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I. Ca orice istorie, existența 
Combinatului chimic Victoria se 
exprimă în ani, în cifre, este jalo
nată prin evenimente, fiecare în 
parte sugerind cî/te ceva din tra
iectoria unuia dintre „pionierii" 
industriei chimice românești, rit
mul uluitor de rapid al dezvoltă
rii sale. In cabinetul directorului 
combinatului, ing. OVIDIU PAN- 
TEA, străbat retrospectiv, pe mă
sură ce acesta răsfoiește cartea 
de onoare, etapele mai impor
tante.

— De la o producție foarte re- 
strînsă, cu circa 8 produse de 
bază, am ajuns să producem as

tăzi 64 de sortimente, unele pen
tru export. Peste 50 la sută din 
producția de metanol, de pildă, 
este exportată în Anglia, Franța, 
B.F.C., Austria, Iugoslavia, Un
garia și alte țări. In perioada 
1960—1970, s-au construit aici 9 
fabrici noi, printre care trei de 
metanol, două de formaldehidă, 
fabrica de adezivi ureoformalde- 
hidici. S-a dezvoltat producția de 
nitroceluloză pentru lacuri, a fost 
asimilată prin cercetări proprii' 
producția de schimbători de ioni. 
Am produs în anul 19.70 de cir
ca două ori mai mplt ca în.1965; 
de 5 ori mai mult ca în 1960 și

de 6 ori mai mult ca în 1955. Și 
încă un reper: la sfîrșitul aces
tui cincinal producția globală va 
fi de aproape două ori și jumăta
te mai mare față de 1970. Va 
produce încă o fabrică de meta
nol, o secție de prelucrarea ma
selor plastice pentru industria 
constructoare de mașini, se va 
dezvolta producția de adezivi...

— Dar tinerii, ce înseamnă ti
nerii în viața acestui combinat ? 

' — S-a, început ridicarea com
binatului cu ei, mai ales au ei. 
Intl-o vreme, media vîrstei k era 
tub 25 de ani, acum a mai eres-

BIOGRAFICE LA COMBINATUL CHIMIC VICTORIA

cut, pentru că tinerii de atunci 
au rămas aici, statornici.'Dar nici 
azi, această medie nu depășește 
30 de ani. Ceea ce reprezintă 
dezvoltarea de-a lungul anilor a 
combinatului este astfel pregnant 
dat prin munca tineretului. In 
1960, productivitatea, muncii pe 
salariat era de 65 000 Iți. In 1970 
ajunsese., la 189 000 lei și scontăm 
ca la sfîrșitul acestui cincinal să 
depășească 250000 lei. S-au for
mat aici cadre temeinic pregăti
te, muncitori pricepuți, discipli
nați. Am avut organizații U.T.C. 
puternice care au creat și stimu
lat permanent, prin multe ac
tivități proprii, un climat al se
riozității profesionale și al dorin
ței "de perfecționare prin învăță
tură. Știu asta îndeaproape, pen
tru că eu însumi am fost mem

bru al comitetului organizației 
U.T.C. și pentru că lucrez azi cu 
ing. Radu Molnar, ing. loan 
Bobeș sau, ing. Mircea Beca, cu 
numeroase alte cadre tehnice și 
inginerești formate din rîndurile 
celor care cu ani în urmă erau 
muncitori sau se calificau într-o 
meserie.

— C'tți ani aveți, tovarășe di
rector P

— Am împlinit deja 33 !
II. Sînt astăzi în combinat 12 

organizații de bază U.T.C. și, cu 
cei mai recenți tineri primiți în 
rîndurile U.T.C. — Constantin 
Matvei și Georgeta Neagoș — 
numărul uteciștilbr a ajuns la
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PLASTICA : Resursele 
și limitele imaginativu
lui

CRONICI
T.V. : Fra Mauro 
Zurich

MUZICALA: Valorile 
unui tînăr creator
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” Interviu cu ION SME- IDESCU, secretar gene
ral al Centrocoop

I- RUBRICA FETELOR:
La început răspunzi la 

(întrebarea : CE FACI 
LA ABSOLVIREA ȘCO
LII GENERALE?

— în sprijinul candidați- 
lor la studenție : AZI, 

IDA CONSULTAȚII IN
STITUTUL DE CON
STRUCȚII.
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DIN PIATRA NEAMȚ

LĂSA TĂ
CARTEA TEHNICĂ PE

RAFTUL INDIFERENTEI?
• O NOAPTE ALBA 

TN 9 ETAJE COLORATE

Acum, fiindcă e trecut de mie
zul nopții, coridoarele spațioase, 
geometrice, sînt pustii, abia lu
minate. Mirosul obișnuit de spi
tal lipsește. Liniște. Și totuși, la 
fiecare din cele nouă pivele, se 
simte prezența celor cîteva sute 
de copii adormiți. Pentru ca du
rerea să le fie alinată, sau con
valescența cît mai plăcută, în 
timpul zilei li se spune poate, 
aiei, în noul spital de copii din 
Oradea :

— „Dacă ești cuminte și o lași 
pe „tanti" doctor să-ți schimbe 
pansamentul, facem o plimbare : 
trecem întii pe la etajul șase, 
care este cu totul și cu totul al
bastru, apoi luăm liftul — știi, 
liftul acela frumos și iute, ca un 
spiriduș, cu poze pe pereți — și

hoteluri
ale
sanataui
trecem pe la etajul șapte, care 
este galben, iar, la urmă, aler
găm puțin sus de tot, unde — 
iți mai amintești — totul este 
roșu... Și povestea este chiar 
adevărată : fiecare etaj este co
lorat altfel, iar aproape ' toate 
cele 15 ascensoare sînt împo
dobite cu poze. Și tot ca să uite 
Unde se află, ca să nu-și amin
tească că a doua zi se vor lungi 
Înfiorați pe o masă de operație, 
li se mai spune poate :

— „Acum o să mîncăm. Chiar 
aici, vezi, la măsuța asta. Și 
lingă noi, pe scăunașul ăsta 
verde, o să stea Nuți — una din 
colegele de cameră, să presupu
nem — iar dincolo, or să se așe
ze piticii șl ursulețul. îi vezi, a- 
cum sînt acolo, pe polița cu 
cărți. Vor să mănînce cu noi, 
fiindcă și lor li s-a făcut foame. 
Și, după masă. îți alegi o carte 
cu povești și..."

Trec prin micile săli de mese, 
apoi prin saloanele cu mobilă 
lilioutană. Absolut totul, de la 
dulapuri și scaune, pînă la WC- 
uri sau băi, a fost miniaturizat, 
redimensionat de o mină gene
roasă. Pretutindeni, flori, jucă
rii. Evocarea lor răsună, îri tăce-

ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a V-a)

Anul acesta numeroși tineri 
vor fi prezenți pe cele 1 800 de 
șantiere locale, contribuind 
prin muncă voluntar-patrioti- 
că la înălțarea unor noi obiec
tive economice, locuințe, că
mine și case de cultură, școli, 
grupuri sociale, cămine șd 
cantine muncitorești, la ame
najarea de baze sportive și tu
ristice. Vor fi, de asemenea, 
împădurite 4 400 ha, plantați 
320 000 de plopi, colectată o 
cantitate de peste 38 000 tone 
de fier vechi, recoltate 800 
tone semințe forestiere, fructe 
de pădure și plante medicina
le, întreținute pășuni naturale 
pe o suprafață de 367 000 ha șl 
ameliorate 6 000 ha de tere
nuri agricole.

Potrivit aprecierilor estima
tive» valoarea lucrărilor ce vor 
fi efectuate în acest an, de ti
neret, prin muncă voluntar- 
patriotică, va reprezenta un 
miliard lei.

97'

SEMICENTENAR

TREPTE

CĂTRE MAREA

ANIVERSARE

DIALOG DESPRE „VREMEA
ZĂPEZILOR FIERBINȚI"

I
cu prof. dr. docent MIHNEA GHEORGHIU

prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S.

Am enumerat nu o dată, Intre inițiativele de valoare ale 
organizațiilor U.T.C. din întreprinderi concursul intitulat 
sugestiv „Cartea tehnică și producția". Am făcut-o pornin'd 
de la constatarea, la îndemîna oricui, că idcca unei acțiuni 
speciale destinată să micșoreze distanța dintre tînăr și biblio
teca tehnică, să-i formeze deprinderea documentării s-a do
vedit nu numai inspirată, ci și capabilă să servească obiec
tivul propus. în scurt timp inițiativa apărută cu cîțiva ani 
în urmă la Combinatul de îngrășăminte cu azot Piatra 
Neamț a căpătat circulație în multe alte întreprinderi din 
țară, și nu greșim cu nimic cînd spunem că în prezent a- 
ceasta este una dintre formele cele mai răspîndite în rîndul 
organizațiilor U.T.C. din aproape toate județele. Motivația 
devine practic inutilă. Tindem spre momentul în care fie
care tînăr muncitor sau inginer să resimtă cotidian 
necesitatea lecturii de specialitate căutind să se înscrie 
pe curba de efort general în sprijinul perfecționării mecanis
mului producției. Și concursul a dovedit că dispune de ase
menea resurse, în stare să apropie acest moment. De aceea, 
am mai revenit și altădată acasă la organizatori, am relatat 
experiența lor, am informat periodic despre ascendențele con- 

............... - •* —industriale.cursului în diferite unități

Tot acasă la organizatori sîn- 
tem și acum și tot dispuși să 
măsurăm, după o bună bucată 
de timp de la lansare, cursul 
inițiativei. Așadar, la Piatra 
Neamț.

— Concursul a avut, se pare, 
un Început furtunos. Nu știu ce 
s-a întimplat însă în ultima vre
me, că interesul pentru el a 
scăzut într-atît. incit practic 
n-aș putea vorbi despre el ca 
despre ceva care există, care se 
desfășoară. (Const. 
secretarul comitetului 
combinat).

— Ea ora actuală 
nimic întreprins în această di
recție. (ing. Emil Telembici, 
șeful comisiei profesionale so
ciale din comitetul U.T.C. pe 
combinat).

— Am auzit de acest concurs, 
dar mai de mult. (Gh. Ciupercă, 
compresorist).

Avansăm investigațiile, ce
rem detalii. Terenul se dove
dește, în cele din urmă, sterp. 
Și nu ne trebuie prea multă 
vreme pentru a ne convinge de 
un neplăcut adevăr. Organiza
torii înșiși au pierdut pe drum 
mai întii entuziasmul „furtunos" 
cu care au pornit, ca treptat- 
treptat, in cele din urmă de
gradarea interesului pentru 
propria lor inițiativă să meargă 
pînă acolo incit ea să fie omisă 
complet din raza de activitate. 
Pe scurt, la această oră, în in
teriorul combinatului nimic nu 
mai amintește de frumoasa idee 
încolțită pe terenul promisiuni
lor. Doar „visul unei nopți de 
vară" și atît, aici la organiza
tori, in timp ce în atitea locuri 
din țară concursul proliferea
ză... La adăpostul acelor consis
tente zăpezi de altădată, astăzi 
cărțile, revistele, numeroasele 
publicații adăpostite de biblio
teca tehnică continuă să rămînă 
pe rafturile indiferenței.

Inutil, după părerea noastră, 
să indicăm vinovății numind o 
persoană sau altg. In actualul 
comitet U.T.C. al combinatului 
sînt aleși tineri care s-au trezit 
in situația de a „reorganiza" un 
concurs a cărui apariție este 
datorată inițiativei unora și des- 
lînat pînă la dispariție din cau
za altora. Justificările de tot fe
lul primite cu privire la această 
situație, nu fac decît să exprime 
și mai bine faptul că inițiatorii 
s-au desolidarizat cu bună știin-

Mănescu,
U.T.C. pe
nu avem

ță. fără justificare, de o iniția
tivă bună. Și că, fapt deloc lău
dabil, nimeni pînă acum n-a gă
sit cu cale să analizeze temeinic 
consecințele care decurg de aici, 
să evite rostogolirea lucrurilor 
pe un tobogan pe care doar eu
femistic l-am putea numi tot al 
indiferenței.

Este clar că într-o asemenea 
analiză trebuie plecat de la o 
chestiune de principiu. Și anu
me : și-a pierdut cu timpul ini
țiativa menită să dea relației 
tînăr-carte tehnică un carac
ter de permanență din utilita
tea el ? Exclus, de vreme ce iz
vorul inițial al inițiativei — 
contribuția la perfecționarea 
profesională a tînărului în ra
port de cerințele imediate și 
de perspectivă ale producției — 
capătă o importanță tot mai 
mare. Aici, la C.I.A. Piatra 
Neamț, ca în întreaga economie 
de altfel, acum cît și în perspec
tiva întregului cincinal, și mai 
departe, o dată cu diversitatea

N. UDROIU
I. CHIRIC

(Continuare în pag. a IV-a)

.V. :

LINIILE DE
• 15 216 000 000 este va

loarea fondurilor investite 
în anii 1966—1970 pentru 
dezvoltarea generală a ju
dețului Constanța.

