează pro
fund atunci cind scoți pixul 
din buzunar, pentru a așter
ne pe hirtie o... cerere de 
transfer ! N-aș vrea să te 
întîlnesc, cu o astfel de hir
tie, pe la serviciul personal. 
Ești important acolo unde 
EȘTI ! Crede-mă .'

Exerciții practice... Deocamdată pacienții sînt păpușile... Nepoții le-au pregătit bunicilor o surpriză.

ajuns la ideea să organizez 
școala bornelor. M-am gin- 
dit si fe ofer noțiam de 
igienă, de sănătate, să-i folo
sesc în acțiunile de comba
tere a akoohsmuhiL lenei, 
în igienizarea locmntelor. Bu
nicii sînt cei mai silitori e- 
levi și cele mii apropiate a- 
jutoore ale noastre. Am ur
mărit eficienta. Vă dau două 
cifre: concediile medicale Ia 
locul de muncă m familiile 
unde bunica se ocupa de ne
poți au scăzut intr-un an de 
circa trei ori. bunicii s-au 
îngrijit de igienizarea a 40 
de "base, s-au ocupat de fa
miliile dezorganizate, de unii 
tineri cu manifestări repro
babile. Cînd am organizat 
școala taților am avut în ve
dere două elemente : să-i 
ajut să se simtă parteneri și 
responsabili în familie, să a- 
siguie în familie un climat 
normal de dezvoltare a co
piilor. .Aș putea spune că 
mulți tați se pricep acum și 
la probleme de puericultură 
și Ia treburi gospodărești. Am 
avut tineri care au renunțat

să bea, s-au apropiat de co
pii, se ocupă de aceștia. U- 
nii sint chiar staslenți. Școala 
taților numără foarte mulți 
tineri. La C.E.I.L. „Liberta
tea" între cei 15 ingineri se 
află și Ștefan Boariu, ingine
rul șef al fabricii, mulți tineri 
muncitori, tehnicieni. Există 
interes pentru problemele ce 
țin de creșterea și educarea 
copiilor, de literatura desti

nată acestora. Organizatorul 
școlii de aid, Gheorghe A- 
postiu, este ginerele unei 
absolvente cu nota 10 din 
prima promoție a școlii bu
nicilor, iar soția sa se ocupă 
de școala mamelor și soțiilor. 
Același interes, poate mai ma
re, îl suscită școala mamelor 
și soțiilor în rindul tinerelor. 
Prefer să vă dau explicațiile 
prin cîteva cifre:

Vîrsta 
cursantelor Procent
20—24 ani . « • . 52,7 Mediul rural ; ; ; . 61.64

Profesiunea Copii in familie Ani de căsnicie
munci-

toare . . . 66.15 1 . i i i . 50,70 2-3 . . . . 34.78
tehni-

ciene . • . 12.3 4—5 . . . . 24,63

Urmăresc ce se citește în 
familie, starea de igienă, cu
noștințele medicale ale soți
lor, bunicilor și copiilor.

— Cum sînt organizate 
„școlile" din punct de vede
re metodologic ?

— Unele au o durată de 
î ani (școlile bunicilor), altele

de 6—8 luni. Lectori sînt 
cadre universitare, medici de 
specialitate, activiști, profesori, 
psihologi școlari etc. O acti
vitate deosebită depun docto
rii docenți Axente Iancu, loan 
Gâvrilă, Leon Prodan, Iulia- 
na Țîrlea, prof. dr. Roman 
Vlaicu, tînărul medic Nicolae

Oprescu, directorul clinicii 
de contagioase etc. Unele 
cursuri se finalizează cu exa
mene. emoții, banchete. Ne
am ferit de lecții moraliza
toare. Am abordat ca stil dia
logul, răspunsuri la întrebări, 
simpozioane, mese rotunde, 
expoziții, acțiuni cu cartea, 
consultații, discuții individu
ale. toate subordonate edu
cării copiilor, întăririi fa
miliei, prevenirii conflictelor 
între generații, a experiențe
lor nefericite din unele căs
nicii, formării la copii a de
prinderilor igienice, morale, 
gospodărești și de compor
tament civilizat. La Casa de 
mode, unde toate tinerele ur
mează școala viitorilor pă
rinți. s-a vorbit despre drama 
familiilor destrămate, posibi
litățile de prevenire, la „Li
bertatea" despre răspunderi
le și obligațiile mamei, des
pre frumusețe și longevitate, 
la „Arta textilă" despre „A- 
dultul față în față cu pro
blemele sexuale", iar la pro
cesul alcoolului au fost peste

800 de participant. Toate 
acestea ne conving că for
mele inițiate sînt eficiente.

— Aveți enorm de multe 
întrebări. Ce concluzii ați 
desprins din ele cu privire 
la cei care vi le pun, îndeo
sebi tinerii.

— întrebările care mi se 
adresează au o sferă foarte 
largă. Unii vor să știe cum 
să-și aleagă partenerul, alții 
despre schimbările în diferi
te perioade de creștere, mi 
se cer sfaturi cu privire la 
unele boli, la comportamen
tul părinților, existența lui 
dumnezeu, a farfuriilor zbu
rătoare, întrebări confiden
țiala. Acțiunile noastre por
nesc, în genere, de la între
bări, se întregesc, cînd este 
cazul cu demonstrații.

★
E imposibil să valorifici în 

acest spațiu o experiență de 
ani. Aș vrea să mai a- 
daug două lucruri. Medi
cul pediatru Emil Florea 
conduce., ca director, sau di
rector de studii, patru cursuri

la 'Universitatea populară, 
soția medicului se ocupă, în 
timpul liber, de familii cu 
probleme dificile, iar fiica 
medicului conduce un cena
clu și este confidenta fetelor 
de vîrsta sa. O familie care 
se dăruiește omului. Pe a- 
dresa medicului sosesc zeci, 
sute de scrisori: de la foști 
elevi, de la tineri medici din 
diferite comune și județe ale 
țării care cer sfaturi, îl so
licită să le împărtășească din 
experiența sa, să le trimită 
programe, tematici. Ce altă 
pledoarie mai trebuie pen
tru a dovedi, dacă mai e 
nevoie, că oamenii, tinerii în 
special, dar nu numai ei, au 
nevoie de astfel de acțiuni 
științifice de educație, la ba
za cărora stă generozitatea, 
dăruirea, înțelegerea com
plexă a misiunii sociale a 
specialistului ?

LIDIA POPESCU
Fotografiile:

TRAIAN GIURGIU 
CSOMAFAT FRANCISC
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PREGĂTIREA PROFESIONALA

INTEGRAREA-ÎN FUNCȚIE 
DE CALITATEA PREGĂTIRII

Se mai întîlnesc situații cind in locul afu- 
forării tinerilor începători în meserie, in lo
cul atenției fi căldurii atît de necesare la pri
mii pași în muncă și viață, ei sint primiți cw 
răceală sau indiferență: nu-fi găsesc locul po
trivit, uneori le lipsesc uneltele necesare, na 
sînt îndrumați în pătrunderea secretelor pro
fesiunii, nu reușesc să-și facă planul, se simt 
străini și părăsesc întreprinderea. Alteori, por
nind de la această inadaptare cad sub inci
dența unei asprimi nejustificate din partea 
șefilor de atelier sau secție care propun si 
obțin penalizări sau desfacerea contractului de

muncă. Se mcnr’ertă fenomenul de fluctua
ție. -Vu intimpUtor, tocmai astfel de conducă
tori ai unor cdecrice se pUnș de kpsa for
ței de manei. De dăd, enumerarea cauze
lor fluctuației na se poete Sorit* ie «temenea 
situațu. Ca roi important îl joaca orientarea 
sau pregătirea proferionaii defiatmi, ătfkien- 
țr'.e negative ele prieteuăpr p ccnosrixțeior, 
criterii mbietrice «n amedesea locului de 
rund, a perspectivelor. după au și potibă- 
htitiie de afirmare sporite in aba writdfi de 
producției Integrarea este rodul umu efort 
comugat d tini-uda inuți ți d edeededițu.

Care este preocuparea factorilor educaționali și administra
tivi pentru facilitarea procesului de integrare a tinerilor munci
tori ?

RĂSPUND:

ELENA NAE, membră a C.E. 
al U.G.5.R., președinta Comite
tului sindical de la Fabrica de 
confecții și tricotaje București.

De la o înaltă
calificare la șansa
muncii de creație

I
— Fabrica noas

tră a obținut re
zultate bune în re
ducerea fluctuației, 
destul de mare 
pină acum patru 
ani. Acțiunea „prie
tenul noului anga
jat" incepe la con
ducerea fabricii 
care ia primul con
tact cu noul sala
riat, unde i se dau 
explicații despre 
specificul muncii, 
despre posibilități
le de a i se asigu
ra condiții de mun
că. și de viață co
respunzătoare. în 
continuare, la nive
lul secției, el este 
repartizat pe lingă 
ajutorul de mais
tru, care-1 îndrumă 
in perioada de pro
bă. Este de fapt 
momentul „cheie" 
pentru rămînerea 
tinărului în fabri
că. Concomitent, se 
preocupă de tinerii 
angajați comitete
le U.T.C. și sin
dical, organizînd 
discuții privitoare 
Ia regulamentul de 
muncă și discipli
nă in producție. Ia 
rolul lor in colec
tivul căruia apar
țin acum. Bilunar, 
„prietenii" noului 
angajat se întîlnesc 
pentru a analiza 
rezultatele, pentru a 
întregi acțiunea 
lor cu expuneri des
pre procesul tehno
logic, despre norme 
și alte aspecte de 
muncă necesare. In
trarea în fabrică 
înseamnă pentru 
un mare număr de 
angajați un stagiu 
de calificare de 6 
luni, formă accele
rată pentru care 
am optat după ce 
s-a renunțat la 
școala profesională 
de 2-3 ani. Noi nu
mim acest curs — 
„școala fabrică"; ea 
are un bogat pro
gram de instrucție 
practică (85 la sută 
din ore), vizînd în
sușirea unor ope
rații complexe. Ur
mează apoi un curs 
de perfecționare. 
De asemenea, sînt 
organizate la noi 
cursuri de califica
re de 3 șl 6 luni 
cu scoaterea din 
producție. Pregăti
rea se mai realizea
ză și prin formele 
de calificare la locul 
de muncă. Aș a- 
dăuga și prezența 
unui număr impor
tant de tineri la li
ceul seral. Instrui
rea personalului, 
diversificată și 
completă, asigură 
astfel exercitarea

unor atribuții de 
inaltă calificare 
mergind pină la a- 
telierul de creație, 
ii ajută pe tineri 
să îndeplinească in 
condiții optime sar
cinile de plan și in 
consecință să rea
lizeze un salariu 
corespunzător. în 
ultimul timp, mai 
ales, se remarcă o 
integrare rapidă a 
tineretului. Din cei 
700 tineri fruntași 
anul trecut, 300 au 
fost angajați in ia
nuarie 1973. Uneori 
tinerii angajați reu
șesc să-și întreacă 
„profesorii". In ce 
ii privește pe tine
rii care se adaptea
ză mai greu, in spe
cial dintre cei cu o 
calificare slabă, în
cercăm să ne oprim 
mai îndelung lingă 
ei și apelăm doar 
in ultimă instanță 
la soluții adminis
trative.

NU CUNOAȘTE VACANȚĂ
Organizațiile U. T. C. d/n două întreprinderi 

din Bacău își prezintă experiența

Cum se asigură 
specializarea 

in fabricarea 
șuruburilor ?

„In judoțvl nostru na sa pocto vorbi do o troițio o io- 
dustriei metalurgice și core—oc-oc-» do moșim Spocrfktil 
industriei noastre 3 reprozeota piua eu de mett ranroro

Ptac afirie prw. om c Cort -eri.ui U.T.C munt- 
dpoi Bc“. - ta-ecris. DUWTIU AIDcUANU - sj 
sa®eta* teroa pe rc*e W-om eiectact in

e- —eo--oe- « peexcon* XTttFtJNDCtEA DE 
MAȘJM UNELTI Șl TNTT&tFNOSU DC ȘUtUlUtL

Tematica 
cursurilor — 

problemele curente 
ale producției

Ing. ȘTEFAN OPREA, secre
tarul comitetului U.T.C., Uzine- j 
le „Semănătoarea' 

Important este 
ceea ce urmează 

după 
momentul festiv

— Inițiativa „prie
tenul noului an
gajat" lansată de 
noi cuprinde toate 
verigile adminis
trative, forurile 
profesionale și po
litice din uzină. 
După inminarea 
festivă a scrisorii 
de „bun venit" ti
nerii angajați sint 
repartizați pe lin
gă muncitori eu 
experiență in mun
că și in îndruma
rea tineretului. A- 
ceștia vor ține la 
curent pe ceilalți 
„prieteni" eu evo
luția tinărului. Si
gur că nu • primi
re fastuoasă rezol
vă totul: este un
prim semn de a-

VASILE CIOBANU, îndrumă
tor cultural la Uzinele „Grivița 
Roșie" •

Prestigiul 
uzinei—un factor 

de integrare
— 72 la sută din 

salariații noștri sint 
tineri pină la 30 
de ani. Munca a- 
cestor tineri ca și 
a celor care pășesc 
prima oară pragul 
uzinei se află sub 
imperiul unor cri
terii de înaltă exi
gență, determinate 
de profilul unității 
și de rezultatele 
de marcă obținute 
de muncitorii noș
tri : astfel, se știe 
că utilajele pentru 
combinatele de Ia 
Slobozia, Tg. Mu
reș, Tr. Măgurele 
și Arad sint in 
bună parte con
struite la noi ; se 
apreciază că in 
uzina noastră se 
fac cele mai bune 
suduri pe plan eu
ropean (reținem că 
82 la sută din su
dori sînt tineri) ; 
există o pleiadă de 
strungari de înaltă 
calificare — între 
care tinerii se dis
ting, de asemenea.