• Pe harta județului au a- 
părut 40 de noi obiective in
dustriale. Cele mai impor
tante sînt :

— Fabrica integrată de 
lînă — 5—6 milioane mp. 
ștofe fine anual.

— Centrala electrotermi
că Palas — 50 MW. 100 G 
cal.oră.

I Ă 1 1970
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f

I
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FORȚA ALE CINCINALULUI
1 cretă Mur- 

tone anual 
ulei — 400

— Fabrica de mobilă și 
furnire — 20 000 garnituri 
anual.

— Fabrica de 
fatlar — 120 000

— Fabrica de 
tone în 24 h

— Fabrica de bere — 
400 000 hectolitri anual

— Secția Pepsi-Cola — 
10 000 sticle/h.

• Producția industrială 
globală a județului a fost în 
1970 cu 90 la sută mai mare 
decît cea obținută în 1965.

• Producția de hîrtie a 
județului a crescut în peri
oada 1965—1970 cu 498 la 
sută.

• Traficul de mărfuri în 
portul Constanța a crescut 
de la 4,5 milioane tone în 
1965 la 12,5 milioane tone 
în 1970.
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CEASUL AL 18-LEA
Titlul nostru parafrazează o expresie binecu

noscută. Vîrsta de 18 ani se aseamănă cu ceasul 
al 12-lea al zilei. Un an de hotar, poate o răs- 
pîntie, o treaptă importantă în sing și impor
tantă prin demarcația pe care o creează între 
anii vieții.

Există desigur tineri cu. realizări mature îna
inte de vîrsta majoratului, societatea îi numește 
copii precoci, copii minune și în pofida activi
tății lor ei trăiesc încă pe tărîmul copilăriei.

Există și cazul invers al tinerilor ce întîrzie 
în neseriozitate, superficialitate, deși prin vîrstă 
au devenit majori — societatea nu se lasă înșe-
PREOCUPĂRI EXTRAȘCOLARE
Clasa a IX-a prevede pro

grame echilibrate.
„Mult dans, muzică, excursii 

cît mai multe, o bogată litera
tură citită, discuții cu prietenii 
pe teme morale, toate aproape 
în mod egal, precum și mult 
sport".

Unele răspunsuri nu cred în

posibilitatea de

r <
puerilitaiea lor, ea îi consideră locuitori 
maturități/ și îi supune la legile acestei
își imaginează elevii clasei a IX-a — 
liceului — vîrsta de 18 ani ?

Iată de 
ai țării 
țări.

Cum
bobocii

Cum își trăiesc vîrsta elevii clasei a 
Cum își amintesc despre ea cei care 

noscut-o de mult ?
Iată cele trei aspecte pe care anchetaIată cele trei aspecte pe care ancheta noastră 

le va pune față in față (prin intermediul răs
punsurilor la cele două chestionare date elevi
lor claselor
te distra la 
că sînt pur 

__ , fie că par 
de greutățile clasei

posibilitatea de a 
această vîrstă, fie 
și simplu sceptice, 
„speriate" dl 
a Xll-a.

„Plimbări, poate chiar singur. 
Somn de care voi avea multă 
nevoie. Și știu eu, poate chiar 
plictiseală ; „Cît mai puține dis
tracții" ; „Preocupări extra-

IX și XII).
școlare nu voi avea decît du
minica" ; „In puținul timp li
ber activitate culturală".

IRINA GORUN
clasa a XII-a E,

Liceul „M. Sadoveanu"
— București

(Continuare in pag. a V-a)
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— Stimate tovarășe Mihnea 
Gheorghiu, în ambianta larg 
stimulatoare a pregătirilor pen
tru cea de a 50-a aniversare a 
partidului nostru, in preajma 
celui de al IX-lea Congres al 
U.T.C., am întreprins o pasio
nantă și instructivă întoarcere 
in timp, căutind mărturii ale 
prezenjei organizației revolu
ționare a tineretului în fiecare 
dintre etapele istorice străbă
tute de gloriosul nostru partid. 
Pentru ultimii 27 de ani, în 
mod firesc, unul dintre instru
mentele noastre de lucru l-a 
constituit chiar colecția „Scîn- 
teii tineretului". Iar primul ei 
volum — prima lui filă — ne-a 
sugerat ideea acestei discuții... 
Căci primul număr al ziarului 
nostru, purtînd data de 5 no
iembrie 1944, vă înserează nu
mele, pe prima pagină, sub ti
tulatura de redactor responsa
bil... Dc-atunci s-au scurs a- 
proape trei decenii și aproape 
7 000 de numere. Mai precis, 
socotindu-1 și pe cel în care va 
apărea această convorbire, 
6756. Cu ce sentimente întîm- 
pinați gindul redacției noastre 
de a vă invita — în calitate de 
cel dinții redactor șef al ei — 
Ia o discuție despre tinerețe și 
tineret ?

— Desigur, cu omenească

emoție. Cu firescul impuls de 
a recompune mental peisajul 
unui timp îndepărtat (căci, ori- 
cît de vii mi-ar fi în memorie 
imaginile acelei vremi, 27 , de 
ani este totuși o cifră !) sau, ca 
să ne păstrăm în atmosfera pe 
care mi-o propune voit sau nu 
invitația voastră, cu impulsul 
de. a vîntura puțin zăpezile a- 
celui timp.

— In cuvîntul rostit nu de 
mult la întîlnirea cu vechii săi 
tovarăși de luptă, un tehnician 
din Brașov, fost voluntar al 
U.T.C.-uiui pe frontul antifas
cist, îl evoca și el pe Villon, si 
numea acele ierni și primă
veri „Vremea zăpezilor fier
binți".

— Este o figură de stil izbu
tită. Dar tocmai in virtutea at
mosferei pe care ea o sugerea
ză, n-am să-ți ascund că mi-ar 
fi fost mai agreabil dacă ai 
fi-nceput această discuție prin 
a-mi evoca nu semnătura înse
rată la manșeta ziarului, ci pe 
aceea din ultima pagină a a- 
celuia.și număr. Ea, în primul 
rînd, îmi atestă calitatea de

Interviu realizat de 
PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a ll-a)

DIALECTICA
MINIATURII

de ȘTEFAN IUREȘ

Adevărul este că miniaturizarea schematică presupusă de 
orice panou grafic ar râmîne fără efect instructiv dacă pri
vitorul n-ar fi, el însuși, în posesia unor date preliminarii. 
Date, statisticește vorbind, poate nu perfect exacte, în 
schimb izvorîte dintr-o experiență proprie și beneficiind, 
deci, de avantajul opticii și opiniei personale. Or, fiecare 
dintre noi este în măsură să aprecieze, pornind de la 
nivelul percepției, că între ianuarie 1965 și decembrie 1970, 
spre oricare alt colț al României ne-am purtat pașii, am 
întîlnit energia și rațiunea constructorului în procesul des
fășurării : obiective în etape de inițiere, șantiere în diferite 
faze de lucru, unități în momentul predării către beneficiar, 
altele finite, ințegrîndu-se în circuitul național prin atin
gerea parametrilor propuși. Dar cunoașterea principală nu 
putea fi, totuși, rezultatul călătoriilor sporadice. Cunoaște
rea derivă din experiența individuală. Din grijile, emoțiile, 
din tensiunile răspunderii și din satisfacțiile împlinirii, zi 
după zi, an după an, ca afluenți mărunți ai unui fluviu ome
nesc purtat în matca vie a creației. Am sporit mereu, vreme 
de 1826 de zile, bogăția materială comună, fiecare din noi 
trudind într-un alt punct din tară, fiecare lucrînd la ridicarea 
unor case și a unor coșuri de uzine, la alcătuirea unor 
scheme de mașini anume, la deschiderea unor porți con
crete de edificii culturale concrete. Scara 1/1, dimensiunea 
realității pe care am edificat-o în acești ultimi cinci ani, ne 
absorbea. Obiectul generat de mintea și mîinile noastre, 
obiectul vibrînd de forța și străluminînd de frumusețea incul
cate de noi întrînsul, ne limita — într-un anumit fel -— ori
zontul. Aveam nevoie de distanța obligatorie perspectivei 
Ne trebuia, la intervalul virtual dintre două etape ale ge
nezei, viziunea integratoare a muncii noastre, Sinteza.

lată : județ după județ, indice după indice, o ramură de 
activitate după alta, statisticienii ne oferă rînd pe rînd, 
sistematic, imaginile României la începutul anului 1971.
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O fotografie document care ar 
putea fi intitulată „Tinerețea 
părinților" : aspect din sala în 
care s-a ținut, ou 27 de ani 
în urmă, marea întrunire din 
București, în cadrul căreia ti
neretul și-a afirmat cu hotărîre 
voința de a lupta pentru insti

tuirea unui guvern F.N.D.

vechi combatant al presei de 
tineret, de osttaș din primul con
tingent al . redacției voastre. 
Căci semnam în acel prim nu
măr, la pagina a patra dacă-mi 
aduc bine aminte, un reportaj 
amplu despre viața tineretului 
dintr-o fabrică.

— De la Malaxa. Se intitula 
„Viața de trudă 1 și mizerie a 
ucenicilor — reptortaj de la o 
mare uzină din Capitală", Fă
cea parte diretr-un serial : „Cum 
lucrează, ce mănâncă și unde 
dorm tinerii muncitori de la 
Fabrica de pîine Gagel", „Via
ță de trudă a ucenicilor de 
la Metalurgica-Leul", „Tinerii 
muncitori ai Văii Jiului", „Prin
tre tinerii de la U.C.B.", „La 
Grivița Roșie" etc.

— După cum văd, ți-ai con
vertit carnetul profesional în 
fișier de istorie a publicisticii 
și mărturisesc că amintirea ca
rierei mele de reporter mă 
emoționează.

— Pot să vă amintesc — pen
tru culoarea epocii — și cîteva 
dintre subtitlurile primului re
portaj : „Exterioarele monu
mentale maschează rău mize
ria", „Aici a fost închisoarea", 
„Ne spălăm toți într-un li
ghean", „Ne apucă iarna 
desculți și goi", „La infirmerie 
sînt numai două paturi", 
„Resturi de la groapă", „Tine
retul de la Malaxa se ridică la 
luptă"... Zăpezile, de-atunci erau 
într-adevăr incandescente. -Vă 
invităm să proiectați pe ecra
nul lor, pentru cititori — și 
bineînțeles pentru redactorii 
noștri foarte tineri — imagini 
ale muncii în redacția de-a
tunci a „Scînteii tineretului".

— Am să-ncerc să improvi
zez un nou reportaj... Notează, 
dacă ți se pare interesant, iar 
ceea ce ne va apărea apoi, pe 
hîrtie, ca „sunînd" prea oral, 
vom rectifica gazetărește, adică 
atunci cînd vom vedea șpaltul. 
Sau mai bine s-o 
m-am săturat de 
după o viață de 
Deci :

...Noiembrie 1944. 
Belvedere nr. 6, la 
etaj al blocului „<~ 
unde fugise cu numai trei luni 
înainte odiosul Pamfil Șeicaru), 
față-n față cu cele trei camere 
pe care ie ocupa „Scînteia" — 
„Scînteia mare", cum îi spu
neam cu toții — se afla redac
ția „Scînteii mici". Asta însem
na o încăpere de dimensuni po
trivite, mobilată cu două mese 
și cîteva scaune. Masa cea mai 
lungă, plasată în centru, cu cîte 
trei scaune pe laturi, era Masa 
redactorilor. Aici scriam 
toții de-a valma, redactori și 
colaboratori, cercetîndu-ne 
înfrigurare carnetele pline 
notițe culese cu un ceas mai 
înainte — de la un miting de 
uzină, de la o șezătoare cu ca
racter politic, de la o adunare 
a ucenicilor sau studenților, de 
la o întrunire fulger a proaspăt 
înființatelor consilii ale elevi
lor... Masa cea mică, așezată în
tr-un colț și prevăzută cu două 
scaune, era Masa redactorului 
de serviciu. Făceam de servi
ciu cu rîndul. De dimineața și 
pînă seara se perindau pe te 
această masă, tineri ostași ve- 
niți de pe front, țărani care 
se pregăteau să intre cu plugul 
în brazda moșierilor, zeci 
și zeci de tineri de toate vîr-

lăsăm așa, 
„corecturi" 
gazetărie...
în strada 
al cincilea 

.Curentul" (de

cu
cu 
de

partid, de organizația U.T.C...
— Mi-am notat un fragment 

din editorialul primului număr 
al ziarului nostru : „Organul 
C.C. al U.T.C. apare în momen
tul în care, pentru prima oară 
în România, tineretul își poate 
pe deplin croi o soartă mai 
bună. «Scînteia tineretului» este 
organizatorul și mobilizatorul 
tineretului muncitoresc, țără
nesc, școlăresc și universitar, 
căci Uniunea Tineretului Co
munist s-a născut din lupta 
pentru afirmarea revendicări
lor și cîștigarea drepturilor ti
neretului".