(ciștigâtorul trofeu
lui „Strungul de 
aur" ediția '72 avea 
19 ani). Producin- 
du-se utilaj de uni
cat — pentru noi 
este prioritară pro
blema policalifică
rii. Este evident ce 
amplitudine capă
tă procesul de in
tegrare de vreme 
ce forța de muncă 
necalificată se În
dreaptă spre uzina 
noastră in propor
ție de 65 Ia sută. 
Este contextul in 
care pregătirea a- 
cestor tineri, înca
drarea lor in am
bianța producției, 
dar și a vieții ob
ștești, culturale, 
politice din uzină 
îmbină o experien
ță tradițională cu 
situații și încercări 
noi. Ne preocupă 
coordonate optime 
de educare a nave
tiștilor, de colabo
rare între organi
zațiile sindicale și 
U.T.C.

tenție si căldură. 
Determinant este 
ajutorul pentru în
sușirea temeinică a 
meseriei. Pentru 
elevii școlii pro
fesionale există un 
atelier-șeoală ea 
plan de producție. 
Intr-adevăr ideea 
îndeplinirii unui 
plan de lucru este 
utilă din mai mul
te puncte de vede
re. intre care eoo- 
tributia la eforturi
le întregii uzine, 
sentimentul utilită
ții au o inaltă va
loare practică și** 
ducativă. Vom mai 
observa că deși at
mosfera in care ei 
învață și muncesc 
le este ea deosebi
re favorabilă, pen
tru noii încadrau

alte probleme de 
rezolvat. Astfel 
perfecționarea pre
gătim se impune 
cu necesitate. Ln a- 
cest scop s-a optat 
pentru alăturarea 
unui tînăr la un 
muncitor cu expe
riență. pe baza li
berului eonsîmță- 
mint. îndrumătorul 
a fost stimulat, 
promovat, popu
larizat. Rezultatul 
acestei colaborări a 
fost a producție 
bună, datorită că
reia ți veniturile u- 
nula și ale celui
lalt au crescut A 
fost un pas care a 
îngăduit trecerea, 
din ianuarie, la 
munca in brigadă, 
la acordul colectiv. 
Numărul tinerilor 
sub normă a scă
zut de opt ort Cei 
care cu tot spriji
nul nu reușesc să 
se integreze sint a- 
jutați să se recali
fice. Dacă noi nu 
vom capitula, dacă 
nu vom obosi nici
odată ajutindu-i, 
antrenîndu-i să se 
ajute ei înșiși, In- 
curajindu-i in stră
dania lor de a de
păși greutățile în
ceputului, nici ti
nerii nu vor re
nunța ușor Ia lo
cul de muncă.

seri xgirii ie vxbeae acestora 
tfesșro KKtățue pe pLza moo- 
&*1 pririod tehnologele și tzti- 
lițfîe iperiâee fabricăzâ țuruba- 
râoe. speria \țri ai moeprioderâ 
le peeziută siîtmflnr muncitori

tz-

IOAN VOICU

Două generații: Vacsi Alexandru, rectificator la Întreprinderea de 
strunguri — Arad, și ucenicul Giurgi Ioan

Foto : ST. WEISS

tinerii de la

r..oc față ăe eeooomia napo- 
ra'â., preocuparea centrală.
Ekc. âeoltfeL un lucru nor
mal. întreprmderea. profilată
pe prucucerea de maștru unelte 
grele, de o complexitata ceosz- 
bttă. pentru prelucrarea meta- 
hihri, abia a intrat, parțial, in 
fir--tfune. Cu toate acestea sar- 
risnle o» plac, sint deja împor- 
taase. Anul acesta mai bine de 

-tl lX din producție va fi 
dsrirsstS. expertului.

— In or i niton, spunea ing. 
VxsOeTalpă directorul intre- 
prizderfi. acest procent va 
crește și mai mult. Va trebui 
să ne impunem in apriga com
petiție mondială a calității. Or, 
acest lucru nu este posibil de- 
dt prin ridicarea calificării pro
fesionale a fiecăruia dintre noi.

Pe de altă parte avem o lipsă 
acută de muncitori cu calificare 
înaltă. Vedeți, media de înca
drare a lucrărilor este in între
prinderea noastră 4,2 în timp ce 
media calificării atinge abia 1,9
— fapt ce indică marea pondere 
a muncitorilor abia calificați. 
Chiar și pregătirea acestora 
este deficitară, dat fiind că a- 
tunci cind am început califica
rea cadrelor noastre, fabrica era 
încă in construcție. A trebuit 
să ne trimitem muncitorii în 
nu mai puțin de 11 întreprin
deri din țară, al căror profil era 
extrem de eterogen — de la 
mașini agricole (Ceahlăul" Pia
tra Neamț), la material rulant 
(Atelierele „Nicolina" Iași) sau 
Ia fabricarea rulmenților (între
prinderea de rulmenți Bîrlad) 
etc. Calificarea în profilul și 
specificul meseriei se efectuea
ză, practic, „din mers", după 
revenirea tinărului în întreprin
dere.

Ce se întreprinde, în aceste 
condiții, în unitatea băcăoană 
pentru familiarizarea tinerilor 
cu tainele atît de complexei 
meserii de constructor de ma
șini ? Răspunsul interlocutori
lor este simplu : paralel cu 
munca de zi cu zi, toată lumea 
învață. în cele 26 de „clase" 
care sint profilate pe principa
lele meserii din întreprindere 
sînt cuprinși peste 530 de mun
citori abia calificați sau cu ca
tegorii mici de calificare. Alți 
100, cu categorii mai ridicate, 
se specializează în lucrări de 
mare complexitate Ia întreprin
derea de mașini unelte și agre
gate din București. Nici tine
rii specialiști ny au fost uitați: 
stagiul în profesiune și l-au

executat, in timpul investiției, 
la aceeași întreprindere din 
Capitală.

— Acum. îmi spunea tinărul 
inginer Mihai Ceueă, secretarul 
comitatului U.T.C. din între
prindere, aplicăm principiul 
„învață, ir.vățind pe alții". Toți 
tinerii specialiști de la noi sînt 
lectori la cursurile de ridicare 
a calificării. Această activitate 
este o sarcină pe care ne-am 
propus-o pe linie de organiza
ție.

Tot o sarcină pe linie de or
ganizație este și participarea la 
cursurile de ridicare a califi
cării. Organizația U.T.C. răs
punde, dealtfel, de prezența 
tinerilor la curs. în adunările 
generale ale organizațiilor de 
bază, in ședințe operative se 
discută rezultatele acestor 
cursuri, se exeminează posibi
litățile de îmbunătățire, de ri
dicare a eficienței lor. Propu
nerile tinerilor sint imediat 
transpuse în fapte. Astfel, re
cent, s-a luat măsura ca noțiu
nile de desen tehnic să se pre
dea chiar pe documentația pie
selor pe care tinerii le execută 
in secții. Eficiența acestui pro
cedeu, este, desigur, ușor de 
imaginat.

Sint strădanii meritorii ale 
unui colectiv tînăr, al cărui de
but în muncă datează doar de 
citeva luni. Ele pot și se cer a 
fi sprijinite — Ia fel ca și în 
cazul altor întreprinderi noi, 
abia intrate în funcțiune, unde 
problema ridicării calificării ti
nerilor se pune cu aceeași acui
tate — de către factorii compe
tent, Iată numai un exemplu 
în acest sens : Centrul de per
fecționare a lucrătorilor din in
dustria construcțiilor de mașini 
a elaborat o tematică de pre
gătire pentru 10 meserii de 
bază din acest domeniu. Caie
tele, cuprinzînd lecții și descrie
rea operațiilor practice, oferă 
eșalonat, de-a lungul ă trei ani, 
elementele principale ale fiecă
rei meserii, de la cunoștințele 
de bază Ia cele mai dificile și 
complexe lucrări. Bazîndu-se ne 
studiul individual și pretindu-se 
la folosirea de către un număr 
mare de tineri aflați la începu
tul exercitării profesiei, ele sînt 
foarte indicate și eficiente. Edi
tarea și difuzarea largă de că
tre Oficiul de documentare și 
al publicațiilor tehnice de pe 
lingă cele două ministere con
structoare de mașini a acestor 
materiale Ia întreprinderea de 
mașini unelte din Bacău, ca și 
în toate unitățile de profil — 
problema ridicării calificării 
profesionale nu se pune numai 
în întreprinderile noi, ci este 
doar mai acută — ar fi, evi
dent, de Un real folos în acest 
sens.

PETRE JUNIE

Rubrică realizată de GEORGETA RUJA

(Urmare din pag. 1) 

că n-ar fi vorba de pămîntuî 
care ii hrănește pe ei ți din 
care familiile noastre și-au tras 
viața, precum iarba seva, din 
moși-strtanoși. atit de dușmănos 
se uită generațiile de azi la ceea 
ce constituie averea noastră cep 
mai de preț, sublinia o stare de 
lucruri tovarășul Dumitru Niță, 
președinte al cooperativei agri
cole din Măgurele. Se cred oră
șeni, deși sint mulți aceia care 
nu lucrează niciunde. Trec pe 
lingă cei care sapă porumbul 
sau via, ocolind drumul. Iar cei 
care lucrează la oraș, cind vin 
in sat le e rușine să vină la 
cîmp și să-și ajute bătrînul, so
ția sau sora la munca din ziua 
aceea. Preferă să intre la res
taurant, la cofetărie, pentru o 
cafea, sau pur și simplu să bată 
trotuarul. De ce procedează așa, 
zău, eu n-am înțeles nicio
dată...". Și nici nu pot fi înțe
leși aceia care vin în sat numai 
să doarmă trecînd pe lingă pă- 
mîntul satului lor fără să le 
pese cit și ce produce, dacă e 
muncit sau nu ca lumea. Miron- 
Radu Paraschivescu lucra efec
tiv în livada de pruni și meri 
— și era Miron-Radu Paraschi- 
vescu ! Nicolae Iorga săpa în 
grădină — și' era Nicolae Ior
ga ! Tudor Arghezi lucra pro
verbiala-! grădină de la Mărți

șor — și era Tudor Arghezi 
Găseau in săpatul pămîntului 
mijlocul de relaxare, plăcerea 
de a spune „pomul acesta a ro
dit pentru că eu l-am îngrijit". 
Dar, „bucureștenii" din Braga- 
diru și Virtejul, din Dobroești 
și Jilava, din Glina și Măgurele

mina pe tinerii navetiști să spri
jine, prin efortul lor, activita
tea economică de producție a 
cooperativelor agricole. Lucrind 
in una sau alta din unitățile in
dustriale ale Capitalei, cei a- 
proape 7 000 de tineri ai acestor 
localități suburbane sint antre

cît navetiștii din satele respec
tive. De ce pentru ei nu sînt 
organizate acțiuni curente de 
muncă la C.A.P. 7 E adevărat, 
cooperativele agricole nu sînt 
tocmai așa de aproape, iar a 
te angaja să asiguri executarea 
lucrărilor din cîmp sau în zoo

Ce și cit produce

CENTURA AGRICOLĂ
A CAPITALEI

nu pun mina pe sapă pentru că 
le este rușine... ! Iar comitetele 
U.T.C. municipal și de sector — 
ne referim la acestea pentru că 
în majoritatea unităților agricole 
din Capitală nu există nici 
măcar minimum de uteciști ca
re să permită constituirea unei 
organizații U.T.C. — nu între
prind nimic pentru a-i deter

nați — de către organizațiile 
U.T.C., firește — la acțiunii^ pa
triotice vizînd curățenia în 
parcuri, pe străzi sau în jurul 
blocurilor din noile cartiere. 
Numai în campania recoltărilor 
de toamnă prin barierele Capi
talei sînt îndrumate către aceste 
cooperative autobuzele încărca
te cu tineri. Și atunci, alții de-

tehnie înseamnă răspundere 
mult sporită față de ce pretin
de măturatul frunzelor uscate 
dintr-un parc sau greblatul ale
ilor... Dar sprijinul acordat a- 
cestor unități de producție în
seamnă pîine, șj pentru obți
nerea ei — prin cultivarea fie
cărui metru patrat de teren, 
chiar dacă acesta se află în ve

cinătatea uzinei sau a ultimului 
bloc construit — datorii mari 
revin fiecăruia. Și, cite lucrări 
n-ar putea deveni obiective ale 
activității tinerilor ! La Braga- 
diru, de pildă, recuperarea pen
tru agricultură a unei supra
fețe de o sută și ceva de hec
tare, pină nu demult carieră 
pentru balast, precum și moder
nizarea adăposturilor zootehni
ce, la Vîrteju defrișarea butu
rugilor de pe două hectare, re
facerea lucrărilor pentru iriga
rea a 414 hectare, lucrările de 
întreținere executate pe jumă
tate din suprafața cultivată cu 
legume pentru care n-au fost 
încheiate angajamente pentru 
acord global ; la Măgurele și 
Jilava, amenajarea unor siste
me locale pentru irigații, la 
Dobroești, săparea unor puțuri 
de mare adîncime necesare efec
tuării udărilor in grădina de le
gume, modernizarea adăpostu
rilor zootehnice, fertilizarea. A- 
poi, deficitare in forță de mun
că, la toate unitățile vor fi con
semnate ca imperativ al zilei 
— lucrările de întreținere la 
majoritatea culturilor.

...Agricultura urcă pină aproa
pe în centrul Bucureștiului. Va 
deveni această ramură a econo
miei tot atit de... centrală și 
in programul de activități al 
Comitetului municipal al U.T.C.?

' De dorit ar fi să devină.
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DEBUTURI REPETATE

Bulandra

CONFESIUNI

CHIȚIMIA"
de ION SĂIEȘU

OPINII

de GHEORGHE TOMOZEI
Debutul literar nu este în 

fapt cel mărturisit de autor 
ci acela acceptat de critică. 
Poți tipări ani și ani cu so
litară perseverență fără ca- 
de fapt să fi debutat cu a- 
devărat.

In ceea ce mă privește am 
avut șansa (îndoielnică) de 
a-mî tipări prime încercări 
chiar în plină copilărie fără 
a fi un scriitor precoce. Cred 
că am avut o evoluție greoa
ie (adică normală) și că nu
mai prietenii și colegii de 
școală m-au împins către li
notip dintr-o ambiție fer
mecătoare : liceul din Tîrgo- 
viște la care învățam avea o 
temută echipă de fotbal, una 
de teatru și dansuri națio
nale dar nu avea un... scrii
tor. Și pină la urmă, minu
natul liceu „Enăchiță Văcă- 
rescu" a avut unul : Mircea 
Horea Simionescu, ingenio
sul numai în aparență „tem
perat".