— In mod succint, în stil la
pidar — un mod și un stil care 
erau ale vremii — momentul 
apariției și caracteristicile nou
lui ziar erau definite ;tn acel 
editorial cu maximă exactitate. 
Pentru că în redactarea lui — 
ca, de altfel. în profilarea în
tregii publicații — primisem în
drumarea și sprijinul — direct, 
practic, uneori cu creionul în 
mînă — din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. • colaborator 
permanent al „Scînteii tinere
tului". Redactorii tineri și 
foarte tineri care eram pe- 
atunci deslușeam în discuțiile 
de lucru cu primul secretar al 
C.C. al U.T.C. nu numai prin
cipiile de bază ale activității 
noastre, principii fundamentate 
pe conducerea de către partid 
a organizației revoluționare a 
tineretului, ci și modalitățile 
practice de lucru. Formele pu
blicistice. rubricile, periodi
zarea lor, alegerea titlu
rilor și reluarea insistentă a 
celor cu caracter de manifest 
trebuiau să răspundă eveni
mentelor acelor zile, ritmului 
lor fierbinte... Cînd o zi de 
muncă în redacție era plină de 
asemenea mesaje : „Trimiteți 
un reporter la U.C.B., munci
torii au alungat directorul, fost 
legionar !“ ; „Veniți urgent în 
Bulevardul Pache ; studenții au

■ ocupat căminul !“ ; ța Lemaîțre, 
sabotorii au dat foc unui ate
lier" ; „în Piața Palatului — 
mare miting „întăriți grupele 
de voluntari care' distribuie

că. Educat vreme îndelungată 
în spiritul acestei restricții care, 
în fond, îl împiedica să medite
ze asupra propriului destin, să 
și-l modeleze, o parte din ti
neretul țării noastre se afla, 
imediat după 23 August 1944, în 
împrejurarea de a nu ști foarte 
limpede cum să apere și cum 
să dezvolte binefacerile liber
tății cucerite prin Insurecție. 
Majoritatea covîrșitoare a tine
rilor veneau în mod firesc că
tre partidul comunist, dar nu 
erau înarmați Cu o viziune cla
ră a evenimentelor și perspec
tivelor, a rostului lor în cadrul 
revoluției, a forței pe care o 
reprezentau în acest context. De 
aceea, A POLITIZA TINERE
TUL reprezenta o sarcină e- 
sențială. însemna a-i insufla 
încredere în posibilitatea schim
bării jalnicei situații economice 
în care se afla țara și în ace
lași timp a-i arăta — a demon
stra, lămuri și convinge, cu 
metodele cele mai simple — 
mijloacele prin care poate fi 

.-tă o asemenea schim- 
D_e pildă, nu era de- 
să le explici unor uce- 

că directorul 
— fost legionar

stele și meserliTe; din' toate'în- ziarele, ieri cîțiya dintre ei au 
treprinderile, facultățile și șco- "" " *’ * " 1
Iile Capitalei și, deseori, chiar 
din cele mai îndepărtate colțuri 
de 
cîte 
eu 
supraaglomerate ale acelui timp. 
?a să ne "Ceară ajutorul și 
sfatul, 
tron 
cămin 
nicii i 
nic, i 
sau 
iinim să plece 
această măsuță puteai auzi, re
latată sfios sau patetic, din zori 
și pînă noaptea tîrziu, întreaga 
s'tuație a tineretului acelui 
timp, direcțiile luptei lui. Se 
putea observa de la o zi la alta, 
din felul cum „puneau proble- 

mereu 
mai concret cei care ne vizitau, 
din investigațiile reporterilor, 
din corespondența, pe care o 
primeam (mesaje abia inteligi
bile. scrise cu creionul chimic, 
adesea pe un- petec de hîrtie 
rupt dintr-un sac de ciment) 
cum încep să-și limpezească ti
nerii perspectivele și direcțiile 
luptei la care erau chemați de

țară, tineri ' veni ți, după 
trei-patru zile de drum 

trenurile încete, puține și
ne -ceară ajutorul 

ea 
inuman, 

i care, 
sau 
ca 
să

un 
să 

ne

să demaște un pă
un . director. de 

schingiuiește uce- 
primar samavdl- 
caute 
ceară

de lucru 
să-i spri

te front. La

ma“. mereu mai acut,

fost atacați de huligani !“ | 
..Păziți afișele ziarului !“ —
bineînțeles că reflectarea lor 
nu putea fi făcută decît cu mij
loace pe măsură, prin articole 
scurte, prin fraze esențiale, cu 
vorbe simple, penetrante, care 
nu se uită...

— Pentru exemplificare, per- 
miteți-mi să recurg din nou la 
carnetul de notite. In contra- 
fondui numărului al doilea, a- 
părut sub titlul „Pentru unirea 
întregului tineret democratic", 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
scria : „Tineretul este viitorul 
poporului nostru. Cei care nu 
se îngrijesc de nevoile tineretu
lui sînt dușmani ai poporului". 
Ce însemna. în acea epocă, a te 
îngri.ii de nevoile tineretului ?

— Tn primul rînd, a face to
tul pentru a ridica tineretul la 
conștiința de sine. Pentru ve
chea orînduire, denumirea de 
„Marea Mută" nu se rezuma 
doar la armată. Practic, ea era 
valabilă și pentru Tineret, fie 
că era vorba de muncitori, de 
țărani, de tineretul studios. Uce
nicul, studentul, tînărul de la 
țară „care n-a făcut armata", 
n-aveau dreptul să facă politi-

efectuată 
bare, 
ajuns 
nici că directorul căminului 
lor — fost legionar — tre- ► 
buie schimbat. Asta o simțeau L, 
și o doreau și ei. Era necesar 
să-i convingi totodată că această 
schimbare este posibilă, și, mai 
ales, să le arăți ce să facă în 
schimb. Se iveau adesea situa
ții paradoxale, dramatice, greu 
de limpezit. De pildă, în acele 
condiții de trai inumane și în 
împrejurarea în care înșiși pa
tronii făceau totul pentru ca 
producția să meargă prost, ti
nerii trebuiau convinși să mun
cească cît mai bine — și aceasta 
în numele unui argument vital: 
acela că produsele lor erau des
tinate frontului și. reconstruc
ției țării. în această lumi
nă, lozinca acelui timp, astăzi 
legendară — „Totul pentru front, 
totul pentru victorie !“ — nu
definește doar o etapă în lupta 
poporului nostru împotriva fas
cismului, ci și un capitol impor
tant al rapidei maturizări poli
tice a tineretului. Tot așa cum 
participarea efectivă, masivă a 
tineretului la lupta pentru in
staurarea unui guvern democra
tic trebuie consemnată, alături 
de hotărîtoarea victorie politică 
obținută atunci de poporul nos
tru, ca un fapt de mare impor
tanță. Această largă participare 
la lupta politică a unui tineret 
ce fusese ținut pînă nu de mult 
departe de o asemenea activita
te, reprezintă o mare victorie a 
partidului nostru în procesul 
de educare ideologică, patrioti
că. civică a tiperei generații... 
A te îngriji de nevoile tinere
tului însemna, în acea epocă 
a-i înțelege calea :
gura unitatea 
Păstrez vii în ______  ...
demnurile insistente ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a 
pătrunde cu hotărîre și insis
tență în toate straturile tinere
tului, de a folosi mijloace de 
muncă politică diferențiate de 
la un mediu la altul, dar fără 
să pierdem vreo clipă viziunea 
de ansamblu, fără să uităm ima
ginea globală a generației ti
nere care, dincolo de conjunctu
rile etapei, reprezenta TINERE
TUL ȚARII, adică VIITORUL 
ei... Iar această imagine tre
buia să fie arătată în primul 
rind tineretului însuși. Țin 
minte că atunci cînd urma să 
apară in „Scînteia tineretului" 
Ilotărîrea C.C. al U.T.C. cu pri
vire la activitatea de sprijinire 
a Guvernului dr. Petru Groza...

și a-i asi
de acțiune, 
memorie în-

— Citez al zecelea aliniat al 
acestui document, extras din 
nr. 20 (18 martie 1945) al ziaru
lui nostru : „întregul tineret ca- 
re-și iubește țara și care vrea o 
Românie frumoasă, liberă și pu
ternică, trebuie să facă zid în 
jurul guvernului Groza".

— ...tovarășul Ceaușescu a 
contribuit direct la redactarea 
cit mai limpede și cuprinzătoare 
a fiecărui punct al Hotărîrii, 
arătîndu-ne că textul respectiv 
consemnează de fapt primul 
mare succes pe drumul ridică
rii tineretului la îndrăzneala și 
răspunderea de a participa ne
mijlocit, alături de întregul po
por, la făurirea destinelor țării, 
la punerea bazelor României de 
mîine...

— Iar România de mîine este, 
azi, o realitate împlinită armo
nic : în peisajul ei fizic, în 
prestigiu, în oameni. Dacă ați 
fi, azi, un tînăr redactor al 
„Scînteii tineretului", cum ați 
scrie despre tineret ?

— Tineretul de azi. generație 
viguroasă, crescută ca un rod 
de preț al orînduirii noastre, 
trăiește și se dezvoltă în con
diții care nu pot fi comparate 
cu acelea ale tinerei generații 
anterioare. O realitate le este, 
însă, comună amindurora : fap
tul că, sub raportul datoriilor 
ce-i revin față de destinele 
țării, tineretul de azi nu tră
iește o epocă mai puțin „fier
binte" decît tineretul de acum 
trei decenii. Aud unepri spunîn- 
du-se, de către cei tineri, că 
generația anterioară a avut sar
cini mult mai eroice, mai „spec
taculoase". Nu cred acest lucru. 
Obiectivele prezentului — mari
le construcții ale socialismului, 
efortul de perfecționare a de
mocrației, a omului — sînt sar
cini de dimensiuni istorice uria
șe. Iar tinerii de azi vor să li 
te adresezi desigur, tot „fierbin
te". De aceea, dacă aș fi tînăr 
ziarist nu m-ar preocupa, în 
mod special, cum să scriu des
pre tineret, ci cum să scriu ti
nerește, iar prin aceasta în
țeleg : din unghiul de vedere al 
tinerilor. Ce presupune asta ? 
Pasiune în investigarea realită
ților noastre, îndrăzneală în de
tectarea a tot ce dăunează so
cietății, în afirmarea valorilor 
reale, utile țării. Și mai cu 
seamă respingerea acelui ele
ment anchilozant care este fri
ca de a nu greși, de a pierde 
„avansarea"...

Acum 27 de ani, în micul se
diu al C.C. al U.T.C., un tînăr 
bărbat, un conducător în
drăgit le spunea celor cîțiva 
redactori, foarte tineri și ei : 
„Și nu vă temeți de greșeli. 
Asta vă-mbătrînește prematur. 
Sînteți comuniști. Sînteți și ti
neri. Procedați tinerește, a- 
d.ică, cu sinceritate și intran
sigență. E ..drept, s-ar putea 
să vi se spună că într-o îm
prejurare sau alta ați greșit, 
dar la fel de adevărat este că 
s-ar putea ca peste un an sau 
doi să vi se spună că de fapt 
ați avut dreptate și că «greșe
lile» voastre au fost niște ex
periențe utile", A îndrăzni, 
mai cu seamă în această etapă 
a marilor responsabilități 
fiecărui individ față de 
strucția socialistă, mi se 
esențial. întreaga realitate
buie să fie investigată de. ochiul 
critic și necruțător al gazetaru
lui tinăr, gata să reacționeze 
imediat și fără menajamente 
ca un adevărat revoluționar.

O săptămînă ca aceasta din 
urmă readuce Televiziunea la 
rosturile ei dinții — la rostu
rile ei primordiale era să scriu 
— acelea în stare să ne schim
be și programul și ritmul de 
viață, să reducă, ba chiar să 
anuleze, orice deosebiri de 
gusturi, preferințe, preocupări. 
Cine nu-și amintește noaptea 
albă în care am așteptat în
frigurați primul pas al omului 
pe Lună ? Cine a uitat nopțile 
albe de anul trecut, cînd în în
tunericul camerelor noastre 
strălucea neîndurătorul soare 
mexican ? Tntr-una din serile 
„Cerbului de aur" am văzut — 
poate n-aș fi crezut dacă mi se 
povestea — cum a rămas pus
tiu în jurul orei 20 unul din 
cele mai solicitate baruri din 
centrul Capitalei. Și oare n-am 
ajuns noi mari amatori — și 
cunoscători ! — într-ale pati
najului artistic cu mult înain
te de a avea un patinoar aco
perit și cine mai știe cu cît 
înainte de a avea vreun pati
nator care să conteze într-o 
întrecere europeană ?