Am publicat așadar la 11 
ani în „Universul copiilor" a 
cărei redacție se compunea 
numai din Mibai Gafița și 
pseudonimele sale, în „Licu
rici", la o rubrică numită 
nici mai mult, nici mai puțin 
„Aș vrea să devin scriitor" 
ți la „Scinteia pionierului" 
cu versuri despre un foc de 
tabără. Apoi am publicat în 
ziarul local „Chemarea" — 
organ popular de luptă de
mocrată numit mai apoi „U- 
zina și ogorul", in revista 
școlară pe care e „editam" 
într-un chip original : eu 
o scriam și cititorii și-o co
piau in caietele lor și in 
„Tinărul scriitor", revistă a 
Uniunii Scriitorilor care era 
un fel de buletin al cenaclu
rilor literare. Ciștigind pre
miul al doilea (primul n-a 
fost acordat) Ia această re
vistă, in 1952 împreună cu 
Ion Gheorghe și Dimos Ren- 
dis am fost trimis la pe ne
drept hulita Școală de lite
ratură intr-o promoție cu 
Nicolae Labiș, Lucian Raicu, 
Ion Gheorghe, Doina Sălă- 
jan, Radu Cosașu, Florin 
Mugur, Ștefan Luca, Mihai 
Negulescu, Nicolae Stoian, 
Horia Aramă, Elena Dragoș, 
Sonia Larian și incă mulți 
alții. La 1 ianuarie 1953 am 
debutat „oficial" într-o re
vistă (basmul „Porțile de a- 
ramă" în „Tinărul scriitor") 
dar debutul editorial s-a în- 
tîmplat abia in primăvara lui 
1957 cu „Pasărea albastră", 
carte în versuri tipărită de 
Editura de stat pentru lite
ratură și artă. Abia apărută, 
cartea nu mi-a mai plăcut și 
în ciuda aparentului ei suc
ces mi-a produs multă amă
răciune.

Alte debuturi ?
In 1966 cînd am tipărit un 

volum cu titlul absurd per
siflat de cineva (care n-a 
fost nicicind cineva, ci mereu 
altcineva), și anume „Poezii" 
mi s-a părut, citindu-le că 
sint cu adevărat poet. Criti
cul mai sus invocat era ne-

căjit că am așezat pe coper
ta unei cărți un titlu pe ca
re îl intilnise și la volume 
de Eminescu și Blaga (!) de 
două ori : Eminescu voia 
să-și intituleze cartea de de
but „Lumină de lună", iar 
volumul tipărit de către Ma- 
iorescu la Socec se numea 
(titlu ales de critic) „Poesii". 
A numi astfel o carte de 
versuri a devenit o conven
ție acceptată. Poezia există 
doar ca o stare singulară. 
„Poezii" nu exprimă cu ne
apăsată emfază existența in 
carte a „poeziei" ci este o 
formulare specioasă ce o în
locuiește pe aceea, și mai to
cită, de „Versuri".

Dar să revin la debuturile 
mele.

Ele s-au produs in momen
te de intens răsunet istoric 
în viața țării, in anii în ca
re scrisul a fost oglinda u- 
nor adinei prefaceri. A fost 
firesc să înceapă și un pro
ces de reevaluare a misiu
nii scriitorului în societatea 
nouă și considerîndu-ne, dar 
mai ales reconsiderîndu-ne 
valorile, ne-am simțit mai 
bogați decît s-a crezut și, la 
un moment dat, „concurența" 
fericită a unor colegi mai 
vîrstnici a obligat generația 
mea cam prea voios consti
tuită să-și privească mai 
matur rosturile. Intr-un a- 
semenea context in care am 
început să tipărim cot la 
cot (coloană lingă coloană) 
alături de colegi care s-au 
exprimat mai puțin grăbiți 
decît noi ca Șt. Aug. Doinaș, 
Leonid Dimov, Theodor Mi- 
hadaș, Mircea Ivănescu, Mir
cea Ciobanu, Mihai Ursachi, 
cred că am... redebutat cu 
„Misterul clepsidrei" cartea 
care cred că mă exprimă cu 
adevărat.

Alte debuturi ?
In noiembrie 1969, cind am 

primit conducerea revistei 
„Argeș" și cind am început 
să editez o minusculă biblio
tecă de poezie și eseu incor
porată revistei. în 1972, cind 
am tipărit „Moartea unui 
poet" cartea despre N’icolae 
Labiș cel fără care poezia 
românească de azi ar avea 
citeva strune mai puțin, La
biș precocele, teribilul, copi
lul. poet revoluționar dăruit 
pasiunilor infernale, 
cel a cărei absență ne 
Iiază propriile cărți.

Așadar trăiesc din 
turi repetate. Neocolit 
șec sau de succes. Cu un 
program literar care nu are 
ambiția originalității cu ori
ce preț. Speriat cel mai mult 
de inerție, de pompa bizan
tină a vieții literare și cu do
rința cea mai fierbinte de a 
iscăli cu simplitate și cu ti
nerețe pagini care să adauge 
măcar un ciob de culoare in 
plus, luminilor spectrale ale 
zilei...

Labiș, 
indo-

debu- 
de e-

Noapte cu privighetori"
în lumea cărților multe ți 

groase, devine tot mai insis
tent o artă și felul în care 
știi cind și cit să dai la tipar. 
Poet de talent, serios și con
secvent cu sine, Ion Brad a 
intuit și această artă de a se 
înfățișa publicului numai a- 
tunci cînd cartea este consti
tuită bine șl în bun echilibru 
cu celelalte cărți ale sale. Ața 
este „Noapte cu privighe
tori".

Este această carte una a 
meditației cu sine ți lumea 
unui poet la o vîrstă artisti
că sedimentată reflexivă 
prin structură și experiențe. 
Aceste meditații devin uneori 
contorsionate, zbuciumate 
(„Febre", „Noapte", sau 
„Floarea Soarelui") de-o me
lancolie familiară cu dureri 
înăbușite, ca în evocarea ta
tălui Licu sau a mamei. Pu
țini poeți și-au cîntat cu atî- 
ta frumusețe și insistență ma
ma, ca Ion Brad. Meditații 
sint ținute cu strămoșii si 
urmașii, cu spațiul și timpul, 
într-o poezie meditează pă- 
mîntul însuși, în alta dăm 
peste sori gînditori iar altun
deva gîndul crește fizic „ase
meni plantelor la ecuator".

Sint reluate în ton medita
tiv teme mai vechi și dragi 
poetului: alături de mamă, 
bătătura casei cu curtea ma
re ca o țară ți cu puzderie de 
nepoți, cîmpia ardeleană, lo
cul de obîrșie al lui Brad, cu 
lanurile și podgoriile, in ro
tația anotimpurilor văzută cu 
ochi gospodăresc și, în spiri
tul vieții modeme, ce-n alte 
cărți-ale sale, poeme-inspira
te din călătoriile peste hota
re. Muta-ea acestora de la 
tonul uneori jovial de dinain
te la tonul grav reflexiv este 
semn de fecundă maturitate 
poetici sa-j, eum or spune 
poetul: „întoarcerea din soa
re la veghe' unde gîndul „se 
cerne, discerne, așterne".

Meditația nu duce însă 
o luciditate rece și stearpă 
dimpotrivă se logodește 
modul fericit
frumoase care înfloresc în în
treg volumuL Ni se sugerea
ză ci privighetorile sint ste
le cintătoare, de la rădăcină 
poetul pricește cerul prin-

la
Ci 
la

cu metafora

de ION BRAD
tr-un periscop de fi 
spre toamnă frunzele 
nebunesc culoarea i 
— satul întoarce ca 
bătrîn mirat — ni 
ne într-o bună artă 
dureros de liliac', 
devine aforistică intr-un vers 
a cărui frumusețe ne va re
ține : „toate țările tint fru
moase'. După cum se vede, 
ațadar, meditația este caldă, 
aț zice chiar mai orientală 
decît in celelalte cărți ți pnn 
abundența florilor 'liliac, mă
lini, gutui, de viță de vie, a- 
poi flori carnivore etc) ți, 
mai ales prin lumina culori
lor. Și chiar prin titlul cărții.

Reapare sentimentul dezră
dăcinării ca la mulți poeți 
ardeleni ce și-au părăsit sa
tul, de la Iosif ți Goga In- 
coace. „A treia oară n-cu cîn- 
tat cocoșii 1 De ce te-oi le
pădat ți tu Ioane ?“ este i»- 
trebat poetul.

Dar în această carte de a- 
leasă poezie se impune, ca în 
toată opera Iui Ion Brad, 
poezia civică, patriotică, pe 
strune din cele mai autentice. 
Un ciclu întreg „Som soare
lui" face coladă dintre vre
murile de la izvoare ți mă- 
rețio epocii noastre socialiste. 
Se dialoghează cu tribuni, 
este invocat Eminescu. Ia ac
cente de mindrie națională 
evocarea Blajului marilor 
școli. Brad știe si scrie poe
zie patriotică, inclusiv fes
tivă, fără să șocheze nici pe 
cititorul de rind, mei pe ra
finat. Meditative, poemele 
contemporane deschid, prm 
însuți miezul ideilor, perspec
tive de viitor: Jipadn ideii 
iar in flăcări, cere ’ O limpe
de căliră in izvor / Unde 
scăldați de mici, am prins pu
tere / Unde statornic, țara e 
timp nemuritor'.

Un adu despre călătorie 
prin Coreea închide colorat 
cartea. Carte despre care se 
poate spune că închide între 
cope-ți, la modul artistic su
perior, gindurile ți simțirile 
unui poet de-o factură de 
care poezia noastră a acut, 
are ți va avea totdeauna ne
voie.

e zie 
comicul devme tra- 
ii tini tn ftffd
(ioturu. o tstMitcțn 
a lipsei valorilor si 

e. Pas cu pas, in 
capătă un 
devine du
se dizolvă 

antogenir- e 
«aorsle surșrrinzătoere, cu o pu
ternică ț> ascendentă tensiune 
interioară. Efectul dramatic al 
piesei, neltpsiii de surprize, de 
suspans, provine totuși mai pu- 
țm din conflicte exterioare. Cu 
totul captivant este conflictul 
interior, preferat vizibil de dra
maturg in construcția acestei 
piese, care evoluează către o de- 

:e etică, demnă de tot 
Tema sa, furtul de 

identitate, pune de fapt în evi
dență conflictul dintre datorie 
țî vinovăție, una dintre ideile 
predilecte ale autorului, culpabi
litatea. fiind reluată aici pentru 
o nouă ți mult mai profundă a- 
nalsză. Chițimia, tip nevolnic, ne- 
însemnat, laș. se substituie cu 20 
de ani in urmă prietenului său, 
un tinăr generos, strălucitor, că- 
ruio-i răpește numele, ideile, lo
godnica. El trăiește viața altuia, 
o viață furată, fapta lui dovedin- 
du-se -tisă inoperantă 
aspectul profitului 
M. * -----

La Teatrul

emasă. Comedia
r. ri-amă, cu

monsfnr
Mt*7*rai

sub 
de orice 

Lui Chițimia numele nu 
»-« folosit (decît eventual să-i 
uustreze condiția), femeia in- 
teistă nu l-a iubit, idei
le n-a putut să le fructifice. In 
locul oricăror satisfacții impos
torul neputincios s-a ales în

c ir cată îl seciiuiește. distrugînd 
orice urmi umani din propria-i 
personalitate. Desigur ți această 
sancțiune ar fi fost suficientă, 
dar autorul ține să faci pe de
plin dreptate: apariția — meta
forici — a adevăratului Chiți
mia ți plecarea femeii survin ir» 
drama lui Băieșu nu pentru e 
șoca spectatorul ci pentru a im
pune o nobilă ți optimistă con
cluzie morală. Iubirea adevăra
tă, forța interioară, inteligența 
reală nu sint perisabile și pină la 
urmă nici alienabile ; substituirea, 
impostura, într-un cuvânt minciu
na. nu pot beneficia de prescriere; 
redescoperirea propriei personali
tăți, pe care o încearcă in ulti
mul moment Chițimia I, nu e 
niciodată tîrzie. Incontestabil, 
Băiesu se prezintă astăzi în fața 
publicului cu o lucrare care-i a- 
testă maturitatea talentului și 
perfecționarea artistică, ultima 
piesă fiind cea mai izbutită din
tre creațiile sale de pină acum. 
Montată recent la Teatrul Bu
landra, ea ca prilejui cu sigu
ranță un succes de durată al 
acestei scene. Regizorul ei, A- 
lexandru Tatos, s-a oprit cu se
riozitate asupra valorilor textu
lui, atent in special la dozajul 
dintre comedie ți dramă, con
vingător ca aport profesional mai 
ales In partea a doua a specta

colului. Această parte a avut un 
crescendo impresionant, finalul 
inspirat, sugestiv, oferind publi
cului o reală satisfacție artistică. 
Colaborarea cu unul dintre cei 
mai înzestrați scenografi, Helmut 
Sturmer a fost realmente fructu
oasă : decorul, gindit pină Ia 
cel mai neînsemnat detaliu, a 
alcătuit cadrul ideal pentru 
transpunerea exactă a dramei în 
desfășurarea întregului specta
col ; luminile, ca dealtfel în
treaga atmosferă, creată de regi
zor ți scenograf au jucat un 
rol de seamă în această repre
zentație. Interpreții ei, cîțiva din
tre cei mai dotați actori ai tea
trului, au realizat,, prin aprofun
darea atentă a sensurilor conți
nute de text, creații memorabile. 
Octavian Cotescu a lucrat parti
tura protagonistului cu o rară 
diligentă, cu exemplară minuție ; 
comicul ca țt tragicul au fost gra
date desăvîrțit, accentele grave 
puse de actor reușind însă cu 
predominanță. Monologările ros
tite sfîțietor de trist, ca de pil
dă povestea prieteniei moarte, au 
demonstrat complexitatea harului 
niciodată dezmințit de Octavian 
Cotescu. In unicul rol feminin, 
Rodtca Tapalagă a făcut din nou 
dovada inteligenței sale artistice, 
a mobilității mijloacelor sale tot
deauna adecvate, moderne. Ac
trița nu „joacă" ci realcătuiește 
o condiție, condiția jalnică a 
unei femei umilite, vlăguite, sfâ
șiate, începînd cu mersul ți ges
turile ostenite, continutnd cu 
expresia chipului chinuit, blazat, 
terminînd cu vocea — spartă, 
sau albă, sau atît de caldă ți tot
odată de hotărîtă — din ultima 
scenă. Cuplul principal a fost 
secondat de Ștefan Bănică 
tr-un rol ispititor pentru 
terpret ca autopastițare —

în- 
in- 

Pro- 
fesorul escroc. Actorul a rezistat 
însă tentației apelind la modali
tăți mai noi, mai puțin exterioa
re ți astfel mai convingătoare. 
Apariții amuzante in sine, dar 
insuficient sudate în ansamblul 
general, au creat Ovidiu Schu
macher ți Mihai Mereuță. Dan 
Condurache, student la IATC, a 
pățit cu emoție, pentru prima 
oară, pe scena atît de reputată 
a Teatrului Bulandra.