Neprețuita putere a televi
ziunii de a ne rezerva cîte un 
fotoliu la marile evenimente 
ale lumii — politice, științifice, 
artistice, sportive etc. — a fost 
oricum calul troian cu ajutorul 
căruia cutia aceasta costisitoa
re și acaparantă s-a insinuat în 
casele multora. E, deci, datoria 
Televiziunii de a nu-și uita 
promisiunea, de a fi prezentă 
la toate evenimentele cît de cît 
remarcabile, ba chiar de a 
crea ea însăși evenimente de

anvergură atunci cînd nimeni 
nu-i oferă. Și, e bine s-o spu
nem, din acest punct de vede
re Televiziunea noastră nu e 
dintre ultimele, chiar dacă nu 
s-ar putea spune că ne răsfa
ță. Puține sînt, totuși, eveni
mentele la care să nu fi fost 
martori prin intermediul mi
cului ecran, unele din con
cursurile sale — interne ori 
internaționale — au izbutit să 
se ridice la rangul de eveni> 
ment, efortul organizatoric și 
financiar este remarcabil. Ar

pectiv. Cum s-a întîmplat în 
săptămînă expirată cu trans
misiile de la campionatele eu
ropene de patinaj artistic, gra
ție fostului nostru campion 
Radu Ionian.

In schimb, celălalt mare e- 
veniment al săptămînii TV — 
expediția „Apollo 14“ — a a- 
vut parte în studiourile noas
tre de un tratament verbal lo- 
goreic, adesea iritant și în u- 
nele momente pur și simplu 
deplasat. Toată stima pentru 
seriozitatea cu care Ion Petru

Se vede însă că releul nu 
funcționa și în celălalt sens, 
pentru că în studioul nostru 
nu a fost recepționată obser
vația pe care Houston-ul o a- 
dresa cosmonauților — de a 
nu mai vorbi cîte doi deodată.

In fine, în aceeași ordine de 
idei aș transcrie o observație 
din alte săptămîni —^vizîndu-1 
de astă dată pe Ion Mustață, 
examinatorul locvace al majo
rității concursurilor de la noi, 
televizate sau nu nu numai 
o singură dată „minutul de

Fra Mauro
și Zurich

mai rămîne de realizat doar 
efortul care să garanteze întot
deauna un comentariu propriu 
pe măsura evenimentului.

Despre calitatea comentarii
lor lui Cristian Țopescu — 
una din cele mai autentice ve
dete create de micul ecran — 
s-au spus într-o vreme și lu
cruri mai puțin favorabile; 
ne-am bucurat că au fost bine 
înțelese și de atunci ne bucu
răm ori de cîte ori ni se ofe
ră transmisii sportive, comen
tariului său entuziast și antre
nant adăugîndu-i-se de fiecare 
dată remarcile la obiect ale 
unui specialist în sportul res-

a fișat documentația accesibi
lă a misiunilor Apollo, dar 
competența astfel obținută a 
devenit de-a dreptul agasantă 
atunci cînd s-a cuplat cu inex
plicabila sa spaimă în fața li
niștii cosmice; repetiția fiind 
mama învățăturii, pînă la 
urmă am și visat fișele lui Ion 
Petru — citite, recitite și răs
citite în lungile minute de sus
pans ale temerarei expediții. 
Ca să nu mai vorbim de indi
cațiile și observațiile care por
neau din studioul bucureștean 
parcă spre cosmonauți — gen: 
„Vezi că ăi ieșit din cadru", 
preluată ulterior și de Houston.

gîndire" acordat concurenților 
devine inutilizabil tocmai din 
cauza domniei sale; în plus, o 
ciudată preferință personală 
pentru memorie și parcă o an
tipatie — tot personală — 
pentru inteligență îl face u- 
neori să încline (desigur, invo
luntar) balanța pe care ar tre
bui s-o mențină dreaptă.

COSTIN BUZDUGAN

P. S. Am recepționat răs
punsul prompt al umoriștilor 
Televiziunii : convalescența s-a 
terminat într-adevăr, au mai 
rămas însă oarecari sechele. 
Să mai așteptăm o duminică...

RESURSELE SI UNITELE
iimwEivuuii't

Semproniu Iclozan aspiră în 
pictura sa la un fantastic capa
bil să eludeze înregimentarea 
intr-un curent oarecare. Impli
cit renunță la o afabulație rea
lizată printr-o serie de detalii 
minuțios expuse al căror fan
tastic, a căror propensiune către 
simbol este de regulă consecința 
unor asocieri, a unor alăturări 
neașteptate și contradictorii. 
Elementele picturii sale sînt 
structuri nedefinite, obținute 
prin interferența regnurilor, si
luete care se mlădie cu o ușu
rință vegetală sau încremenesc 
sub străluciri minerale, sugerînd 
o osmoză secretă a întregului 
univers, ce se creează pe sine, 
în stadii diverse, prin repetiții 
(„Mimetism"). Dar aceste ele
mente refuză cheia pe care 
de obicei o presupune un sim
bol și în general o „citire" lite
raturizată. Sînt, ca să folosim 
titlul unei lucrări, „simboluri 
relative", deschise, dar cu acea 
prudență care nu vrea să riște 
disoluția sau amorful. Ai senza
ția că in anumite iSituații sim
bolurile nu sînt decît prezențe 
fizice și deopotrivă semne plas
tice care să marcheze, să subli
nieze dimensiunile spațiale ale 
invariabilului peisaj pustiu în 
care se înscriu. Un peisaj vid. 
cu o linie precisă de demarcare 
a orizontului, vorbind de o ne
liniște specifică claustrofobicilor, 
agorafobicilor pe care „zidurile 
— cum spune Marcel Brion — 
îi înnăbușe ca în carapace, în 
care ființa a crescut prea mult 
și nu mai poate respira". „Pic
tarea" spațiului îl apropie mai 
mult decît „povestea posibilă" 
pe care acesta o conține, de un

caracter fantast^. Avem de-a 
face mai mult cu-un fabulos de 
atmosferă, de stare d£cit de 
unul de „idee" în ciuda unor 
tendințe de conceptualizare vi
zibile mai ales în titluri. Lipsa 
„programului" nu-1 scutește de 
„școală" de o anumită senzație 
de căutat. Artistul abordează 
dimensiuni minime, pictează cu 
o migală împrumutată de la 
flamanzi, utilizînd verniurile nu 
numai pentru a da strălucire 
unei suprafețe terminate, ci și 
în structura culorilor, adăugat 
pe măsură ce lucrează, lăsînd 
in urma penelului un soi de 
cristal irizat. Grija, exagerată 
parcă, pentru rame, toate fas
tuoase ce fac parte din întreaga 
compoziție, din întreaga viziune 
ne propun și un alt aspect al 
creației sale. Anume intenția de 
a „redescoperi", de a readuce 
pictura, alterată ca tehnică și 
dimensiuni, după părerea sa, 
prin incorporarea caracteristici
lor altor genuri, la condiția sa 
esențială. A unei picturi care 
fără prestigioasa meserie a „cla
sicilor" nu face decît să rătă
cească în zone improprii naturii 
ei. Aceste exigențe formale de
pășesc preocupările de meșteșug 
insinuindu-se în probleme de 
conținut, și, fapt neașteptat, în
tr-un anumit sens mai puter
nice decit conținutul însuși, 
pentru că obsesia reactivării 
„uneltelor" tocite, absoarbe și 
învăluie pe nesimțite scopul 
propriu-zis al exprimării. Ori
cum această „polemică" tăcută, 
implicită menține deschisă pro
blema atît de controversată a 
rigorilor picturii, problemă că

reia artistul i-a oferit un răs
puns decis.

Tot in această zonă a „for- 
mei-conținut" se situează în
tr-un fel și preocupările Ioanei 
Stepanov. Ceramica sa monu
mentală, lipsită de aportul cu
lorii,dar cu calități de sculptură 
utilizează cu mare larghețe mo
tivul, care supus unor transfor
mări, unor esențializări geome
trice, dar a unei geometrii de 
consistență vegetală, dezvoltată 
în curbe line, uneori neașteptat 
și capricios ritmate in spațiu ca 
un vrej, nu anulează comunica
rea, semnificațiile sale („Ocro
tire", „Strigăt", „Dormitor"). Vi
ziunea decorativă, implicit de
corativă. am putea spune în ca
zul ceramicii, caută evident să 
potențeze forma și altfel, să 
asocieze expresivității plastice și 
una de ordin afectiv și ideistic. 
Interpretarea motivului, prin 
care nu vrea să depășească li
zibilul, vorbește tocmai de a- 
ceastă tendință de a oferi spi
ritului nu numai o formă, ci și 
ceea ce motivează mai adine în
truparea ei.

Graficianul de carte Damian 
Petrescu care a obținut nu 
de mult marele premiu pentru 
cele mai frumoase ilustrații, cu 
un volum din proza lui A. E. 
Poe, expune cum anunță chiar 
în catalog „o suită de desene 
fantastice". Tehnica tradițională 
a desenului în tuș, stăpînită 
impecabil, ai senzația că este 
ignorată tocmai pentru a se 
concentra exclusiv asupra ima
ginii, care implică mai mult de
cît la colegii săi de expoziție 
„literatura". îl pasionează stă
rile larvare, mediul animal in
ferior care realizează metamor
foze neașteptate, salturi neaș
teptate (expuse ca o „poantă" 
grafică) către stadii superioare. 
Toate se desfășoară într-o at
mosferă „malefică", „fetidă", 
de ierburi otrăvite și plante car

nivore. într-un soi de grădină 
unde probabil se plimbă nestin
gherite himerele lui Paciurea. 
Ceea ce la acesta din urmă era 
expresia unui zbucium interior, 
la Damian Petrescu este li
teratură, mai exact „o cul
tură plastică care înșiră de
tașat, precis și antiseptic o „vi- 
trerie de Murano și fum", cum 
ar spune George Călinescu. Ar
tistul s-a dorit autorul unor 
carpichos, dar a realizat numai 
o grafică în stil, în manieră ca- 
prichos. E o diferență care se 
măsoară cu distanța enormă 
dintre tragedie și masca tra
gediei.

Al patrulea expozant, Ion Mi- 
trici, „expune patru sculpturi 
spațiale", ce vin tot din zona 
imaginativului dar al unuia ra
dical deosebit. Pentru că lucră
rile aparțin unei lumi geome
trice, industriale și tehnice a 
căror compoziție se rezolvă pre
vizibil, printr-un principiu de 
modulare ca în arhitectură. Eu- 
ritmia lucrărilor ne dă, prin 
contrast, sentimentul de stabil, 
de calpi, de discreție și de lo
gică. regăsind o trăsătură a spi
ritului uman, nu în figurație ci 
într-un fel de decoratlvism 
care-i este perfect comprehensi
bil și apropiat. Fără îndoială 
lucrările sale se cer judecate 
cu alte unități de măsură decît 
ale colegilor săi pentru că ele, 
deocamdată machete, sînt vir
tual destinate unei ample am
bianțe arhitectonice de interior. 
Ele nu-și propun să evoce, să 
povestească, ci pur și simplu să 
sensibilizeze mari spații mo
derne.

O. R. CONS'fANTINESCU
*) Expoziția de grup : Sem

proniu Iclozan, Ioana Stepanov, 
Damian Petrescu și Ion Mitrici 
— Galeriile de artă „Apollo".

Bțfnema
UN ITALIAN IN AMERICA : 

rulează la Patria (orele 9; 11.30; 14; 
16,30; 19; 21,15), Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la Victoria 
(orele 16,30 ; 18,30; 20,30).

CINTECELE MARII : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (orele 16; 18,30; 21).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). - ..

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18.15; 20,30).

Z : rulează la Buzeștl (orele
15,30; 18; 20,30).

ȘOIMII : rulează la Rahova fo
ra 20.15).

IN ARȘIȚA NOPȚII •• rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulea- 
tă la Cotroceni (orele 14,15; 18,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21),
București (orele 8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 19; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Central (orele 8,30; 11; 13,30).

VAGABONDUL : rulează la Lu
mina (brele 9—12,30 în continua
re ; 16,15; 19,45) : Aurora (orele 9; 
12,30; 16; 19,15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în conti
nuare) ; VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDE
ȚELE BRAȘOV ȘI SIBIU (orele 
19; 20,45).

URSUL ȘI PĂPUȘĂ : rulează 
la Grivita (orele 9,30; 11,30; 16;
18.15; 20.30).

B.D. INTRĂ IN ACȚIUNE : ru
lează la Dacia (orele 8,45;—20.30 
în continuare) : Progresul (orele 
15.30: 18: 20,15).

ȘARADA • rulează la Bucegi 
(orele 15.30: 18: 20 30). Drumul 
Sării (orele 15.30: 18: 20.3n\ Flo- 
reasca (orele 15,30: 18; 20.30).

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la înfrățirea (orele 17.45; 
20).

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE

BĂRBAT : rulează la înfrățirea 
(ora 15,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 19).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Munca (orele 18; 20).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Munca (ora 16).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Vii
torul (orele 15,30: 18: 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT î 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Flacăra (ore
le 15,30; 17,45; 20).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Vitan (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Vitan (orele 
15.30: 18).

UNGHIUL DE CĂDERE ; rulea
ză la Ferentari (orele 15,30: 19).

PRIMUL CURIER : rulează la 
Pacea (orele 16: 18; 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Crîngași (orele 
15.30: 18: 20.15).

OCHT AGFPT • rulează la Cos
mos (orele 15.30: 18: 20.15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

ale 
con- 
pare 
tre-
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Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă ; SOARELE 
LONDREI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale“ (Sala 
Studio) : CUT I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20 ; Tea
trul de Stat Galați (La Teatrul 
de Comedie) : ASCENSIUNEA U- 
NEI FECIOARE — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PURICELE ÎN URECHE — ora 
20 ; Teatrul ,,C. Tănase“ : (Sala 
Savoy) : MICUL INFERN — ora 
19,30 : (Cal. Victoriei) : LOGOD
NICELE ATERIZEAZĂ LA PARIS 
— ora 19,30 ; Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra“ (Bd. Magheru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CÎND LUNA E ALBASTRĂ — ora
20 ; Teatrul ,,Ion Creangă" : ROA
TA MORII - ora 16 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : PE ^PLACUL 
TUTUROR — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
MIUL COBIUL - ora 17 ; (Str. 
Academiei) : AMNARUL' — ora 
17 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : SI-

VALORILE UNUI
TÎNĂR CREATOR

După o săptămînă marcată de 
două concerte simfonice cu pro
grame de complexă structură,

CILIANA (premieră) — ora 19,30 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
CONCERT DE MUZICA POPU
LARA ROMANEASCA — ora 
19,30 ; Circul de Stat : INTERNA
TIONAL ’71 — ora 19,30.

MARTI, 9 FEBRUARIE 1971

• 10,00—11,00 Teleșcoală. Emisiu
ne în colaborare cu Ministerul 
Invățămîntului • 18,00 Deschide
rea emisiunii. Ateneu — emisiu
ne de actualitate muzicală • 18.30 
Cincinalul 1966—1970, în cifre și 
iră^gini • 18,35 „Toate pînzele 
sus !" — emisiune pentru pionieri 
• 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cel mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 19 50 România '71 
— Azi județul Galați • 20,20 Sea
ră de teatru : „Bărbați aleși" de 
Alun Owen • 21,50 Telejurnalul 
de noapte • 22,00 Filmul docu
mentar : împotriva întunericului 
verde (II). Realizator Eugen Mân
drie • 22,45 Expediția „Apollo- 
14“ : amerizare șl recuperare.

după o săptămînă în care am 
avut posibilitatea să ne întîlnim 
cu doi pianiști de peste hotare 
— Anne Queffelec din Franța și 
Anne Bose Schmidt din 
R.D. Germană și cu soprana spa
niolă Maria Coronada Herrerea 
într-un recital special programat 
în Sala Mică a Palatului, — 
care rămîne „evenimentul" cen
tral asupra căruia ar trebui să ne 
oprim în aceste însemnări ?

Pentru oricare dintre acei care 
au participat la toate aceste ma
nifestări răspunsul vine de la 
sine : prima audiție în Concer
tul de joi seara din Studioul de 
pe strada Nuferilor a uriei piese 
purtînd semnătura lui Mihai 
Moldovan.

După „Continuo" de Cornel 
Dan Georgescu, piesă de largă 
respirație și originalitate concep
tuală ascultată săptămînă trecută, 
piesa Scoarțe de Mihai Moldo
van luminează dintr-un unghi 
nou, strădaniile tinerei noastre 
generații de compozitori care 
continuînd să sondeze comorile 
de frumusețe ale folclorului, în- 
sușindu-și cuceririle de limbaj 
ale secolului, filtrînd canoanele 
de severă disciplină ale creato
rilor contemporani. încearcă să 
reintegreze muzicii — căldura, 
culoarea, sensibilitatea.

Și Continuo de Cornelia Dan 
Georgescu și Scoarțe de Mihai 
Moldovan se detașează de zona 
experimentelor ce ne sînt mereu 
propuse in ultimul timp, consti- 
tuindu-se drept reale acte de 
creație.

Am mai ascultat. în ultimul 
timp la București sau la Cluj 
două dintre creațiile simfonice 
ale tinărului compozitor Mihai 
Moldovan: „Vitralii" și „Tex
turi". La prima vedere, piesa 
Scoarțe se găsește în aceeași 
zonă sonoră fiind concepută ca 
o reacție — cum îmi mărturisea

MUZICĂ
compozitorul — la exuberanța 
„Texturilor" și la rigurozitatea 
impusă pînă la ascetism a „Vi- 
traliilor". Dar rezultatul acestei 
„reacții", nu este decît preluarea, 
combinarea modalităților proprii 
lucrărilor anterioare.

Noua piesă a lui Mihai Mol
dovan nu are repere programa
tice, compozitorul propunîndu-și 
să reia (de aici titlul lucrării!) 
tehnica de lucru a scoarțelor 

‘populare care se reduce la repe
tarea unor motive ornamenta
le ; muzical, titlul lucrării este 
justificat printr-o multitudine de 
idei tematice care reapar cu in
sistență pe un fond sonor perma
nent.

Interesante „momente" alea fe
rice integrate în „țesătura" pie
sei, „fragmente" de sublimă im
provizație) ne amintesc din nou 
fondul original folcloric.

\

Piesă simfonică de maturitate 
conceptuală, de fantezie, de ri
goare tehnică solicită interpreți- 
lor o pregătire mai îndelungată, 
o familiarizare mai apropiată. In 
interpretarea semnată de dirijorul 
Mircea Basarab am găsit mo
mente pline de. farmec dar o 
lectură concomitentă a partitu
rii mi-a dat și sentimentul unei 
„descoperiri de moment", unei 
„elaborări fugitive" pe care aceas
tă lucrare de mare vibrație, nu 
le merita chiar dacă ne-a fost 
propusă într-un program de 
mare dificultate.

Reapărînd după mulți ani la 
pupitrul Orchestrei Simfonice a 
Radioteleviziunii, Mircea Basa
rab și-a concentrat întreaga artă 
spre tălmăcirea impunătoarei 
simfonii de Mahler cu rădăcini 
adinei în celebrul ciclu 
vocal-simfonic „Cîntecele calfei 
pribegi". Dincolo de decalajele 
manifestate în unele comparti
mente* atît de dificila partitură 
a Simfoniei I-a de Mahler — 
embrion al tuturor marilor con
strucții simfonice mahleriene — a 
sunat consistent, în coordonate 
stilistice, cu excepționale momen
te în Final, construit cu o remar
cabilă știință a dozării planuri
lor sonore, a unificării detaliilor.

în simfonicul de joi seara am 
mai ascultat o foarte tînără pia
nistă franceză —■ Anne Oueffe- 
lec, care deși lips'tă de forță, de 
vigoare tehnică, a reconstituit cu 
grație, rafinament, o partitură 
captivantă: Concertul în 'Sol 
major de Maurice Ravel.

IOSIF SAVA



„Tineretul constănțean a crescut o dată 
cu economia tînără a județului — ne spu
nea tovarășul CONSTANTIN JURCĂ, prim 
secretar al Comitetului județean Constanța 
al U.T.C. , . J

O dată cu modernizarea procesului de 
producție în întreprinderi, cu darea în folo
sință a noilor obiective industriale, cu me
canizarea și chimizarea agriculturii s-a for
mat și s-a ridicat un tineret capabil, pregă
tit să facă față sarcinilor tot mai ample 
care stau în fața noastră, a tuturor.

Ne mîndrim, mai ales, cu faptul că suc
cesele obținute de industria, agricultura, în
vătămîntul și mișcarea culturală din jude
țul nostru numără, printre principalii lor ar
tizani, pe tineri, pe uteciști. Există numeroa-

se întreprinderi moderne în care ponderea 
principală a salariaților o reprezintă tine
rii. La întreprinderea integrată de lînă din 
Constanța — spre exemplu — media de 
vîrstă a angajaților este de 21 de ani, în 
port, la C.E.I.L. sau la I.M.U. Medgidia 
65—70 la sută din salariați nu au împlinit 
încă 25 de ani.

Dincolo de succesele la care au contribuit 
activ în viața economică a județului, tine
rii s-au remarcat și prin ample acțiuni vo
luntar patriotice, numai în 1970 fiind pre- 
zenți pe 5 șantiere locale și, alături de ti
nerii din întreaga țară, pe alte 19 șantiere 
județene din agricultură pentru elevi și 
studenți.
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TINERI MUNCITORI, INGINERI 
CARE AU DEBUTAT ÎN ANII

1966 CHIPUL NOU AL PATRIEI

Județul tONSTONTO
I

b

1970
ACESTA ESTE 
NUMĂRUL DE

Șl TEHNICIENI 
CINCINALULUI 

In industria județului constanța

DIN MUNCITORII
JUDEȚULUI

NU AU ÎMPLINIT ÎNCĂ 30
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DIN MUNCITORII 
DE LA FABRICA 
INTEGRATĂ DE 
LÎNĂ DIN CON
STANȚA SÎNT TI
NERI SUB 25 DE 

ANI

10000 DE TINERE FAMILII
S-AU MUTAT ÎN ANII CINCINALULUI TN APARTAMENTE NOI, 
CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI

STATUL A ALOCAT PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE

71OOOOOOO lei
fiind realizate

12 560 APARTAMENTE

MILIOANE LEI
au fost date în folosință tinerilor în această perioadă.

• 1 400 DE TINERE CADRE DIDACTICE
au fost angajate în învătămîntul constăntean în anii cincinalului

ÎN ANII 1966—1970 AU FOST ÎNFIINȚATE

ÎN ACEEAȘI PERIOADĂ AU FOST DATE ÎN FOLOSINȚĂ

• 384 SĂLI DE CLASĂ Șl LABORATOARE
INSTITUTUL PEDAGOGIC DE TREI ANI A DAT TĂRII ÎN ACEASTĂ 
PERIOADĂ

aceasta este valoarea manualelor școlare distribuite gratuit în anii 
cincinalului în județul Constanța.

©2 noi case de cultură
• 2S

DIN CINCI LOCUITORIr UNUL ESTE ELEV

și 16 cămine culturale

• 1 426 LOCURI
ÎN CELE DOUĂ CĂMINE MUNCITOREȘTI CONSTRUITE RECENT

au primit bilete de odihnă și tratament prin sindicate.

în anii cincinalului lucrările de construcție, amena
jarea și darea în folosință a unor noi capacități hote
liere au dublat posibilitățile de găzduire ale litoralului 
românesc.

Noile și modernele stațiuni Neptun, Venus, Jupiter, 
Saturn și Mangalia-Nord, calitatea serviciilor asigurate, 
în special prin eforturile tinerilor angrenați în domeniul 
prestațiilor turistice, au atras, numai în 1970, 630 000 vi
zitatori de peste hotare.

• 8 LICEE DE SPECIALITATE Șl 2 ȘCOLI
POSTLICEALE ÎN CARE ÎNVAȚĂ PESTE 4 500
ELEVI

600 TINERI PROFESORI ÎN 6 SPECIALITĂȚI
- roimnnniBiiw llll■ll■llllll 11 mu n
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*
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ALE SATULUI

PROGRAMA CONSULTAȚIILOR DE MATEMATICA 
LA FACULTATEA DE MÂTEMATICĂ-MECANICA, 

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— Probleme privind șirurile convergente, limite de funcții, func

ții continue, funcții derivablle.
— Reprezentări grafice de funcții cu referințe speciale la func

ția modul, ca și la funcții definite pe sume directe de mulțimi.
— Probleme privind funcțiile trigonometrice, funcțiile exponen

țiale și inversele lor.
— Algebra pollnoamelor, zerouri ale pollnoamelor, inegalități.
— Sisteme de ecuații, sisteme de Inegalități, matrici de numere 

reale, determlnanți, regula Iul Cramer.
— Principiul inducției complete, progresii, probleme legate de 

analiza combinatorie șl calculul cu numere complexe.
— Probleme privind paralelismul șl perpendicularitatea. Unghiuri, 

măsura lor, locuri geometrice.
— Probleme privind realitățile metrice, probleme privind locu

rile geometrice, calculul ariilor șl volumelor.
— Probleme cu soluție analitică privind dreapta, cercul, elipsa, 

hiperbola șl parabola.

'' '■

K

La Institutul de construc
ții, programa de pregătire a 
candidaților la examenele de 
admitere este structurată pe 
luni. în fiecare lună o prele
gere și seminarii sînt dedica
te unei materii sau unei sec
țiuni de materie necesară la 
concurs. Astfel, in luna ia
nuarie, la Fizică a avut loc 
prelegerea : Sinteza princi
piilor de conservare aplicate 
în mecanică. Relațiile apli
cate in evaluarea cantităților 
de căldură și a echivalenței 
căldură-lucru mecanic. Sin
teză a legilor electrocineticii. 
Seminarul I : aplicații în 
mecanică și căldură ; semi
narul 2 : aplicații în electri
citate ; seminarul 3 : proble
me combinate.