VIORICA TANASESCU

SALONUL MUNICIPAL
DE PICTURA SI SCULPTURA

Ca si în alți ani corul obosit 
al pesimiștilor teginâ refrenul 
ir.dragii și anume acela că Sa
lonul e slab, cel mai slab, deoa
rece Întotdeauna pentru aseme
nea esteti improvizați ultimul va 
ti. logic, și cel mai nerealizat. 
Un salon este nu numai o sumă 
a valorilor de primă mărime, ci 
și o sumă a experiențelor, pe 
care evoluția artei ne obligă a 
le lua în considerație. Din pă
cate uităm prea adesea acest lu
cru. Dacă se poate totuși re
proșa ceva organizatorilor din 
acest an ai salonului este, pe a- 
locuri, generozitatea față de o 
sumă de lucrări mediocre. în 
care autorii au copiat cu sîrgu-

realitatea 
i un mă- 

fie ticu- 
!a modă.

Conferința 
cineaștilor

Despre filmele ști
ințifice realizate de 
sectorul de resort al 
studioului „Alexan
dru Sabia" s-a scris 
din păcate foarte rar 
deși, referindu-ne 
numai la documenta
rele pe teme medi
cale, cineaștii noștri 
au obținut nenumă
rate premii și me
dalii la diferite festi
valuri internaționale 
cu filme precum 
„Proteze vasculare 
din polimeton". „Ca
pul izolat", „Patolo
gia stomacului ope
rat". „Circulația ex- 
tracorporală" etc.

Una din ultimele 
realizări ale studiou
lui, documentarul „A 
DORMI... A VISA...", 
regia și scenariul 
Zoltan Terner. con
sultant științific dr. 
Sorin Virgil, ne fa
miliarizează cu ulti
mele cereetări asu
pra activității psihi
ce desfășurate în 
timpul somnului.

Pornind de la evi
dența experimentală

în 
in 

are
a faptului că 
cursul somnului, 
timp ce visăm, 
loc o accentuată miș
care globulară a o- 
cliilor. mișcare con
statată și prin inre-

unei „rații de vis". 
Și nu numai la om. 
„Somnul cu vise" 
fiind o altă stare a 
somnului, științific 
denumită „somn pa
radoxal", (în care a-

se oprește a- 
unui experi- 
limită. Este 
de „privarea

$1 CONTRA I

gistrarca biocuren
ților electrici ai a- 
celorași mușchi ocu
lari, cercetările ro
mânești — in spe
cial cele de la elini
că experimentală din 
Tg. Mureș — au de
monstrat necesitatea

par ecouri ți nu pre
vestiri ale realității, 
cum s-a interpretat 
neștiințific vreme în
delungată. visele pot 
fi stimulate de unii 
factori exteriori, ex- 
citații organice, tac
tile, zgomote etc.).

filmul 
supra 
men* 
vorba 
de vise". In absenta 
viselor apar grave 
dereglări psihice, iar 
dacă la oameni a- 
ceastă privare de 
vise efectuată expe
rimental duce la o 
totală epuizare ner
voasă numai in de
curs de citeva zile, 
în aceleași condiții 
animalele mor în 
două-trei săptămîni.

Dedicat unei părți 
a cercetărilor româ
nești de psiho-neuro- 
logie, filmul „A 
DORMI... A VISA..." 
pe lingă evidenție
rea bunelor rezultate 
ale școlii noastre 
medicale permite și 
o susținută cunoaște
re, la un nivel Ci 
largă 
a tainelor 
mulul 
care 
dăm.

de
accesibilitate, 

organis- 
uman. Drept 
vi-1 recoman-

S. TUDOR

THE! SCRISORI SECRETE : 
Patria (orele 9: 11.30; 14; 10,30; 
19; 21.15).

UN COMISAR ACUZA : Excel
sior (orele 9; 11.15: 13.30; ÎS; 18.15; 
20 30) Melodia (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,30; 20.45), Flamura
(orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.16; 
20,30).VALEA PRAFULUI DE PUȘCA ; 
Luceafărul (orele 9; 11.15; 13.30;
16; 18.30. 20.45). București (orele 
9: 1115: 13.30; 16.30; 18.45. 21).

SAMB1ZANGA ; Central (orele 
9.15; 11,30. 13.45; 16. 18.15; 20.30).

FLOAREA DE PIATRA : Doina 
(orele 9.30: 11.30; 13.45; 16; 18, — 
la ora 20 program de filme docu
mentare)

CE DRUM SA ALEGI ; SCaia 
(orele 9; 11.15, 13.45: 16.16; 18.95; 
21.15). Capitol (orele 9: 11.15: 13.30; 
16; 18.30. 21). Favorit (orele 9.15; 
11 30. 13.45: 16; t8.15: 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAtîELAN I 
Lumina (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18.30: 20.45)

R(O LOBO ! Festival (orele 9: 
11,15: 13.30: 16: 18 30 ; 21). Buzeștt 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;

20.30). Gloria (orele 8.43; 11.16:
13 30: 15,43; 18,15; 20.30). Modern 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 
20.45)

CIDUL ; Victoria (orele 9: 12.30; 
16 15; 19.45). Gri vi ta (orele 9; 
12.30; 16; 19,15). Aurora (orele 9; 
12.15; 16; 19.15).

MONOLOG : Viitorul (ora 20.15).
MERY POPPINS : Viitorul (o- 

rele 15,30: 18).
PĂCALĂ : Bucegi (orele 10; 16; 

19.15). Gfulești (orele 10; 16: 19.15), 
Arta (orele 11.45; 14.30; 17.18: 20).

LE MANS I Volza (orele »; 
11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.15). Fla
căra (orele 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI t Dacia (orele 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15; 20.30) Dru
mul Sării (orele 15,30; 18: 20,15).

ROMEO ȘI 3UL1ETA i Rahova 
(orele 10; 13,30; 18.30)

PROPRIETARII : Pacea (orele 
16; 18; 20).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN" s Unirea (orele 
15.45: 18: 20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP s Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

INSULA MISTERIOASA : Ta- 
rentari (orele 15,30; 18; 20.15),

Teatrul de stat din Oradea. Scenă din ,.Singurătatea trăgătorului 
la țintă" de Vasile Rebreanu ți Mitcea Zaciu

Foto: ST. WE1SS

ință de școlar, fie 
(adică o ulcică și 
nunchi de flori), 
rile unui curent ! 
Ele nu-și aveau locul aici din 
rațiuni privind calitatea. dar 
n-ar fi trebuit să-și aibă locul 
rr.ăcar pentru simplul motiv câ 
vecinătatea lor, pe simeze. are 
„miraculoasa" proprietate de a 
estompa orice lucru de valoare, 
că, pe de altă parte, au răpit 
un spațiu prețios, făcînd ca sa
lonul să se prezinte aglomerat, 
ticsit, asemenea unei consig
nații. Din acest punct de ve
dere, s-o recunoaștem, salonul 
este obositor.
vizitator 
țiilor de

Ce se 
tete în 
referim la lucrări și artiști care 
au dat întotdeauna tonul în ase
menea manifestări, constatăm 
lipsa unui retorism, a unei 
fastuozități a temelor. într-un 
cuvînt, o apropiere de pulsul 
actualității, într-un chip mai 
direct și spontan. Eroul pictu
rii este 
puțin 
țăranul, 
bianța 
existenței și muncii sale, omul 
anonim și teritoriul «ău simbo
lic, strada. Firește, cîțiva ama
tori de extravaganțe, sensibili 
altfel la orice mutație sau adîn- 
cire de perspectivă, descumpă
nesc întrucitva prin exagerări, 
prin confuzii — inevitabile in 
cazul lor — dintre semnificativ 
și banal. Anecdotica lucrărilor 
lor, în care vibrația lirică a co
tidianului e purtată la joasă 
înălțime, pe aripi de plumb, nu 
depășește bravada esopică. Nu 
asemenea lucrări dau tonul insă.

Mai observ că acum, ca și in 
alți ani, maeștrii artei noastre 
ori artiștii din generația mijlo
cie impun prin seriozitate, con- 
gtiința profesională, adincime ■

chiar pentru un 
consecvent al expozi- 
artă.
poate observa ca nou- 
acest salon ? Dacă ne

mai frecvent și mai 
„abstract", muncitorul, 
erou surprins în am- 
firească, cotidiană a

viziunii, respect pentru poziția 
artistică pe care au dobîndit-o 
și. in primul rind. pentru cei 
cărora li se adresează. Mă gin- 
desc la Alexandru Ciucurencu, 
Henri Catargi, Corneliu Baba. 
Margareta Sterian, regretatul 
Paul Miracovici. Virgil Almă- 
șan. Ion Pacea, Traian Brădean, 
Viorel Mărginean. Ion Săliștea- 
nu, Octav Grigorescu și atîția 
alții încă. Mă gîndesc, de ase
menea, la sculptori ca Ovidiu 
Maitec, George Apostu, Iliescu- 
Călinești, Paul Vasilescu, Va
sile Gorduz, la lucrările lor de 
o elevată ținută artistică.

Dacă înregistrăm mai puține 
debuturi răsunătoare în gene
rația tînără (deși ne-au atras 
atenția printr-o serie de cali
tăți Alexandru Chira, Ion Riti- 
voiu, Ion Ressu, Dan Constan- 
tinescu, Alexe Iulian, Mihai 
Mircea Ciobanu ș.a.) înre
gistrăm, în schimb o mai lim
pede departajare a creatorilor 
ce o compun, dar a creatorilor 
afirmați deja cu cîțiva ani in 
urmă, aflați la limita celor 35 
de ani. Vitalitatea, forța, pasiu
nea, uneori nonconformismul, 
înțeles în accepțiunea pozitivă 
a cuvîntului, constituiau tot a- 
tîtea calități, ce ne făceau, a- 
tunci, să întrezărim tot atîtea 
talente. Acestea, cum e și firesc 
poate nu-i mai susțin și reco
mandă astăzi pe toți. Perseve
rența unora, munca lor tenace 
dublată de o reală vocație, pe 
care într-un context mai zgo
motos n-o apreciam suficient, 
ți-au spus astăzi cuvîntul. In 
această categorie aș putea cita 
pe Mihai Bandac, Nicolae Gro
za, Gheorghe I. Anghel, Bene- 
ne Șuvăilă, Petru Popoviei ș.a. 
Și nu e puțin lucru ca și în ge
nerația tînără să descoperi — 
ți să fii convins că timpul nu 
te va infirma — certitudini.

Eveniment al vieții cultu- 
ral-artistice. Conferința 
ACIN-ului va analiza sta
diul actual al cinematogra
fiei române, succesele obți
nute in ultimii trei ani, fe
lul in care au fost transpu
se în practică indicațiile se
cretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la intilnirea cu 
ereatorii din domeniul cine
matografiei din martie 1971, 
hotăririte Plenarei din no
iembrie 1971. documentele 
Conferinței Naționale a par
tidului.

în intîmpmarea conferin
ței, biroul ACIN-ului a ela
borat și publicat teze capa
bile să stimuleze un fructuos 
schimb de opinii, înscriind ca 
sarcină principală a forumu
lui cineaștilor dezbaterea 
„problemelor esențiale ale 
activității de creare a filmu
lui, modul in care producția 
de filme corespunde cerințe
lor spirituale ale societății 
noastre și, totodată, să sta
bilească, trăgind concluzii 
specifice din programul par
tidului de educație comunis
tă, căile pentru dezvoltarea 
ascendentă a cinematogra
fiei noastre naționale". Me
rită să amintim la capitolul 
succeselor de necontestat ale 
cinematografiei noastre creș
terea producției filmelor de 
lung metraj, producții alături 
de care putem și trebuie să 
adăugăm serialele de televi
ziune „Urmărirea",. „Pistru
iatul" plus cele ce vor fi în ș 
curînd difuzate pe micul e- 
cran — „August in flăcări" 
și „Cireșarii".

Asistăm la o adevărată, o- 
fensivă a subiectelor de ac
tualitate, concomitent cu o 
mai fermă și atentă investi
gare a trecutului, a luptei și 
activității comuniștilor. Fil
me ca „Puterea și Adevărul", 
,,Mihai Viteazul", „Facerea 
lumii", „Serata", „întoarce
rea lui Magellan", „Explo
zia", „Cu miinile curate", 
..Trei scrisori secrete" și al
tele au ridicat și impus 
prestigiul filmului românesc.

O generație de tineri re
gizori. Radu Gabrea, Dan 
Pița, Mircea Veroiu, Cristia
na Nicolae s-a afirmat în a- 
cești ultimi trei ani, demon
strând că și în domeniul ar
tei filmului dispunem de o 
rezervă de talente capabile 
să contureze un loc aparte 
cinematografiei în contextul 
dezvoltării cultural-artistice 
a societății noastre.

Din tezele publicate în în- 
tîmpinarea conferinței am 
reținut două din cele mai 
importante lucruri care tre
buie să ne stea în atenție 
pentru a remedia deficiențe
le, atîtea cite sint ele și, 
mai ales așa cum se mani
festă ele. In primul rind este 
vorba de „intoleranța față 
de mediocritate" sau, cum se 
exprima plastic Geo Bogza, 
de manifestarea unei „aler
gii la impostură". Ceea ce. 
de fapt. tezele ACIN-ului 
precizează a fi „expresia 
lipsei de idei, a unei concep
ții regizorale clare, a lipsei 
de pregătire ideologică" și 
— în primă și ultimă instan
ță — „a lipsei de talent".

Toate aceste aspecte vor 
fi. desigur, analizate cu ma
turitate în conferința cineaș
tilor. ale cărei dezbateri vor 
deschide cu certitudine noi 
orizonturi pentru creșterea 
prestigiului filmului româ
nesc.

TUDOR STANESCU

C. R. CONSTANTINESCU

Festival de poezie 
patriotică

în zilele de 3 și 4 mai «e 
desfășoară la Tîrgoviște a V-a 
ediție a Festivalului de poezie 
patriotică „Testament literar". El 
cuprinde : vernisajele câtorva ex
poziții de publicistică școlară, 
grafică a tinerilor plasticieni și 
Ex-Libris, conoursul de creație 
literară „Pana Văcăreștilor“, 
concursul de interpretare a 
poeziei patriotice „Lira Tîrgo- 
viștei", concursul ..Ton-noezie 
Tîrgoviște 1974", spectacolul de 
muzică și poezie „30 de ani pe 
verticala împlinirilor", dezbate
rile : „Etica tînărului scriitor", 
„Limbajul poetic și poezia con
temporană", „Tîrgoviște în con
textul culturii românești", (MI
HAIL I. VLAD).

Sport. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica : Ana Blandiana. 23.20 
Muzică din opere. 23.55—24.00 Ul
timele știri.

SECRETUL LUI BUDHA : Flo- 
reasea (orele 15,30: 18: 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT i Cotrocenl (orele 14; 
16: 20).

TARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIA : Moșilor (orele 9; 
11.15; 13,30; 16: 18; 20.15).

SIMON TEMPLAR. INTERVINE: 
Crtngași (orele 16: t»,15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ S 
Munca (orele 16; 18; 20>. Progre
sul (ora 16,38).

CEAȚA i Progresul (orele 18:
20.15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Cosmos (orele 15.30; 18;
28.15) .

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : viran (orele 15.30: 
18: 20.15).

LOVE STORY I Popular (orele 
15.30: 18; 20 )5)

SUSPECȚII (orele 14.30: 16 30):
HOARDA SĂLBATICĂ (ambele 
serii — ora 18.45), rulează la 
Cinemateca „Union".

Opera Română • CARNAVAL ; 
INVITAȚIE LA VALS ; CARMEN 
(premieră) — ora 19; Teatrul de 
Operetă ; LA CALUL BĂLAN — 
ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mare) : SIMFONIA PATETICĂ — 
ora 19,38: (Sala Comedia) : DONA 
DIANA _ ora 19,30; Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra- (Schitu Măgu- 
reanu) : CHIȚIMIA — ora 20: 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 19: Teatrul C. L Nottara" 
(Sala Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19.30: (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR - ora 19; Teatrul 
Mic : VIAȚA E CA UN VAGON 7 
— ora 19.30; Teatrul Giulești : 
COPACII MOR ÎN PICIOARE — 
ora 19.30; Teatrul ..Ion Vasilescu" : 
REFLECTORUL REVISTEI _ ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă': SCU

FIȚA CU TREI IEZI — ora 11: 
HARAPNICUL FERMECAT — ora 
16: Teatrul ..Țăndărică- (Sala Vic
toria) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — 
ora 17: (Sala Academia) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA _ 
ora 10; Teatrul ,.C Tănase" (Sala 
Savoy) • PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR ! — ora 1»; (Sala Vic
toria) : VINO SA NE VEZI DI- 
SEARĂ — ora 19; Ansamblu!
.Rapsodia Română" : LA HANUL 

CU CtNTECE — ora 19.30: Circul
.Globus" : TNTILNTRE LA CIRC 
— orele 18 *i 19.34.

PROGRAMUL III
9.00 Știri 9.05 Int ignito — pro

gram de varietăți muzicale. 9,55

Melodia zilei ; ÎN PLIN BUCU
REȘTI de Ștefan Kardoș. 10,90 
D:vertis-club. 11.00 Profil pe por
tativ : Trim Lopez. 11.20 „Jocuri 
de apă de la Villa D’Este" de 
Franz Liszt. 11.30 Muzica și ges
tul. Dansul (II). 12,00 Știri 12,05 
Invitație în fonotecă. 12.55 Melo
dia zilei. 13.M închiderea emisiu
nii de dimineață. 17.0® Știrile 
după-amiezii. 17.05 Alo, Radio — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18.00 Șapte zile, șapte arte 
Cinema. 18.10 Muzică simtonică. 
18.55 Melodia zilei. 19,00 în direct... 
de la Clubul întreprinderii ARO- 
Cimpulung Seară pentru tineret. 
19.30 Știri. 19,35 Casa de diseuri 
..Asylum". 20.80 Teatru radiofonic. 
MANFRED de Byron. 21.84 Radio- 
fonc-rama. Astă seară muzică 
ușoară românească. 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic.

PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Te
lex. 17.35 Teleglob : R.S.F. Iugo
slavie _ Volvodina astăzi. 17.55 
Agroencielopedia. Emisiune de 
Știință și practică agricolă. 18.26 
Universitatea TV. 19,00 Bună 
seara, vacanță ! Film serial pen
tru copil ,.George". Episodul 
„Clinele de pază". 19.25 1001 de 
seri : Ciopîrțilă — producție 
Animafilm. 19,30 Telejurnal. 
1 Mai 1974 — sub semnul anului 
jubiliar. Cronica întrecerii pentru 
Îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen 20.00 SEARĂ PENTRU 
TINERET. Să învățăm un eîntee. 
Rubrică consacrată cunoașterii 
celor mal frumoase oîntece revo
luționare, patriotice și de muncă.

Este prezentat cînteeul „Te iubim, 
tinerețe" de Radu Șerban, pe ver
suri de Constantin CIrjan. 2013 
„De joi pină joi" — rubrică de 
știri din viața și activitatea or
ganizațiilor U.T.C. 20,13 Măsuri 
privind generalizarea tnvățămin- 
tului liceal. Interviu cu prof. 
Romeo Dăscălescu, dlr. adj. în 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului. 20.18 Brazii. Film-anchetă 
realizat de Timotei Ursu la Grupul 
de șantiere de pe Someș. 20.5» 
Repartizat în provincie. Film ar
tistic de scurt metraj, realizat de 
Virgil Moise șl Gh. Tudosie de la 
Cineclubul „Gaudeamus" din Ti
mișoara. Film laureat Ia Festivalul 
national al artei studențești. 
21,10 Teletop ’74. Emisiune-concurs 
de muzică ușoară românească. 
Transmisiune de la Tulcea 21.40 
Mai aveți o întrebare 7 „Omul 
modern șt alimentația". 22.15 24 
de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Concertul Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunli. 21.50 
Desene animate. 22,00 Cărți și 
idei.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEaVȘESCV.

Președintele Republicii Socialiste România
Președintele Siaka Stevens, aflat In prezent la aestaaea rpe- 

tială a O.N.U., m-a rugat să vă transmit urmă tarul mesaj :
Am primit cu multă plăcere vestea alegerii dumneavoastră 

in inalta funcție de președinte al Republicii Socialiste Bnaâaia. 
ceea ce corespunde cu demnitatea și stima de care vă buc-arat: 
spre a fi ridicat la inălțimea istoriei modeme a țârii cumr.ea- 
voastră.

Fie ca marea Înțelepciune de care ați dat dovadă in relațiile 
țării dumneavoastră și în intilnirile mondiale să vă călăuzească 
în noua dumneavoastră funcție.

Guvernul și poporul din Sierra Leone mi se alătură in a vă 
transmite multe felicitări.

Lucrările sesiunii de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare

La Pa-ar-L Mani A± i-

A'jrsg; 
KaeGac

Arie 
iha.—e» 
A. Ee-

S. L KOROMA.
Locțiitorul președintelui Sierrei wytr

Domnului NICOLAE CEAUȘESCV. 
Președintele Republicii Socialiste W—toii 

în numele Comitetului economie japono-roctar. • â Test- 
tem calde felicitări pentru alegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii Socialiste Romănia. precam fi «ăaeen 
urări pentru succese continui și multă sâr-â-atr.

MASASHI ISANO. 
Președinte!» Cemitatalai ecaaoMăa

Tovarășul NICOLAE CEACȘESCU, secretar general al Part*- 
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialista Roesă- 
nia, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministm al G«Ter
nului Republicii Socialiste România, au adresat tovarășfler 
L. I. BREJNEV. secretar general al C.C. al P.CX-S-. N. V. POD- 
GORNll, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al VLSA 
și A. N. KOSÎGHIN. președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., următoarea telegramă, de la bordul aviontai :

Survolînd teritoriul U.R.S.S., dorim să vă adresăm z .t-<*a 
voastră. Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. guvern—— 
și poporului sovietic prieten un cald salut tovărășesc s. cei* 
mai bune urări de succes în opera de construire a coTccg»- 
lui și in lupta pentru pace.

Miercuri, după-amiază, a sosit 
In Capitală o delegație a Uniu
nii Socialiste Arabe din Repu
blica Arabă Egipt, condusă de 
Youssef Kamel Abdel Aziz, 
membru al Secretariatului C.C. 
al U.S.A., președintele Comisiei 
de disciplină, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită in 
țara noastră. Din delegație mai 

Ț fac parte Kamal Chazly și Aii 
Dofda, membri ai C.C. al 
U.S.A., și Mustafa Zazou, con
silier juridic.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intimpi- 
nată de tovarășii Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Guină. pre
ședintele Colegiului central de 
partid, Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Păcuraru, șef de 
sector la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Republicii Arabe 
Egipt la București.

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste a organizat, miercuri 
seara. la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., .0 gală de filme do
cumentare, cu prilejul Zilei na
ționale a Republicii Arabe Si
riene.
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Academia Repcbliri! Socia
liste România a omagtat in ca
drul unei o—«uni jubdtare. care 
a avut loc miercuri. i.jza si 
opera marelui filozof fi ocn de 
știință german. Immar.jel Kar’ 
cu prilejul implmmi a SO de 
ani de la naștere.

Cuvintul de deschidere a ftwt 
rostit de acad. Mîroo Nsecleaec. 
președintele Academiei, care a 
evocat personalitatea multilate
rală a savantului, locul de sea
mă pe care il ocupă intre gân
ditorii epocii sale.

Vînzare cu plata
in rate

de autoturisme

unPentru a crea condiții ca 
număr tot mai mare de cetă
țeni să-și poată procura autotu
risme proprietate personală, gu
vernul a aprobat vînzarea cu 
plata in rate de autoturisme Da
cia 1 300 tuturor salariaților, 
membrilor cooperatori, pensio
narilor și altor persoane fizice.

La cumpărarea mașinii, per
soanele cu venituri lunare pină 
la 5 000 lei vor achita un avans 
minim de 30 la sută, iar cele cu 
venituri de peste 3 000 lei — de 
50 la sută. Diferența dintre a- 
vans și prețul de vinzare a au
toturismelor, la care se adaugă 
o dobindă anuală de 5 la sută.. 
se va plăti in cel mult 36 rate 
lunare.

în noile reglementări se men
ționează că autoturismele cum
părate în acest mod nu pot fi 
înstrăinate înainte de a fi achi
tate integral, precum și obliga
tivitatea asigurării lor pentru 
cazurile de avarii pe întreaga 
perioadă de plată a ratelor. De 
asemenea, se precizează că Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, prin întreprin
derile producătoare, va asigura 
necesarul de piese de schimb 
pentru întreținerea și repararea 
autoturismelor vîndute popu
lației.

Vremea se rhenuneț ceea ăătfk 
precizează meteorologi'. Floriei 
Militam — : cerul va fi mai 
mult acoperit îh Oltenia. Mun-. 
tenia, Dobrogean "XGldova ; și 
estul Transilvaniei unde vor că
dea ploi iar pe alocuri Iapoviță 
și ninsoare, mai ales în zonele 
deluroase. în rest cerul va fi 
schimbător, iar precipitațiile lo
cale. Vîntul va sufla moderat cu 
intensificări din sectorul estic. 
La munte va ninge. Temperatu
rile minime vor oscila între —4 
și +2 grade in nordul țării unde 
condițiile atmosferice rămîn fa
vorabile producerii brumei și 
înghețului la sol. în rest mini
mele vor fi cuprinse între 0 și 4 
grade. Temperaturile maxime 
vor oscila între 2 și 10 grade.

La București : vreme rece cu 
cer mai mult acoperit. Va con
tinua să plouă, iar trecător 
ploaia se va transforma in la- 
poviță și ninsoare. Vintul va su
fla moderat cu intensificări de 
scurtă durată din sectorul estic. 
Temperatura minimă va fi cu
prinsă între 0 și 2 grade iar 
maxima între 6 și 8 grade.
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s-Tvacta). TrCfgâcx WncamX 
OLD. Cirarâl Vera Xaceva 
iBapraj. T*a=r OaM-
săar~_aj. Keta Per-- Ceata .

Cetardta rtmrta-rw. JL M. 
ghimmr n SC) rse=cȚk Da 
F’.uEjel tPouOacai. Koe±= ătea- 
yama (MpaMaA Dl Tevegmai 
(Vfocgnita) Joes Page
Jacques Chea*» Jneța). B- 
G. L. Faaejreataer^ iCtaaM 
Istvan tar- Mi *
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Comisia pentru studiul pro
blemelor politice, ale securității 
internaționale și dezarmării dez
bate punctul intitulat ..Intensi
ficarea eforturilor in scopul 1- 
mltării fi Încetării cursei înar
mărilor. pentru dezarmare*, tn 
atenția comisiei se află mai 
multe memorandumuri fi pro
iecte de rezoluție axate pe as
pecte principale ale aceste; pro
bleme majore. Proiectul de re
zoluție propus de grupul român 
s-a bucurat 
ciere, fiind 
intervențiile

în ședința 
cuvintu! parlamentarii A P. Si- 
tikov (U.R.S.S.). Ion Mărgmea- 
nu (România), Kenji Fukunaga 
(Japonia). Peko Dapcevic (Iugo
slavia), Rolf Sieber (R.D. Ger-
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GHEORGHE BERCEANU - 
ÎN ACTIVITATEA

EXTRACOMPETIȚIONALĂ

actualitatea pentru tineret

JOI, 18 APRILIE
Casa de cultură a sectorului 

V, orele 17,00 — o dezbatere 
despre „Tinerețe, profesie, ideal 
și dragoste" cu participarea ti
nerelor de la întreprinderile 
„Apollo", „Adezgo", „Flora" și 
invitatele : Maria Costache, 
redactor șef al revistei „Fe
meia", compozitoarea Camelia 
Dăscălescu, președinta clubu
lui, Ecaterina Ursuleac, pre
ședinta comisiei de femei a sec
torului. Orchestra „Apollo" a 
casei de cultură, susține un 
spectacol artistic în care evo-

luează tinerii soliști amatori 
Viorel Burlacu. Doina Spira și 
Nicu Teodorescu.