Pentru luna februarie : A 
nalitica. Prelegerea : Aplica

Așa le-a găsit reporterul: 
legînd fir cu fir și alcătuind 
minunatele motive de pe 
covoarele oltenești. Țesătoare 
de covoare — o meserie care 
cere, deopotrivă, îndeminare 
și talent. Fetele de la Tis- 
mana ounosc secretele amin- 

durora.

ÎN SPRIJINUL

CANDIDAȚILOR

LA STUDENȚIE

AZI, DĂ
CONSULTAȚII
INSTITUTUL
DE
CONSTRUCȚII La început, răspunzi

*

1 y Ț £
fel J

MESERII
*

Satul, în afara profesiilor că
rora le spunem „pur agricole", 
prin dezvoltarea sa contempora
nă, a adus în atenție — ca o 
necesitate — profesii noi, utile 
care pun din ce în ce mai mult 
emblema civilizației asupra vie
ții rurale. Pe scurt, ar putea fi 
numite profesiile cooperației de 
consum. Despre asemenea pro
fesii, ne propunem să vorbim 
astăzi, cu concursul tovarășului 
Ion Smedescu, secretar general 
al CENTROCOOP.

REP. : Care sînt formele prin 
care cooperația de consum pre

Prin Centrul școlar de con
strucții din Capitală au tre
cut mii și mii de tineri pe 
care-i înttlnim azi pe toate 

, șantierele țării.

întrebarea:

Interviu cu ION SMEDESCU
secretar general al CENTROCOOP

ții ale derivatelor la studiul 
variațiilor funcțiilor. Proble
me de extremum cu enunț 
geometric și fizic. Seminarul 
1 : aplicații geometrice ale 
calculului integral (arii și 
volume) ; seminarul 2 : limi
te de funcții. Utilizarea re
gulii lui l'Hospital ; semina
rul 3 : aplicații ale derivate
lor (șirul lui Rolle, rădăcini 
multiple, variația funcțiilor) 
seminarul 4 : metode de cal
cul ale primitivelor ; proble
me de arii și volume.

în luna martie: Geometrie 
plană. Prelegerea: Metode de 
rezolvare ale problemelor de 
geometrie plană prin egalități 
și asemănări de figuri plane. 
Metode de rezolvare ale pro
blemelor de geometrie plană 
cu utilizarea relațiilor me
trice. Seminarul 1 : probleme 
relative la triunghiuri, pa
trulatere și cerc bazate pe 
teoreme de egalitate și ase
mănare ; seminarul 2 : pro
bleme metrice relative la 
triunghiuri și cercuri ; semi
narul 3 : probleme relative 
la arii și poligoane regulate.

Pentru luna aprilie — Geo
metrie în spațiu. Prelegerea : 
Noțiuni și teoreme funda
mentale relative la plane și 
drepte. Arii și volume ale 
corpurilor geometrice uzuale. 
Seminarul 1 : probleme pri
vind situația relativă a drep
telor și planelor (paralelism, 
perpendicularitate, proiecții, 
diedre) ; seminarul 2 : pro
bleme privind secțiuni în 
corpuri geometrice uzuale, 
arii și volume ; seminarul 3 : 
probleme de geometrie în 
spațiu rezolvate cu metode 
trigonometrice și de analiză, 

în luna mai : Algebră și 
trigonometrie. Prelegere : A- 
plicații ale trigonometrici Ia 
rezolvarea problemelor de 
geometrie. Matrici, determi- 
nanți, sisteme liniare. Semi
narul 1 : metode de rezolvare 
a ecuațiilor trigonometrice ; 
seminarul 2 : rezolvarea ecu
ațiilor de tip special (recipro
ce, binome, utilizarea rela
țiilor lui Viete) ; seminarul 
3 : operații cu matrici, rezol
varea și discuția sistemelor.

CE FACI LA ABSOLVIREA
SCOLII GENERALE?
3

în articolul, la această rubrică,' 
din numărul trecut al paginii 
„Profesia ta“ am încercat să ne 
edificăm asupra momentului 
cînd urmează să hotărăști cu 
privire la, profesia viitoare ; și 
am convenit că momentul pro
pice pentru fete, dar nu numai 
pentru ele, este la absolvirea 
școlii generale.

Așadar, după absolvirea a opt 
clase ale școlii generale ce posi
bilități ți se deschid ?

Firește, poți urma ultimele 
două clase, a IX-a și a X-a, ale 
școlii generale. Acum,' cînd în
vățămîntul obligatoriu de 10 ani 
nu s-a generalizat, este încă o 
chestiune de opțiune.

Dar, indiferent dacă ai frec
ventat sau nu clasele a IX-a și 
a X-a, după absolvirea școlii ge
nerale, 'îhvățămîhtul care 
profesie te așteaptă.

Te așteaptă cursuri de 
care direct in producție, 
cia la locul de muncă, 
profesionale și liceele de specia
litate. Această rețea nu-ți este 
necunoscută ; ea se deschide ca 
o perspectivă ademenitoare tu
turor absolvenților — băieți sau 
fete.

De la început îți spuneam că 
indiferent la care dintre aceste 
forme de învățămînt te vei opri, 
vei găsi în nomenclatorul lor și 
profesiuni exercitate cu precă
dere de femei. Așa, de pildă, în
treprinderile textile organizează 
cursuri de calificare la lobul de 
muncă și serviciile de personal 
respective fac publice data la 
care incep. durata lor, numărul 
de muncitori pe care-1 cuprind. 
La fel se petrec lucrurile și în 
cadrul uceniciei la locul de 
muncă, cind întreprinderea — în 
funcție de necesarul brațelor de 
muncă — stabilește ciți ucenici 
poate primi și in ce condiții. 
Dacă locuiești în apropierea 
centrelor textile —- cum ar fi 
Bucureștiul, lașul, Cisnădie, A- 
radul, Timișoara și altele — îți 
rămîne să urmărești organiza-

rea cursurilor și să te prezinți 
la concursurile anunțate ; pen
tru că, și în cazul lor, se face o 
selecție, după aptitudini și pre
gătire.

In ordine urmează să-ți pre
zentăm școlile profesionale. Din 
cele 39 de județe ale țării, în 32 
găsim una sau mai multe școli 
al căror nomenclator de profesii 
se adresează cu prioritate fe
telor. în județul Bacău — de 
pildă — fetele pot urma cursu
rile a 5 școli profesionale, do- 
bîndind calificarea de operator 
și laborant chimist, telefonist, 
vînzătoare, filatoare, țesătoare, 
finisor de produse textile, ofi- 
cianți sanitari. Județul Cluj o- 
feră. la rîndu-i, absolventelor 
școlii generale, posibilitatea de a

dă o
califi- 
uceni- 
școlile

RUBRICA 
FETELOR

învăța, prin intermediul școlilor 
profesionale, o gamă variată de 
meserii ce se practică azi în in
dustria textilă, alimentară și ce
ramică, în comerț și cooperație, 
lașul își școlarizează muncitoa
rele care deservesc întreprinde
rile sale textile, de medicamen
te și chimice precum și unită
țile comerciale. In Galați, pe 
lingă școala profesională sani
tară. școală ori secții cu profil 
textil, sau cele răspunzind ne
voilor comerțului, vom găsi și 
școli în care se formează lucră
torii industriei alimentare — un 
alt sector industrial reclamînd 
mîna' de lucru „feminină". De
sigur. am îngreuna lectura aces
tor rînduri dacă am reproduce, 
pe județe, rețeaua tuturor școli
lor profesionale. Recomandăm 
consultarea broșurii „îndrumă
tor pentru admiterea in școlile 
profesionale" care poate fi găsi-

tă la inspectoratele școlare și în 
unitățile școlare.

Formă de invățămînt deosebit 
de atrăgătoare pentru absolven
ții școlii generale, liceele de 
specialitate au înscrise în no
menclator profesii ce pot fi a- 
bordate cu succes de fete.

Două tipuri de licee vi se a- 
dresează direct : liceul pedago
gic și liceul sanitar. Cercetînd 
profilul celorlalte licee de spe
cialitate, găsim, de asemenea, 
nenumărate profesii, foarte mo
derne, potrivite fetelor. Să luăm 
liceele economice, ca un prim 
exemplu : ele pregătesc cadre in 
planificare, contabilitate, finan
țe, credit, merceologie, statistică 
și administrație — specialități în 
care seriozitatea, spiritul de or
dine, răbdarea, rigoarea organi
zatorică, sînt indispensabile. Dar 
fetele pot aborda, prin liceele 
industriale, profesiuni ținînd de 
chimie (chimia produselor ali
mentare, prelucrarea maselor 
plastice etc), aparate de măsură 
și automatizare, instalații de te
lecomunicații (telefoane, radio) 
exploatarea rețelei poștale și de 
telecomunicații, precum și cele 
ce se practică in industria tex
tilă sau a confecțiilor. După 
cum, și în liceele agricole, pot 
învăța profesiuni ținind de prac
tica veterinară, horticolă, pro
tecția plantelor, contabilitate și 
merceologie agricolă.

Tot mai multe fete și băieți își 
doresc în prezent ca o dată cu 
absolvirea studiilor medii să fie 
și în posesia unei meserii pe 
care au dobîndit-o paraleL Re- 
petind un lucru bine cunoscut, 
amintim că nici un fel de opre
liști nu stau în fața acelora ca
re, obținînd calificarea într-o 
meserie și profesînd-o, vor și 
au și capacitatea să-și continue 
studiile, să se specializeze în 
profesiune, pînă la cea mai înal
tă treaptă.

MARIETA VIDRAȘCU

gătește noi cadre și prin ce re
țea ?

— în anii actualului cincinal, 
volumul desfacerilor prin unită
țile comerciale și de alimentație 
publică ale cooperației de con
sum, va trebui să crească în- 
tr-un ritm mediu anual de 
5,8—6°/o. Volumul lucrărilor și 
serviciilor pentru populație exe
cutate de unitățile cooperației 
de consum va fi de peste două 
ori mai mare față de cel reali
zat în actualul cincinal. Creș
teri însemnate va marca în a- 
ceastă perioadă și volumul ac
tivității de contractări-achiziții, 
prelucrare și livrare pentru pia
ța internă și pentru export.

Realizarea acestor coordona
te ale activității economice con
diționează formele de organiza
re. conținutul și direcțiile de 
dezvoltare ale învățămintului 
cooperatist.

în prezent, funcționează 18 
centre școlare cooperatiste, prin 
care se pregătesc contabili, mer
ceologi pentru cooperativele de 
consum, depanatori de aparate 
radio și televizoare, vinzători, 
librari, bucătari, ospătari, cofe- 
tari-patisieri, croitori confecții

pentru femei, croitori confecții 
pentru bărbați, cizmari, tim- 
pleri, geamgii, tinichigii — 
lăcătuși, cojocari, electromeca
nici reparații obiecte de uz cas
nic, tapițeri — plăpumari — sal- 
telari, tricoteri — confecționeri, 
ceasornicari — bijutieri, brutari, 
zidari — zugravi, țesători covoa
re și cusături naționale.

O parte din aceste meserii se 
pregătesc pe bază de ucenicie 
la locul de muncă, în cadrul 
școlilor ucenicii respectivi pri
mind cunoștințele teoretice ne
cesare.

Bineînțeles, că numărul spe
cialităților. al meseriilor și al 
formelor de pregătire, va spori 
pe măsura creșterii cerințelor 
activității economice. în acest 
sens se preconizează înce- 
pînd cu anul școlar 1971—1972, 
înființarea 
cu profil cooperatist, pentru 
pregătirea 
mice de 
cesare cooperativelor de con
sum, și licee de specialitate pen
tru depanatori de aparate 
radio și televizoare și construc
ții in mediul ‘rural. Școlile pro
fesionale vor pregăti și ele noi 
meserii, ca aceea de preparator

de conserve de legume, meze
luri, brinzeturi etc.

Cele 18 școli de cooperație, 
care își recrutează elevii din 
mediul sătesc, sînt amplasate în 
general în localitățile capitale 
de județ, unde își au sediul și 
uniunile județene ale coopera
tivelor de consum (Constanța, 
Alba Mia, Brăila, Oradea, 
Rm- Vîlcea, Sf. ‘Gheorghe, Bis
trița etc.).

contabili și merceologi, s-a ur
mărit accentuarea caracterului 
intuitiv al predării cunoștințe
lor, îndeosebi la obiectele oe 
specialitate de profil. In acest 
scop, la contabilitate elevii efec
tuează în afara monografiilor 
contabile, aplicații în cadrul 
cooperativelor școlare, iar la 
merceologie fac analize de la
borator și cercetări asupra măr
furilor.

La școlile profesionale de 
2—3 ani și în cadrul uceniciei, 
pentru a ridica pregătirea pro
fesională a viitorilor meseriași 
la nivelul cerințelor, s-au in
trodus, pe seama reducerii ore
lor la unele obiecte de cultură 
generală, noi discipline cu un 
conținut corespunzător cerințe
lor meseriei și s-a majorat nu
mărul de ore afectat predării 
obiectelor de specialitate și in
struirii practice. De pildă, la 
meseria vinzător, s-a majorat 
volumul total de ore afectat 
obiectelor merceologie, organi
zarea și tehnica comerțului, no
țiuni de psihologie și etică a 
deservirii consumatorului etc.