VINERI. 1» APRILIE
La Casa de cultura a sectaru

lui VI are loc la orele UJ» o 
dezbatere despre ..Conduita corec
tă in societate, politețea șl ar.-_- 
dinea civilizată fată de pop-- 
latie". La orele M,»9 — un spec 
tacol susținut de ansamblul 
„Balada".

Tehnic-club, orele 
tru ce zboară omul 
o întrebare Ia care 
prof Cornel Filoti, 
nerilor. Slmbătă.

18,04 : ..Pen
in Cosmos T* 
va răspunfe 
invitatul n- 
Intre orele 

18.00—24,00. are loc un caleidoscop 
cultural-artistic ,,Cu melodia r.- 
lei“. program realizat la cererea 
spectatorilor. Melodii premiate la 
diverse festivaluri, un medalion 
Tom Jhons. Imagini din țara mu
zicii — Italia — comentariu înso
țit de diapozitive pe care-1 va 
face actorul Ion Arcudeanu de Ia 
Teatrul „Ion Creangă*.

i i I
cil

•jYiD r

r Ultima la universiada de 
îtmi trecut de la Moscova. Pe 
lingă acestea, doar un mic a- 
mănunt : toate de aur.

— Dintre marile satisfacții pe 
care o puteți numi și deose
bit* ?

— Deasupra tuturor se află 
marea satisfacție de la olimpia
dă. Atunci _a fost ca niciodată". 
Luptă epuizantă, adversari re- 
dutabilL Dar toate greutățile 
au fost compensate de înălți
mea podiumului pe care am ur
cat si de strălucirea medaliei.

— în ultimul timp nu am 
cai auzit de Gh. Berceanu in 
competițiile de lupte. Se retra
ge cumva ?

— Nu. Nu vreau să aud de 
retragere. Am fost într-adevăr 
departe de saltea datorită unei 
hepatite contractate după uni
versiada de anul trecut. Dar 
din august voi relua antrena
mentele s: sper ca reapariția în 
competiții să vă aducă și dum
neavoastră și mie noi satisfac- 
ti-

— Poate putini din cititorii 
noștri știu că urmați cursurile 
LEER. Ne-ați putea destăinui 
vreunul din gindurile de viitor?

— într-adevăr. sint în anul 
al H-lea la I.E.F.S. Dar absol
virea acestui institut nu mă 
va depărta de luptele greco-ro- 
mane. Doresc să devin antre- 
- or și să continui frumoasa tra
diție pe care noi, românii, o 
avem în acest domeniu.

LEON CHIRILA

• Pe stadionul Dinamo din Ca
pitală s-a disputat ieri partida 
amicală de fotbal dintre echi
pele de tineret (jucători sub 21 
de ani) ale Ungariei și Româ
niei. Victoria a revenit fotba
liștilor români cu scorul de 2—0 
(0—0), prin golurile înscrise de 
Crișan (min. 80) și Istrătescu 
(min. 83).

• Competiția ciclistă „Cupa 
Metalul" a continuat, ieri, la 
Ploiești cu proba pe circuit care, 
din cauza ploii, a fost redusă 
la 20 de ture (32 km) și s-a în
cheiat cu victoria brașoveanului 
Mircea Bădilă. cronometrat cu 
timpul de 53’30”. în clasamen
tul final, pe primul loc s-a si
tuat Mircea Bădilă, pe echipe 
victoria revenind formației Di
namo București.

• La bazinul din Parcul spor
tiv „23 August" din Capitală 
s-au încheiat aseară Campiona
tele republicane de sărituri în 
apă. în proba masculină de 
platformă, titlul de compion a 
fost cucerit de Ion Ganea 
(C.S.M. Sibiu) cu 425,20 puncte, 
iar proba feminină, la trambu
lina de 3 m, a fost ciștigată de 
Melania Decuseară (Progresul 
București) — 352,70 puncte.

• Ieri, la Sofia, în Cupa bal
canică la fotbal, echipa bulgară 
Akademik a intrecut cu scorul 
de 1—0 (1—0) formația Sport 
Club Bacău. în clasamentul gru
pei conduce Akademik, cu 
4 puncte, urmată de Sport Club 
Bacău — 5 puncte, Boluspor 
(Turcia) — 1 punct.
• La „Continental Chess 

Club" din Los Angeles s-au dis
putat partidele din runda a 
9-a a turneului internațional de 
șah. Florin Gheorghiu, (Româ
nia) a remizat, după 26 de mu
tări, cu americanul Anthony 
Saidy. Portoricanul Kaplan l-a 
invins pe Lengyel (Ungaria), iar 
iugoslavul Zvetozar Gligorici a

ciștigat, in 44 de mutări, la Ja
mes Tarjan (S.U.A.).

După desfășurarea acestor 
partide, în clasament pe primul 
loc se află, la egalitate, Florin 
Gheorghiu, Julio Kaplan și 
Zvetozar Gligorici cu cite 6 
puncte.

• La Helsinki, în cadrul cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (Grupa A), s-a disputat 
meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. și Poloniei. în vervă 
deosebită, hocheiștii sovietici au 
obținut o victorie categorică cu 
scorul de 17—0 (6—0, 7—0, 4—0), 
prin golurile marcate de Anisin, 
Kapustin. Lebedeev (cite 3), 
Malțev, Gusev, Mihailov (cite 
2). Iakușev și Șadrin (cite 1).

în clasament, după 8 etape, 
conduce echipa Cehoslovaciei cu 
14 puncte (golaveraj 52—12), ur
mată de formațiile U.R.S.S. — 
14 puncte (58—16), Suediei —7 
puncte, Finlandei — 6 puncte, 

Selecționata de hochei pe 
gheață a Suediei a învins cu 
scorul de 9—3 (2—1. 3—2, 4—0) 
echipa R.D. Germane in me
ciul disputat aseară în cadrul 
Campionatului mondial (gru
pa A).

• în runda a 5-a a turneu
lui internațional de șah de la 
Vrnjacka Banja, Rajcevici l-a 
invins pe Radulov, iar Nikolici 
a ciștigat partida susținută cu 
Victor Ciocîltea. Partida dintre 
Victor Ciocîltea și marele maes
tru sovietic Mark Taimanov, a- 
minată din prima rundă, s-a în
cheiat remiză după 19 mutări.

Pe primul loc în clasament se 
află Sax (Ungaria) cu 3,5 puncte 
și o partidă întreruptă, urmat 
de Rajcevici și Simici (ambii 
Iugoslavia) — cu cite 3 puncte 
(1), Țvetkovici (Iugoslavia) — 3 
puncte, Taimanov (U.R.S.S.) și 
Janosevici (Iugoslavia) — cite 
2,5 puncte (lj etc. Victor Ciocîl
tea ocupă locul 12 cu 1,5 puncte 
și o partidă amînată.

România-film prezintă
o produefie a Casei de film 5 FRAȚII JDERI

Un film de Mircea Drăgan, după Mihail Sadoveanu 
Scenariul ; Profira Sadoveanu, Constantin Mitru, Mircea Drc- 

gan
Imaginea : Nicolae Mărgineanu, Mircea Miodiit.
Muzica : Theodor Grigoriu.
Decoruri : arh. Constantin Simionescu.
Costume : Horia Popescu.
Sunetul ; ing. Camil Silviu și ing. A. Salamanian.
Montajul : lolanda Mîntulescu.
cu : Gheorghe Cozorici, Sebastian Papaiani, George Ccîbo- 

reanu, Toma Dimitriu, Geo Barton, Sondina Stan, lur e 
Darie, Emanoil Petruț, Florin Piersic, Ioana Drogan Geo - 
ge Motoi, Ștefan Velniciuc, Valeria Marian, Lucia Ri- 
peanu, Marcel Angheleseu.

Premiera pe teta Io Suceava — simbata, 20 aprilie. 

Premiera în Capitală, luni, 22 aprilie.
Fim rect'zc? în sfud'our e Centrului ce Producție Cinema

tografică București - cu concursul județului Suceava.



Astăzi încep la București lucrările sesiunii 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa 

Imperative ale 
cooperării europene

A ncepînd de astăzi, Capitala tării noastre va fi 
I gazda unei importante reuniuni internaționale : 

pînă la 29 aprilie, la București își va desfășura 
lucrările, pentru prima oară în afara sediului 
O.N.U. de la Geneva, cea de-a 29-a sesiune a 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa. 

Semnificația acestei manifestări este reliefată de contextul po
litic european, marcat, in special, de eforturile ce se depun 
la Geneva, in cadrul Conferinței pentru securitate și coope
rare in Europa, in vederea edificării unor noi relații politice 
și economice, bazate pe principiile independenței și suverani
tății naționale, egalității in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc.

De astă dată, participanții Ia sesiunea Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa — C.E.E.-O.N.U. — și-au propus să 
dezbată tema „Rolul tehnologiei în dezvoltarea economică a 
țărilor membre*'. La alegerea acestui subiect, statele membre 
au pornit de la strinsa corelație dintre tehnologie, industrie și 
creștere economică, de la necesitatea depistării celor mai pro
pice căi și mijloace pentru intensificarea cooperării între sta
tele continentului în aceste domenii.

După cum se știe, revoluția tehnico-științifică și-a adus o 
contribuție substanțială la adincirea diviziunii internaționale, 
creînd condiții fără precedent pentru diversificarea și in
tensificarea schimburilor materiale dintre state. S-au pro
dus profunde mutații, extinzindu-se raporturile în domeniul 
economiei, tehnicii și științei, ca și al formelor de colabo
rare pe planul tehnologiilor moderne. „Viața internațională 
— sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — arată că in re
lațiile economice mondiale formele clasice de comerț exterior 
se schimbă tot mai mult, apar forme noi de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică. Aceste forme au luat o am
ploare tot mai mare atit în cadrtfl relațiilor dintre țările so
cialiste, dintre țările capitaliste, cît și în relațiile dintre țări 
cu orinduiri sociale diferite".

In ultimii 10 ani, schimburile economice pe continentul eu
ropean au crescut continuu, s-au diversificat. Succesele în
registrate de statele socialiste în dezvoltarea industriei, ști
inței, tehnicii, în alte domenii ale activității economice, au 
favorizat lărgirea gamei schimburilor economice intre 
statele continentului. Astfel, potrivit datelor statistice, în pe
rioada anilor 1955-1970, comerțul Est-Vest a cunoscut un 
ritm mediu anual de creștere de 10 la sută, ritm superior 
creșterii comerțului mondial. Semnificativ este și faptul că 
în cadrul dialogului economic intereuropean, cooperarea in 
domeniile științei, tehnicii, industriei se află în continuu a- 
vans comparativ cu formele tradiționale de comerț exterior. 
Dacă la începutul deceniului al șaselea, cînd a apărut a- 
ceastă formă de cooperare internațională erau antrenate doar 
cîteva țări socialiste și capitaliste, cu cîțiva parteneri, in a- 
cest deceniu numărul acordurilor de cooperare industrială 
se apreciază a fi atins cifra de 600, din care mai mult de 200 
reprezintă rodul negocierilor din ultimii doi-treî ani. Potri
vit specialiștilor, această formă de cooperare prezintă nu
meroase avantaje între care : durabilitatea, continuitatea și 
profunzimea raporturilor dintre parteneri, introduce noi ele
mente de stabilitate, atenuează fluctuațiile de pe piața mon
dială, contribuind la accelerarea creșterii economice.

Subliniind importanța tehnologiei în dezvoltarea economică, 
raportul Secretariatului executiv al C.E.E.-O.N.U., publicat 
luna trecută la Geneva, releva că „progresul tehnic este una 
din condițiile esențiale ale creșterii economice și ale 
competitivității internaționale ale unei industrii". Sesiunea 
de la București este chemată să detalieze răspunsul la o se
rie de probleme privind legătura dintre știință, tehnică și 
dezvoltarea economică, să evidențieze contribuția tehnologiei, 
a schimburilor internaționale în acest domeniu, la creșterea 
economică în țările membre al C.E.E.-O.N.U. Raportul res
pectiv releva necesitatea convocării și a altor reuniuni, se- 
minarii și colocvii, pentru examinarea diferitelor aspecte ale 
cooperării intereuropene, cu accent pe domeniile științei și 
tehnicii, alte două din aceste manifestări urmind a avea loc 
la București ; una va fi consacrată măsurilor de protecție 
împotriva coroziunii în industriile mecanică și electroteh
nică, și alta, construcției in regiunile expuse Ia seisme sau 
prezentînd condiții de teren dificile.

Țara noastră, angajată pe calea dezvoltării economice, 
tehnico-științifice, și-a adus o contribuție însemnată la diver
sificarea formelor de cooperare economică. Deja in practica 
negocierilor dintre diferiți parteneri s-a impus procedeul li
vrării de echipamente și utilaje pe credit, rambursabile in 
produse rezultate din punerea in exploatare a echipamen
telor sau utilajelor respective. Inițiată de România, cu ani 
in urmă, această metodă a dobindit denumirea de -formula 
românească a cooperării industriale". De asemenea. România 
se află printre promotorii altor forme de cooperare indus
trială, in modalități superioare, firmele mixte constituind 
un exemplu în acest sens. România, aflată in plin efort da 
depășire a stadiului de țară în curs de dezvoltare, este de
plin interesată in promovarea unei largi și intense cooperări 
tehnico-științifice, care să permită dezvoltarea accelerată, 
armonioasă a tuturor economiilor naționale europene. De 
aceea, țara noastră se pronunță împotriva îngrădirii schim
burilor internaționale, militează pentru abolirea practicilor 
restrictive, discriminatorii.

Raportul Secretariatului executiv al C.E.E.-O.N.U. scria că 
„situația in Europa este propice pentru noi inițiative vizând 
dezvoltarea cooperării economice regionale" si sublinia bota- 
rîrea Comisiei „de a răspunde nevoii de cooperare intre ță
rile din regiunea C.E.E.-O.N.U., ținind seama de îmbunătă
țirea situației politice in această parte a lumii". In acest con
text, sesiunea a 29-a a Comisiei Economice a O.N.U. peatra 
Europa se bucură de auspicii dintre cele mai favorabile. Re
zultatele sale vor fi de natură să stimuleze procesele pozi
tive de pe continent.