învățămîntul cooperatist a- 
cordă o atenție deosebită instrui
rii practice ; aceasta se reali
zează in școlile noastre in for
me variate. Principala formă de 
pregătire a noilor meserii sînt 
atelierele-școală, a căror pro
ducție se desface prin rețeaua 
comercială a cooperației de con
sum sau este destinată exportu
lui.

O formă eficientă de instruire 
a elevilor, îndeosebi a celor 
care se pregătesc pentru spe
cialitatea contabil sau merceo
log. este cooperativa școlară, a 
cărei activitate este organizată 
și condusă de elevi, sub îndru
marea profesorilor. In afara ro
lului său instructiv, cooperativa 
școlară este un mijloc de edu
care a elevilor in spiritul muncii 
în comun, de atașare de activi
tatea in cooperația de consum.

liceelor economice
cadrelor econo- 

nivel mediu ne-

REP. : V-am ruga să explicați 
cititorilor, care este corespon
dența dintre conținutul învăță- 
mintului cooperatist și cerin
țele actuale ale activității coo
perației de consum ?

— Realizarea concordanței în
tre conținutul învățămîntului 
cooperatist și cerințele actuale 
ale activității economice, se ur
mărește prin planurile de învă- 
țămint și programele școlare. 
Pe această linie, in orașul Con
stanța, la școala de specializare 
postliceală, care funcționează în 
acest an, ținind seama de fap
tul că elevii, ca absolvenți de 
liceu, posedă cunoștințe de cul
tură generală, planurile și pro
gramele școlare sînt axate în 
exclusivitate pe obiecte de spe
cialitate ca : bazele electroteh
nicii. desen tehnic, depanare 
radio și televizoare, organizarea 
și planificarea producției, apa
rate și măsurători în radio și 
televizoare etc.

La școlile de cooperație de 
4 ani, prin care se pregătesc

REP. : Sînt asigurate condiții- 
pentru ca tinerii absolvenți să. 
muncească in satul natal ?

— Elevii și ucenicii încheie, 
la admiterea în școală, un an
gajament față de cooperativa 
din localitatea în care domici
liază, prin care iși. asumă obli
gația să lucreze, după absolvire, 
timp de cel puțin 5 ani, la o 
unitate a cooperativei unde vor 
fi repartizați. Ca atare, încadra
rea în localitatea de domiciliu 
constituie o obligație a absol
venților.

REP. : Absolvenții școlilor de 
cooperație au ..........
a-și continua 
superior ?

— Desigur. . ____ _______
ții școlilor de cooperație de 4 
ani și ai școlilor profesionale, 
această posibilitate este asigura
tă prin examene de diferență la 
unele materii, stabilite de Mi
nisterul învățămintului.

Absolvenții liceelor coopera
tiste se vor putea înscrie în mod 
direct la instituțiile de învăță
mînt superior, potrivit normelor 
în vigoare.

posibilitatea de 
studiile de nivel

Pentru absolven-

IANCU VIOREL — Corabia, 
Olt : Da, am văzut că anul a- 
cesta termini și este adevărat că 
ai cele două drepturi pe care le 
cunoști. Răspunsul este afirma
tiv și la a treia întrebare : și în 
acest an, ca în toți ceilalți ani 
de altfel, se dau examene de 
admitere la școlile profesionale. 
O singură dorință a primit un 
răspuns negativ : nu ți-am putut 
răspunde în numărul următor, 
deși mi-ai scris „Vreau ca în 
articolul care apare marți să 
apară și răspunsul". Și eu aș fi 
vrut, dar nu s-a putut. Scu- 
ză-mă !

A. P. — Gorj : Pînă la data 
cînd îți răspund nu s-a anunțat 
nimic în acest sens, așa că îți 
poți concentra eforturile asupra 
materiilor cunoscute.

LEHOCZI IOAN — Ocna Su- 
gatag, Maramureș : Școlile teh
nice de maiștri nu sînt indicate 
în îndrumător. Ar fi bine să te 
adresezi ministerului de resort 
(Serviciul personal și învăță- 
mînt) care ți-ar putea indica o 
astfel de școală.

LAURENȚIU C. — Bistrița- 
Năsăud : Chimia, în tehnică, nu 
ființează „în general", ci numai 
în contextul unui anumit dome
niu. Ți-aș recomanda : Școala 
de specializare postliceală pen
tru industria alimentară — 
Galați, Bd. Republicii nr. 169.

FLORICEL T. MIHAIL — corn. 
Traian, Olt : Facultatea de sil
vicultură și exploatarea păduri
lor funcționează în cadrul Insti
tutului politehnic din Brașov, 
Bd. Gh. Gheorghiu-Dej, nr. 29. 
Se dă examen la matematică 
(algebră, geometrie plană și în 
spațiu, trigonometrie) scris și 
oral, botanică, scris.

VIOLETA FRUNZA —Zorleni, 
Vaslui : In cadrul Școlii de spe
cializare postliceale de hidrolo-

gie din Arad, str. N. Grigorescu 
nr. 8—10, funcționează o secție 
de meteorologie. Se dă examen 
de admitere la fizică (scris și 
oral), matematici (oral). Ia 
schimbul informației, te-aș ruga

cundară limba și literatura ro
mână. De aceea, se dă examen 
și la această a doua materie.

UNCHI ECATERINA — Rm. 
Sărat — Buzău : Școala de spe
cializare postliceală sanitară din 
București (str. Pitar Moș nr. 15) 
are și o secție de tehnică denta
ră. Examene de admitere se dau 
la Anatomia și fiziologia omului 
(scris și oral), chimie (scris). E-

VIAȚA BATE
LA UȘĂ

de SEN ALEXANDRU

să-mi răspunzi și dumneata la 
o întrebare : ce te-a determinat 
să alegi meteorologia ? Aștept 
răspunsul.

NEAGU E. — Alexandria — 
Teleorman: Scrie pe adresa
NAVROM-Constanța și cere 
toate lămuririle. S-ar putea să 
ajungi chiar căpitan de cursă 
lungă.

MUNTEANU MARIANA — 
Vrancea : Specialitatea care te 
interesează se predă la Faculta
tea de limbi și literaturi slave 
(str. Pitar Moș nr. 7—11). De a- 
semenea, la Facultățile de filo
logie din Cluj (str. Horea nr. 31), 
Iași (Calea 23 August nr. 11), Ti
mișoara (Bd. V. Pîrvan nr. 4). în 
principiu, absolvenții devin pro
fesori pentru două materii, de
oarece se face ca materie se-

xamenele la acest tip de școli 
s-au ținut la sfîrșitul lunii sep
tembrie.

C. S. ANDREI — Voinești — 
Dîmbovița. După cum vezi, dra
gă Andrei, te-ai cam grăbit cu 
„mulțumirile pentru publicare" 
deoarece nu ți-am publicat poe
zia. Nu că ar fi sau nu ar fi 
frumoasă, ci pentru că nu se po
trivește cu ce facem noi aici, 
îmi pare rău că s-a întîmplat 
așa, deoarece, de fapt, scopul 
scrisorii tale a fost să găsești o 
posibilitate, de a publica „Ado
lescența" și în fuga condeiului, 
ai uitat că trebuie să-mi pui și

o întrebare, măcar așa, de for
mă. Ce ți-e și cu poeții !

GHEORGHE PETRUȚA — 
com. Vlad Țepeș, jud. Ilfov: 
Pentru a te pregăti in meseria 
de vînzătoare (confecții și trico
taje), nu este necesar, dragă Pe- 
truța, să faci liceul comercial. 
Este îndestulătoare școala pro
fesională. în cadrul Școlii pro
fesionale „N. Kretzulescu”, 
București, B-dul Hristo Botev 
nr. 17, funcționează și speciali
tatea „vînzător produse textile 
și încălțăminte" care cuprinde, 
după cum vezi, și ceea ce te in
teresează pe dumneata. Examen 
se dă la limba română și mate
matică (ambele scris și oral), din 
materia claselor V—VIII ale șco
lii generale. Deci, începe pregă
tirea pentru examen și succes I

M. R. — Scornicești — jude
țul Olt : Adresează-te unei re
dacții literare care ar putea a- 
precia cu mai mare competență 
decît mine ce șanse ai să înca
lec! Pegasul și să te ții în șa. 
îți mulțumesc pentru aprecie
rile amabile cu privire la pa
gina noastră și. la rindul meu, 
îți urez succes la glossa pe care 
o compui acum — treabă destuț- 
de grea, mai ales dacă țin'”»» 
seama de înaintași. ,

ENCIU C. — Căzănești : Re
proșul dumitale este nedrept de
oarece marți, 12 ianuarie, „Viața 
bate la ușă" dedica aproape o 
coloană răspunsurilor solicitate. 
El mai dovedește că punind în
trebarea, nu te-ai mai ostenit să 
mai urmărești răspunsul. Acum 
nu-ți mai rămîne decît 
numărul 
în ceea 
medical 
a cerut 
îți vom 
scris.

să cauți 
ziarului, 
aspectul 
redacția

respectiv al 
ce privește 
al problemei, 
opinia unui specialist, 
comunica răspunsul în

I

POȘTA PAQINII

(Urmare din pag. I)

și complexitatea obiectivelor 
prevăzute se formulează cerin
țe noi în privința capacității de 
adaptare tehnică, de specializa
re. In anii următori combinatul 
trebuie să-și tripleze producția ; 
în condițiile unei creșteri redu
se a personalului, are sarcina să 
asigure ridicarea nivelului pro
ductivității de la 177 mii lei pe 
salariat anual, la 355 mii lei. 
Volumul de export, care a cres
cut în ultimul cincinal de circa 
12 ori, se va mări de trei ori în 
următorii ani. Argumente sufi
ciente pentru a sugera mutații
le substanțiale necesare în pre
gătirea oamenilor, în forța lor 
de a gîndi, de a acționa. Argu
mente suficiente pentru a „în
viora", cum se exprima cineva, 
pentru a repune pe picioare 
mecanismul concursului „cartea 
tehnică și producția".

— între factorii concurenți la 
pregătirea noilor cadre de care 
vom avea nevoie ca și pentru 
perfecționarea celor existente 
deja în combinat, acțiunea des
tinată intensificării studierii 
cărții tehnice va trebui folosită 
ca o pîrghie importantă. Dacă 
nu ar fi așa. ar însemna șă ig
norăm cu bună știință o experi
ență pe care o avem deja și

de care ne putem folosi cu bune 
rezultate în continuare — opi- 
niază foarte ferm tov. ing. Du
mitru Costin, directorul tehnic 
al combinatului.

Cu alte cuvinte, acest concurs 
trebuie reanimat, poate gîndit 
din nou, altfel, poate restructu
rat pe baze noi, dar în așa fel 
încit să devină iarăși una din 
formele cu mare audiență în 
rîndul tinerilor, cu pronunțată 
eficiență. Membrii noului comi
tet, după cum constatăm, și-au 
prevăzut în programul de acti
vitate sarcina de a întreprinde 
primii pași în această direcție. 
Era de altfel și cazul.

— Avem o sarcină grea, ne 
declară tovarășul Constantin 
Mănescu, secretarul comitetului 
U.T.C. Uneori este mai ușor să 
încerci un lucru nou decît să 
reiei de la cap pe unul care a 
existat deja. Avem însă convin
gerea că se va reuși demarajul 
cît de curind și apoi perfecta
rea sistemului de organizare, de 
desfășurare a concursului.

— Avem în vedere un astfel 
de climat care să determine o 
mai bună înțelegere a proble
melor tehnice de care este în
conjurat tînărul. Această înțele
gere să fie sprijinită însă și de 
factori atractivi, în așa fel in

cit deprinderile pentru studiul 
individual al cărții tehnice să 
fie dobindite mai ușor, mai puJ 
țin ostentativ. Sperăm să găsim 
formula necesară, ne precizează 
inginerul Emil Telembici.

să confere un caracter de stric
tă campanie cu început și sfîr- 
șit, cînd de fapt acțiunea este 
destinată să marcheze doar în
ceputul unui prelungit, în timp, 
dialog al tînărului cu publica-

CARTEA
TEHNICĂ

Sint cuvinte care angajează, 
dar care dezvăluie deocamdată 
doar bunele intenții. Ne folosim 
însă, la rîndul nostru, de acest 
prilej pentru a insista asupra 
concursului în sine.

Concurs ? Da, presupunînd 
de-a lungul ‘desfășurării sale 
existența competiției pe plan in
dividual și nu ca ceva colectiv. 
Concurs — deși termenul riscă

ția tehnică aflată în biblioteca 
uzinei sau în cea personală. 
Fără îndoială că succesul acțiu
nii depinde, și acest lucru s-a 
văzut cu prisosință în răstimpul 
ultimilor ani, de priceperea or
ganizatorică a celor ce vor con
duce desfășurarea ei.