IOAN TMOFTE

O.N.U.: Proiectul de declarație
al „Grupului celor 77”

„CEAUȘESCU,
președinte al poporului"

RAVAGIILE INUNDAȚIILOR DIN BRAZILIA
Potrivit ultimului bilanț guvernamental, noile inundații care 

s-au abătut în urmă cu trei zile asupra statelor din nord-esrul 
Braziliei au provocat moartea a cel puțin 12 persoane, pagube 
materiale incalculabile, determinind. totodată, alti 70 0W de lo
cuitori din această zonă rămași fără adăpost sâ-și părăsească 
gospodăriile distruse.

In statul Ceara, cel mai afectat de actualele inundații, apele 
continuă să crească amenințind orașele Paranaiba, Floriano și 
Picos. In zona orașului Iguatu a fost declanșată starea de ca
lamitate publică. Majoritatea celor 40 000 de locuitori ai orașului 
au părăsit in mare grabă gospodăriile, din care o mare parte se 
află deja sub apele învolburate ale riului Jaguaribe. Autorită
țile locale apreciază că 50 la sută din recolta de bumbac a fost 
distrusă. Alte 15 centre urbane din regiune sint grav amenințate 
de ape. O delegație a guvernului provincial a plecat spre Bra
silia în vederea obținerii de noi credite suplimentare de la auto
ritățile federale pentru a face față situației.

Situația se prezintă la fel de gravă in statul vecin Piaui, unde 
4 persoane și-au găsit moartea, iar pagubele provocate recolte
lor sînt foarte mari. ..... . . , _.

De asemenea, in extremitatea de nord-est a țăni. in statul Rio 
Grande do Norte, apele sint in creștere, determinind declararea 
stării de urgență.

a JM-WllrU lJAMIkH I

Milinea Gheorghiu 
primit de președintele 
Republicii Costa Rica

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII COSTA RICA. Jose Fi- 
gueres l-a primit pe Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
mici de Științe Sociale și Poli
tice a Republicii Socialiste Ro
mânia, care se află la San Jose 
ca observator din partea guver
nului român la reuniunea latino- 
americană pregătitoare pentru 
congresul mondial al populației.

Președintele Figueres și-a ex
primat deosebita satisfacție pen
tru apropiata sa vizită în Româ
nia, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prilej pentru 
a lua cunoștință nemijlocit de 
marile progrese realizate de po
porul prieten român în toate 
domeniile de activitate, de mul
tiplele posibilități de extindere 
a colaborării reciproc avanta
joase dintre cele două țări.

• DELEGAȚIA MINISTERU
LUI DE INTERNE al Republi
cii Socialiste România, condusă 
de general-maior Jean Moldo- 
veanu, adjunct al ministrului, 
care întreprinde o vizită in Re
publica Arabă Egipt, a fost pri
mită, miercuri, de Mamduh Sa
lem, vicepremier și ministru 
de interne al R.A.E. în cursul 
întrevederii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, au fost abordate pro
bleme de interes comun.

Colocviu franco-român 
de dialectologie

• LA UNIVERSITATEA DIN 
AIX-EN-PROVENCE a avut loc 
primul colocviu franco-român 
de dialectologie. In cadrul ma
nifestării, Ia care au participat 
numeroși cercetători francezi și 
români, au fost prezentate co
municări urmate de dezbateri 
interesante și utile. Colocviul

Marți după-amiază, „grupul celor 77“ a publicat în mod ofi
cial proiectul de „Declarație asupra creării unei noi ordini eco
nomice internaționale". Documentul subliniază creșterea conti
nuă a decalajelor economice 
și statele industrializate.

Printre principiile fundamen
tale înscrise în proiect se află 
egalitatea suverană a statelor, 
neamestecul în treburile inter
ne, cooperarea internațională 
pe baze de deplină egalitate, 
dreptul fiecărui popor de a-și 
alege propriul său sistem eco
nomic și social, dreptul inalie
nabil al popoarelor de a-și 
exercita suveranitatea perma
nentă asupra resurselor și bo
gățiilor lor naturale.

Documentul subliniază nece
sitatea punerii sub control a 
corporațiilor străine și a stabi
lirii unui raport echitabil intre 
prețurile materiilor prime și ale 
produselor industriale. Totoda
tă, se evidențiază imperativul 
instituirii unui nou sistem mo
netar internațional care să fa
ciliteze progresul economic al 
țărilor în curs de dezvoltare. 
De asemenea, în proiectul de 
declarație se relevă necesitatea 
acordării unui tratament prefe
rențial țărilor în curs de dez
voltare, precum și. a unor cre
dite pe termen lung, cu dobinzi 
mici.

în legătură cu exploatarea și 
utilizarea industrială a materii
lor prime, documentul propune 
luarea de măsuri pentru spori
rea competitivității produselor 
naturale față de produsele si
milare sintetice, încetarea risi
pei resurselor naturale și, în 
special, a produselor alimen
tare. în același timp, se preco
nizează formarea de asociații 
pe produsele principale de ex
port ale țărilor în curs de dez
voltare.

Ca anexă Ia declarație a fost 
publicat proiectul „Planului de 
acțiune", cuprinzind măsuri 
concrete de natură să ducă la 
transpunerea în viață a princi
piilor din documentul principal

dintre țările in curs de dezvoltare

mine sărăcia, bolile și foametea 
de pe fața Pămintului".

Nesti Nașe, ministrul afaceri
lor externe al Albaniei, a spri
jinit dreptul popoarelor de a 
se bucura de suveranitate per
manentă asupra resurselor lor 
naturale și dreptul statelor de 
a pune sub control activitățile 
monopolurilor străine, in inte
riorul granițelor lor.

Saadun Hammadi. ministrul 
petrolului și resurselor miniere 
al Irakului, a cerut să se pură 
capăt sistemului concesionări
lor, prin care corporațiile stră
ine capătă drepturi nelimitate 
in exploatarea resurselor na
turale ale țărilor in curs de 
dezvoltare. Acest sistem — a 
arătat vorbitorul — afectează 
suveranitatea națională a sta
telor de către aceste corporații.

Situația
Potrivit unor comunica

te ale Consiliului militar 
suprem, instaurat la con
ducerea Nigerului după 
lovitura de stat de la 15 
aprilie, situația este cal
mă pe întreg teritoriul 
național, iar comunicațiile 
telefonice și prin radio 
au fost restabilite.

Un articol al ziarului peruan „Expresso"
„Estâmpa", suplimentul politic al ziarului peruan „Expresso" din 

Lima, a publicat în numărul din 14 aprilie un bogat material 
despre România, însoțit de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și intitulat : „Ceaușescu, președinte al poporului".

Relevînd personalitatea politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. „Estampa" subliniază importanța evenimentului isto
ric de la 28 martie, cînd Marea Adunare Națională l-a ales in- 
tîiul președinte al României.

In continuare, articolul prezintă pe larg vizita întreprinsă, în 
septembrie 1973, in Republica Peru de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, menționîn- 
du-se că acordurile încheiate cu acel prilej constituie acte poli
tice de o deosebită însemnătate în direcția dezvoltării relațiilor 
de prietenie româno-peruane, a colaborării pe multiple planuri 
între cele două țări.

După ce trece în revistă în mod succint diferite momente din 
istoria patriei, a dezvoltării economiei și culturii, a edificării 
noii orinduiri sociale din țara noastră, „Estampa" prezintă date 
biografice ale șefului statului român, căruia ii adresează urmă
torul salut din partea ziarului :

„Prin, intermediul acestui articol, ne permitem să adresăm sa
lutul nostru președintelui Nicolae Ceaușescu, dorindu-i multe 
succese in opera de construire a socialismului in patria sa și 
realizarea dorinței sale de progres pentru poporul român".

Orientul
DAMASC 17 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
de la Damasc, reluat de agen
țiile Reuter și Associated Press, 
a anunțat că luptele dintre for
țele siriene și israeliene au 
continuat, în cursul nopții de 
marți spre miercuri, în regiu
nea Muntelui Hermon și s-au 
extins, ulterior, în alte sectoare 
ale frontului.

Potrivit declarației sale, inci
dentele din zona Muntelui Her
mon se desfășoară de mai mul
te zile, fără întrerupere.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — 
Comandamentul militar de la 
Tel Aviv a anunțat că artileria 
siriană a bombardat, în noap
tea de marți spre miercuri și 
în cursul zilei de ieri pozițiile 
israeliene de pe Muntele Her
mon. S-a menționat, de aseme
nea, că duelurile de tancuri și 
artilerie au continuat de-a lun
gul liniei de încetare a focului 
din regiune.

NAȚIUNILE UNITE 17 (A- 
gerpres). — La sediul din New 
York al Națiunilor Unite au 
continuat dezbaterile Consiliu-

Apropiat
lui de Securitate consacrate 
examinării situației de la fron
tiera dintre Liban și Israel. 
Membrii Consiliului au audiat 
punctele de vedere ale unor 
delegații, între care cele ale 
U.R.S.S., Franței, Marii Britanii 
și R. P. Chineze. Lucrările 
Consiliului au fost întrerupte 
fără a se stabili o dată la care 
să fie reluate.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — 
Comitetul Director al Partidului 
Israelian al Muncii — principa
la formațiune politică reprezen
tată în cabinetul demisionar al 
Goldei Meir — a hotărit să for
meze o nouă coaliție guverna,- 
mentală, care să conducă țara 
pînă la viitoarele alegeri parla
mentare ce ar urma să aibă 
loc în toamna acestui an, rela
tează agențiile de presă. Tot
odată, s-a căzut de acord ca 
cei 600 membri ai Comitetului 
Central al partidului să se re
unească, sîmbătă, pentru a-1 
desemna pe viitorul șef al gu
vernului, propunere care ur
mează să fie confirmată de pre
ședintele Ephraim Katzir.

Addenda la „Pămîntul privit prin, ferestrele cerului”

în continuarea dezbaterilor 
de politică generală din plenara 
Adunării Generale a luat 
vintul ministrul afacerilor 
terne și educației al Nepalului,
G. B. Karki. care a declarat că 
„sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale ii revine sarcina 
întreprinderii primilor nași ma
jori in direcția elaborării unei 
noi carte a cooperări: econc 
mice internațional-:, care sa ei

De asemenea, potrivit urttr 
Informații citate de ager.ua 
France Press». serviciile ad
ministrative. băncile și trans
porturile și-au reluat activita
tea normală. Postai de 
Niamey continuă sâ tri 
știri despre manifestă 
au loc in sprijinul noilor auto
rități. organizate, in special. de 
studenți și elevi.

Un comunicat oficial tr 
nează că restricțiile de c 
ție in capitală cot 
mină in 
ții. iar 
primit 
armele

tuirea unui nou guvern, format 
din 11 membri ai forțelor ar
mate.

Se relevă, pe de altă parte, 
din sursă oficială, că autorită
țile militare nu au permis ate
rizarea la Niamey a avionului 
cu care călătorea premierul li
bian, Abdel Salam Jallotid, ve
nit pentru a discuta viitorul 
relațiilor dintre cele două țări.

După aventura cosmică
Astronautul Russel

expediției

-3
tâ

le ee

L. Schweickart, pilotul modulului lunar in cadrul
— 9//, vorbește ziarului nostru

30-a aniversări a 
eliberării României

Prin spectacolele prezen
tate zilele acestea in unele 
localități belgiene de ansam
blul folcloric ..Carpați", din 
Cimpolung-MnsceL a fost 
inaugurată seria manifestă
rilor consacrate in Belgia ce
lei de-a W-a aniversări a e- 
liberării României de sub 
dominația fascistă.

In acest cadru, sub înaltul 
patronaj al primului minis
tru belgian, al Ambasadei 
române la Bruxelles, al aso
ciației culturale Belgia-Ro- 
mânia. prin prezența unor e- 
minente personalități ale 
vieții politice și culturale 
belgiene, in localitatea Dison 
se desfășoară, in cursul aces
tei sâptămini. o suită de 
prestigioase acțiuni avind ca 
scop cunoașterea României, a 
tradițiilor ei, a realităților 
contemporane românești. Se 
vor face expuneri pe diferite 
teme, artiști români vor pre
zenta spectacole, va avea loc 
vernisajul unei expoziții de 
grafică românească contem
porană.

Pentru mine, ca ziarist, întîl- 
nirea cu un astronaut este o 
șansă. Ca om, vizita la Hous
ton reprezintă un privilegiu. 
Ani de zile am auzit vorbin- 
du-se despre Centrul spațial și 
despre munca oamenilor de 
aici. I-am urmărit în multe rîn- 
duri lucrind, calculind, tremu- 
rind ca și noi ceilalți cu ochii 
pe cadranul televizorului in aș
teptarea semnelor favorabile 
privind evoluția zborului. Des
pre Centrul spațial „L. B. John
son" din Houston-Texas vei 
afla că se numește și Casa as- 
tronauților. Parte 
navelor cosmice 
bază au îmbrăcat 
tătorului terestru, 
centrul, am văzut 
plină de computere și de 
dar aștept ca evenimentul ade
vărat sâ se consume odată cu 
sosirea tui Russel Schweickart

Bărbatul din fața mea a fost 
ia Cosmos. N-a pus piciorul pe 
Lună dar i-a fortat
Pe nava

• Determină zborul 
spațial schimbări în ati
tudinea omului ?

— în sensul tradițional al 
cuvintului, aș spune că răspun
sul la întrebarea dv. este : nu ! 
Dacă întrebarea are în vedere 
ansamblul de comportări ale in
dividului, modul lui de a gindi. 
acționa și comporta între seme
nii săi, respectul pentru na
tură, de exemplu, pentru oa
meni în general, îndrăznesc să 
spun : da ! Mă înțelegeți cred 
atunci cînd spun că este foarte 
dificil pentru oricine merge cu 
ochii și urechile largi deschise

mint și să recîștigi deprinderile 
de dinainte.

• închipuițl-vă că un 
ziarist, aș putea fi chiar 
eu, dorește să vadă 
ochii lui cum se 
Pămîntul...

— Cercetările de pînă 
ne-au dat să înțelegem ____
despre viața în afara spațiului 
în care sintem obișnuiți să res
pirăm. Eu gindesc că omul 
poate trăi în Cosmos. Personal 
cred că omul poate mai mult 
să facă în acest timp decît i 
ș-a cerut pină acum. Va trebui, 
însă, să ne decidem ce ar urma 
să se întîmple după ce el a 
ajuns pe orbită : să privească 
mările și oceanele din pură plă
cere ? Astronomie ? Să-și pe
treacă acolo concediul ? Aștep
tăm de la misiunile spațiale 
ulterioare să ne ajute să pri
cepem Pămîntul așa cum n-am 
reușit s-o facem de milenii îu- 
coace. Intre altele ne pregătim 
să știm mai mult în ce privește 
interacțiunea dintre atmosferă 
și oceane, unul din factorii care 
controlează starea vremii pe 
globul nostru. Dacă după toate 
astea vor fi amatori să-și pe
treacă week-end-ul la sute de 
kilometri de casă și material 
lucrul acesta va fi posibil, n-au 
decît să insiste. Numai că a- 
ceste treburi nu ne mai privesc 
pe noi. Ele vor intra probabil 
in atribuțiile instituțiilor turis
tice, comerciale, de transport. 
Preocupările noastre sînt de na-

• Cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la crearea or
ganizației de pionieri din 
România, la Casa pionieri
lor din raionul Frunze, din 
Moscova, a avut loc o adu
nare festivă, la care au par
ticipat reprezentanți ai Con
ducerii centrale a Asociației 
oe prietenie sovieto-române 
(A-P.S.R.). ai organizațiilor 
pionierești din școlile ca
pitalei sovietice, membri co
lectivi ai A.P.S.R.. din 
partea organizației de Kom- 

L cadre didactice. Au 
prezențe de asemenea. 

Colț, ministru 
al ama'oasei țăru 

turtea Sovic- 
ai ambasadei.
pionieri de la 

ksi a ambasadei 
• <Ln Mrsriiva a 

test prilej. un 
■tstfe in- 
Cocstrtist 
social iste.

cu 
rotește

cu- 
ex-

în cinstea celei de a

Btodata.- - _ • - -

greu

în imaginea de sus i vechea stațiune militară. Imaginea de jos 
reprezintă macheta viitoarei „stațiuni de operațiuni financiare 

și bancare Fortuna", (Cea de-a 53-a „oază fiscală...")

a fost însoțit de manifestări 
culturale, printre care o seară 
de poezie românească și expo
ziția arheologică „Vestigii daco
române".

„Gioconda" la Tokio
• CELEBRUL TABLOU al 

lui Leonardo da Vinci, Giocon- 
da, a sosit, miercuri, Ia Tokio 
Ia bordul unui avion „Boeing 
707“ al companiei „Aîr France". 
Ia aeroport fiind luate măsuri 
de precauție care, în mod obiș
nuit, sint rezervate șefilor de 
state.

Edward Kennedy 
in Iugoslavia

• PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA, Iosip Broz Tito, a 
primit pe senatorul american 
Edward Kennedy, aflat în ca
pitala iugoslavă într-o vizită 
neoficială.
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acum 
multe

vigoare pe 
trupele de 
ordin să predea 
$i munițiile ar

de fastul regim. Se 
nează. totodată, că doi soi 
au fost uciși in cu 
telor prilejuite de

Numărul „oazelor 
fiscale" crește rapid. 
Spre satisfacția mul
tor oameni de afa
ceri care caută să se 
sustragă plății impo
zitelor și spre irita
rea multor miniștri 
de finanțe din Occi
dent care constată că 
diversele societăți 
gen „cutie poștală" 
cu sediul la Baha
mas, Bermude, Li
echtenstein ș.a., pro
voacă goluri serioase 
în bugetele pe care 
ei trebuie să le ad
ministreze.

In urmă cu numai 
două luni, anunțuri 
din presa americană, 
britanică, belgiană și 
vest-germană semna
lau apariția unui 
nou „paradis fiscal" : 
insulele Cayman 
Pacific. Reclama 
na ademenitor : 
numai 8 minute 
zbor de Miami, 
oferim un tărim 
de nu există cuvîn- 
tul impozit. Cu o

între 400 și 
dolari pe an 

exclusivita- 
sucursale 

de orice 
pentru o- 
pină în

din pasagerii 
revenind 
haina
Am 
sala

la 
cerce- 
vizitat 
aceea 

emoții

fereastra. 
«Apollo 9* a făcut 

ocolul Lunii, probind fidelita
tea modulului. Proba la rece a 
pasului de mai tirziu evocat de 
Armstrong. Născut la 25 octom
brie 1935. in Neptun-New Jer
sey. Pâr roșcat, ochi albaștri. 
Licențiat in aeronautică, doc
tor in aero și astronautică al 
Institutului de tehnologie 
Massachusetts. Schweickart 
servit ca pilot in aviația S 
telor Unite din 1956 pină 
1963. Ca cercetător științific în 
cadrul Laboratorului de astro
nomie s-a ocupat de studierea 
straturilor superioare ale atmos
ferei, mișcarea stelelor, stabili
zarea imaginilor stelare, teza de 
doctorat avind ca temă radia
ția stratosfericâ. In octombrie 
1963 s-a numărat printre cei H 
astronauti recrutați de N.A.S.A. 
in vederea zborurilor cosmice 
de mai tirziu. Ca membru al 
echipajului „Apollo 9" a avut 
de îndeplinit sarcina de pilot al 
modulului lunar. La acea dată 
(3—13 martie 1969) avea loc al 
treilea zbor cu echipaj la bord 
din seria „Apollo", al doilea 
lansat cu „Saturn V“ și prima 
deplasare manevrată de om a 
modulului lunar. Responsabili
tatea intregii misiuni a fost în
credințată lui James McDivitt 
in timp ce David R. Scott a 
condus modulul de comandă. 
Momentul de vîrf al programu
lui l-a constituit tocmai verifi
carea modulului lunar, vehiculul 
a cărui importanță in succesul 
revenirii pe Pămint era deter
minant. Timp de 46 de minute, 
plecat de lingă modulul de co
mandă. Schweickart a ‘ "
nit diferite operații în 
tatea Lunii, in total a petrecut 
in spațiu 241 de ore.

se vede Pămin- 
ferestrele ceru- 

Schweickart ?
să adun in

îndepli- 
vecină-

într-o experiență ca aceasta să 
resimtă șocul noutății. Dacă tu 
te rotești in jurul planetei, ești 
tentat să privești spre Pămint 
în orice clipă, o faci de sute 
de ori și incepi, încetul cu în
cetul, să te confunzi cu globul 
întreg...

• A fost ușor de obți
nut passpartu-ul pentru 
Cosmos ?

— O, dumnezeule, procesul de 
selecție pentru statutul de cos
monaut este un mare mister... 
La vremea aceea se ocupau 
de selecție doi șefi, unul con
ducea oficiul astronauților, ce
lălalt era directorul misiunilor 
spațiale cu echipaj uman la 
bord. Perioada de antrenament 
depindea de caracterul zboru
lui. în cazul misiunii „Gemini" 
puteai fi selectat chiar numai 
cu șase luni înainte de a fi lan
sat. în cazul programului 
„Skylab" noi am selecționat 15 
oameni incluzind echipajele-du- 
blură, cu doi ani înaintea pri
mului zbor. Indiferent, însă, de 
ce se va intîmpla, tu n-ai decit 
să te antrenezi extrem de se
rios și... să aștepți. în condiții 
normale, zborul va veni !

din 
su- 
„La 

de 
vă 

un-

taxă 
1600 
căpătați 
tea unei 
exceptată 
fiscalități 
perațiuni 
1994, timp de două 
decenii. Legături te
lex și telefonice asi
gurate pentru orice 
colț al lumii". Săp
tămânalul vest-ger- 
man DIE ZEIT 
marca faptul că nu
mai în ultimul de
ceniu numărul „oa
zelor fiscale" s-a du
blat ajungînd actual
mente la 52.

Iată însă că 
altă publicație vest- 
germană, cotidianul 
hamburghez DIE 
WELT, aflăm că sta
tistica „oazelor fis
cale" e pe punctul 
de a fi modificată. 
Se proiectează orga
nizarea celui de-al 
53-lea „paradis" al 
amatorilor occiden
tali de fraudă fisca-

re-

din

lă. Doi oameni de 
afaceri, vest-germa- 
nul Richard Rode 
din Northeim și en
glezul Ray Bates din 
Liverpool au anunțat 
începerea lucrărilor 
pentru amenajarea 
„stațiunii de opera
țiuni financiare și 
bancare Fortuna" in 
Marea Nordului. Fo
losind o veche sta
țiune de aproviziona
re a marinei militare 
britanice, cei doi în
treprinzători vor să 
amenajeze un origi
nal „paradis fiscal" 
pe piloni. In faza 
finală această insulă 
artificială va avea o 
suprafață de 10 000 
metri pătrați, puțind 
adăposti birourile a 
sute de „firme fanto
mă" al căror unic 
obiectiv va fi sustra
gerea de Ia plata im
pozitelor in țările 
unde operează în 
mod real.

P. N.

— Ar fi 
cîteva cuvinte sentimentele cu 
care te întorci din spațiul cos
mic. Este greu să spui cum te 
simți acolo departe de oameni, 
departe de lume. Trebuie să 
spun că te simți foarte bine, 
este realmente plăcut să „înoți" 
în stare de imponderabilitate. 
Sint 
cute 
diul 
mai 
unii 
dificultăți in 
de adaptare, dar din clipa cind 
aceste necazuri rămin in urmă 
cadrul în care te afli, zborul 
propriu-zis, absența gravității 
te cuceresc. Tu poți muta orice 
lucru de colo-colo fără nici-o 
dificultate. Vrei să treci lucru
rile prin spate, să le arunci cit 
de departe, nici o greutate... In 
altă ordine de idei, ai de fă
cut lucruri pe care le faci de 
cind te știi. Rațiunea pentru 
care am trimis in spațiu misiu
nea „Skylab" este tocmai de a 
verifica cum se desfășoară in 
spațiul extraterestru asemenea 
activități cotidiene. încercăm să 
înțelegem mai bine ce 
activități sînt posibile, 
strumente ne trebuie 
a Ie urmări, învățînd, 
mulțime de elemente noi. Ca să 
înțelegi cum decurg lucrurile 
trebuie să măsori orice, totul se 
televizează sau se imprimă.

o mulțime de lucruri plă- 
pe care le ai de făcut. Me
in care lucrezi se prezintă 
mult decit natural. Pentru 
dintre noi au existat unele 

prima perioadă.

fel de 
ce in- 
pentru 
deci o

o Ar putea aspira ori
cine la călătoria spațială?

— Știu eu ? Programele spa
țiale contează în prezent pe oa
meni în stare să profeseze ceva 
anume în cursul expediției ex
traterestre. Trebuie să fii pilot, 
pilot de încercare, om de știin
ță, și peste toate astea 
nevoie să posezi, după 
știți, o condiție fizică specială, 
suficientă pentru a opera 
cient în costumul de astronaut, 
să poți lucra in afara cabinei 
purtătoare. Cînd vom avea gata 
sistemul de lansare bazat pe 
avionul-rachetă, asemenea ce
rințe vor fi atenuate, se va pu
tea lucra in haine obișnuite, 
despre mediul în care se des
fășoară activitatea știm de acum 
destule. Ca parte a programu
lui shuttle se are în vedere 
transportarea pe orbită chiar a 
unor persoane care nu fac ope
rații de zbor, ele urmind să 
participe Ia experiențele știin
țifice planificate, cum ar fi cele 
biologice. Și atunci însă, rămin 
deschise alt gen de întrebări. 
A pluti în spațiu în condiții de 
imponderabilitate este relativ 
ușor. Nu trebuie să utilizezi 
mușchii, prea mult, inima lu
crează fără efort special. Per
soanele suferinde de inimă pot 
viețui mai mult în spațiu, este 
adevărat. Dificultățile apar cînd 
trebuie să revii înapoi pe Pă-

este 
cum 

i» 
efi-

tice, comerciale, i.. 
Preocupările noastre sînt 
tură exclusiv științifică.

„Apollo" s-a 
„Skylab" s-a 

nat, ce se petrece 
la Houston, 
Schweickart ?

— Programul nostru 
s-a schimbat destul de______
ultima vreme. Am avut în anii 
’60 lansări spectaculoase, culmi- 
nînd cu debarcarea pe Lună. 
Prima decadă de explorare a 
Cosmosului ne-a pus la dispo
ziție un volum mare de date 
în diferite direcții pe care avem 
acum datoria să le exploatăm 
Ia maximum. Dacă in deceniul 
trecut omul se lupta să ajungă 
în Cosmos, să ajungă pe Lună, 
sintem acum cu atenția îndrep
tată în jos de orbita circumte- 
restră, privim spre Pămint. O- 
dată cu prelucrarea și interpre
tarea datelor furnizate de pro
gramele anterioare avem în lu
cru acțiuni viitoare legate de 
prezența omului în spațiul cos
mic. In 1975 va fi pusă în apli
care prima acțiune de joncțiu
ne vehiculară extraterestră. 
Proiectul, numit „Soyuz-Apol- 
lo“, elaborat în colectiv de 
specialiștii noștri și cei sovie
tici va reuni in spațiu doi cos- 
monauți pe „Soyuz" și trei pe 
„Apollo". Cele două vehicule se 
vor întilni și uni în spațiu, lu
crind împreună citeva zile. A- 
vem în faza de proiect noul 
concept de zbor spațial, cu aju
torul vehicolului shuttle, cu 
caracteristici deosebite — lan
sare asemeni rachetei, revenire 
din Cosmos și aterizare similar 
aeroplanului. Noi sperăm să-I 
putem reutiliza de multe ori 
după aceea, chiar de 100 de ori. 
Astfel vom realiza vechea 
noastră dorință de a cobori 
costul misiunilor spațiale în
cărcate excesiv de costul ex
traordinar al rachetelor nerecu
perabile.

• înainte de a ne des
părți, l-am întrebat pe 
Russel Schweickart să mi 
se prezinte ca... „civil". 
A izbucnit în ris zicîn- 
du-mi pe un ton amu
zat :

— Din clipa în care aî fost 
selecționat în grupul de astro 
nauți, devii în fapt obiect dc 
atenție publică. Primii șapte 
astronauți recrutați de N.A.S.A. 
nu puteau să iasă pe stradă, 
n-aveau răgaz, nu erau lăsați 
pur și simplu să servească masa 
în locuri publice pentru că nici 
nu apăreau bine undeva și erau 
imobilizați imediat de mulți
mea de copii, de părinții lor, 
solicitind autografe. Obiceiul 
persistă in mare parte și azi...

NEAGU UDROIU
Houston, Texas
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