— Eu cred că pe lingă comi
tetul U.T.C. ar. putea să funcțio
neze o comisie specială, distinc

tă, care să aibă ca obiectiv 
menținerea concursului în limi
tele unei eficiențe cît mai înal
te, ne spunea în continuare to
varășul director tehnic. Nu se 
va putea ajunge aici decît a- 
tunci cind se va evita total șa
blonul, formalismul, tendințele 
de birocratizare, cînd i se va a- 
sigura concursului un procent 
suficient de atractivitate. Este o 
adevărată artă la mijloc și ea 
se cere bine însușită.

Nu ne-au mirat deloc desele 
referiri la imperativul atractivi
tate. în acest sens merită o deo
sebită atenție sistemul de trimi
teri bibliografice. Ineficient prin 
gradul său de generalitate, sis
temul uzitat pînă acum de a se
lecta un număr de cărți, a de
cupa anumite capitole și apoi 
a încerca o „fugă" prin ele în 
cadrul unei examinări școlare 
nu ni se pare deloc adecvat. 
Considerăm însă foarte nor
mal ca bibliografia să fie alcă
tuită după ce în prealabil au 
fost clar delimitate probele teh
nologice stringente ale secției, 
ale atelierului, ale uzinei și se 
cunosc și lucrările unde sint ele 
tratate. O tematică lărgită, re
actualizată continuu, adaptată Ia 
cerințele de fiecare zi ale bunu

lui mers al producției — iată 
obligativități condiționind, dypă 
părerea noastră, succesul atra
gerii tinerilor spre lectura căr
ții tehnice, succesul de durată. 
A da sau a nu da o insignă sau 
o diplomă în momentul și nu
mai atunci cind omul revine 
din proprie inițiativă Ia biblio
teca tehnică, mărturisim că nouă 
ni se pare un aspect secundar.

L-am căutat la Comitetul ju
dețean Neamț al U.T.C.. pe to
varășul prim-secretar Gheorghe 
Grigore. Din discuția noastră 
n-au lipsit nici elementele auto
critice. nici referiri la lipsa de 
ambiție exprimată în atitudinea 
de indiferență a cadrelor U.T.C. 
de la C.I.A. Piatra Neamț, care 
a favorizat stingerea, pas cu 
pas, a tot ceea ce privea ține
rea sub tensiune a interesului 
oamenilor pentru lectura teh
nică. în final, am reținut :

— Nu am renunțat și nici nu 
vom renunța la ideea folosirii 
concursului „Cartea tehnică și 
producția" ca instrument de deo
sebită utilitate în întreprinderi. 
La combinat, acolo de unde a și 
pornit inițiativa, sperăm să a- 
jungem repede, într-un punct 
în care, adevărat, trebuia să ne 
aflăm de mai multă vreme. 
Nu ne vom mărgini însă doar 
să readucem în actualitate pro

pria noastră inițiativă ci. în 
plus, vom căuta sâ-i dovedim în 
continuare rostul și potențele 
sale educative.

Reporterii se opresc aici. Cu 
speranța <că sînt puși ultima 
dată într-o asemenea situație 
paradoxală, de a invoca unui... 
părinte, clemență pentru pro

pria sa idee. , In schimbul unei 
asemenea variante, ar fi poate 
de preferat să rugăm pe alții, 
secretari ai organizațiilor U.T.C. 
din alte județe, să vorbească ti
nerilor de la Piatra Neamț cum 
aplică la ei inițiativa celor de 
la combinatul de îngrășăminte 
chimice...

DIALECTICA MINIATURII
(Urmare din pag. I)

Sistematizarea e profesia lor, emoția privește materia ner
voasă a fiecăruia dintre noi. ,

Acum, pe graficele reliefate plastic apar uzinele, cen 
tralele electrice, casele, școlile, spitalele, teatrele toate va
lorile și toate așezămintele unde se află, înzidite ca în 
legendă, aspirațiile noastre de mai bine. Macheta ? O for 
mă miniaturală al cărui suflet este cifra unităților astfel 
reprezentate. Acum, cele 1826 de zile din viața proprie, 
ridicate brusc la scara efortului național, oferă revelațiile 
Amploarea. Diversitatea, Unitatea. Consecvența. Acurr 
apare, contrazicînd și sfidînd aparența imobilă a machetei 
însăși Mișcarea. Apar toate liniile de forță cărora li s-ai 
subsumat zilele și nopțile de veghe individuală, anonimă 
într-un punct oarecare din țară, în locurile cîndva „uitate 
de dumnezeu". Statisticianul pune un semn pe hartă, repre 
zentarea convențională a izbînzilor noastre din ultimii 
cinci ani.

Pe un panou, jucărioare minuscule, nostime ca niște bre
locuri.

Le privim cu un zîmbet îngîndurat.



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MARȚI 9 FEBRUARIE 1971

»

SOSIREA NOULUI 
AMBASADOR AL REPUBLICII 

ISLAMICE MAURITANIA

NOTĂ CUI FOLOSEȘTE ?

Luni a sosit în Capitală Ab
dallah! Ould Sidya, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Islamice 
Mauritania în Republica So
cialistă România.

La invitația Ministerului 
Comerțului Interior, luni a so
sit în Capitală o delegație a 
Ministerului Comerțului Inte
rior al R. P. Ungare, condusă 
de ministrul Istvan Szurdi.

Delegația va purta tratative 
în vederea semnării unor pro- 
tocoluri, privind schimburile 
directe de mărfuri și colabo
rarea tehnico-științifică pe a-

INTERSECȚII 
BIOGRAFICE
(Urmare din pag. I)

^8. Muncitorul NICOLAE 
jREAZ, de curînd absolvent al 

tibeului seral, îmi prezintă suc
cint „fișa" organizației pe care 
o conduce : mai multe diplome 
de onoare decernate de C.C. al 
U.T.C. și de Comitetul jude

țean Brașov, fie pentru „meri
te deosebite obținute în munca 
de organizație și în mobilizarea 
tineretului", fie pentru rezultate
le superioare ale acțiunilor de 
muncă voluntar-patriotică; în de
cursul timpului, tinerii au defri
șat mai multe zeci de hectare de 
pădure, au dedicat zeci de mii 
de ore pentru înfrumusețarea 
curților interioare, la construirea 
unei alei de asfalt de 1 600 m. 
„Semnăturile" lor sînt înscrise 
la Stadionul orașului, în zidurile 
casei de cultură, la ștrandul de 
dimensiuni olimpice, pe care 
le-au construit împreună cu cei
lalți tineri locuitori ai Victoriei 
pentru ei și pentru întreaga lo
calitate. Se recunosc, de aseme
nea, în chipul de grădină cu alei 
de trandafiri și ronduri al orașu
lui, pretutindeni pe străzile cu 
nume ce evocă frumosul nu doar 
prin ele însele... Negoiul, Liber
tății, Chimiștilor, Oltului, Tran
dafirilor, Stadionului. Însăși Piața 
Parcului se numește așa pentru 
că acolo au lucrat și tinerii, dînd 
ființă unei grădini... „Anul aces
ta ne-am propus să contribuim la 
punerea în funcțiune înainte de 
termen a obiectivelor din planul 
de investiții, să efectuăm 10 000 
de ore pentru amenajarea de noi 
spații verzi, pentru a sădi pomi 
ornamentali și arbuști în oraș 
și să colectăm 250 tone de
șeuri metalice feroase", adaugă 
secretarul organizației U.T.C.

Îmi reamintesc discuția din ca
binetul directorului și încerc să 
adaug date la zi despre „clima
tul de stimulare a tinerilor către 
studiu", întrebîndu-l pe secretar : 
„Ce se face în acest sens în 
1971

— Periodic inițiem concursuri 
pe meserii. Jumătate dintre ute- 
ciști sînt elevi la liceul seral. Toți 
Ceilalți s-au integrat în cercuri 
de ridicare a calificării, pe spe
cialități — pentru operatori chi- 
miști, laboranți, mecanici de în
treținere, mecanici de precizie, 
strungari, electricieni — și de 
pa" alificare. Tinerii ingineri 
s-n. constituit într-un cerc de 
creație tehnico-științifică, în ca• ••••••••••••••••

(Urmare din pag. I)

rea din jur, ca o poveste adevă
rată, frumoasă.

— „Nu e vorba de obiecte a- 
chiziționate de către spital. Ju
căriile (care jn mod obligatoriu 
trebuie să fie din material plas
tic,. spre a putea fi sterilizate), 
îmi împărtășește doctorița An
gela Costa, sînt aduse de către 
părinții care au copii aici. După 
un anumit timp, copiii se însă
nătoșesc și părăsesc spitalul, 
însă nici ei, nici părinții lor nu 
le iau îndărăt. Jucăriile rămîn 
pentru bucuria altor și altor co
pii. Pe zi ce trece tot mai 
multe, mai prietenoase..."

...Chirurgul Emil Boer ne înto
vărășește prin cele 6 săli de o- 
perație, prin încăperile desti
nate reanimării. Sînt concentrate 
la blocul operatoriu, aflat la e- 
tajul 4, instalații și aparate com
plicate, dintre cele mai moder
ne, în valoare de zeci de milioa
ne de lei 4 cardiovizoare. aparate 
rontgen, camere de televiziune. 
De modul în care acționează 
aici, în acest perimetru special, 
echipele operatorii, depinde ne
mijlocit, instantaneu, sănătatea, 
viața a sute și sute de copii. Și 
întreg colectivul de medici s-a 
dovedit la înălțime. Prin inter
mediul tratamentelor moderne, 
al unui număr impresionant de 
intervenții chirurgicale (2 500 a- 
nual) — aflate doar la îndemina 
marilor clinici de copii din Eu
ropa — noul spital orădean a de
terminat, după numai un an de 
la înființare, reducerea mortali
tății infantile în județ de la 6 la 
2,8 la mie... Arunc.o privire în 
sala de gimnastică a spitalului, 
dotată cu tot felul de aparate mi
nuscule. Are ferestre largi, prin 
care aerul proaspăt al nopții 
curge acum din belșug. îmi în
chipui, a doua zi, un grup de co- 

v., pii, îmbrăcați în costume de 
sport, efectuînd aici diferite 
exerciții. Aerul e proaspăt, ra
zele de soare pătrund înăuntru, 
aurind parchetul, minorele me-*

■ talice ale aparatelor. Copiii a

nul 1971 între cele două mi
nistere.

Delegația Ministerului Sănă
tății, condusă de Alexandru 
Calomfirescu, adjunct al mi
nistrului, care a făcut vizite în 
Republica Populară Bulgaria 
și Republica Socialistă Ceho
slovacă s-a înapoiat în Ca
pitală.

Duminică seara a sosit în 
Capitală o delegație a Comi
siei de politică externă a Adu
nării Populare a R. P. Bulga
ria, în frunte cu Encio Staikov, 
președintele Comisiei, care, la 
invitația Comisiei pentru poli
tică externă a Marii Adunări 
Naționale va face & vizită în 
țara noastră.

drul căruia sînt abordate 19 teme 
de cercetare, de maxim interes 
pentru procesul de producție în 
combinat. Toate acestea, și multe 
altele încă, se circumscriu unor 
preocupări majore prin care orga
nizația se pregătește să întîmpine 
Congresul U.T.C.

III. Pe lista temelor de cerce
tare am reîntîlnit numele ing. 
RADU MOLNAR, același cu tâ
nărul despre care directorul com
binatului spunea că a lucrat aici, 
la început ca operator chimist, 
lată deci un motiv în plus pen
tru a dori să-l cunosc pe secre
tarul organizației de bază nr. 4...

— Chiar dacă nu m-am născut 
aici, îmi spunea ing. Radu Mol
nar, biografia mea se identifică 
cu aceea a orașului. Am terminat 
aici școala generală, apoi școala 
profesională, care tocmai se în
ființase pentru a pregăti cadre
le de muncitori necesare combi
natului. Lucrînd ca operator chi
mist, plecam după programul de 
lucru la liceul seral, în șalopetă. 
N-a fost ușor, dar tovarășii de 
muncă m-au înțeles și m-au aju- 
țat. Am revenit apoi ca inginer, 
absolvent al Facultății de chimie 
industrială, chiar în secția de a- 
zotat de amoniu unde îmi făcu
sem, ca muncitor, ucenicia ingi
nerească. Ce să spun ? Am cres
cut o dată cu combinatul și am 
bucuria de a fi văzut cum s-a 
înălțat an de an, și, o dată cu 
el, orașul. Pe locurile unde este 
acum prima fabrică de metanol 
creștea pădurea. La Metanol II 
fuseseră înainte niște magazii 
dărăpănate. Pentru gazonul de la 
Stadion am cărat și eu brazde de 
iarbă, de pe valea Ucișoarei... Am 
privit cu bucurie înălțarea casei 
de cultură, a complexului de ma
gazine, a noilor locuințe, dar am 
și muncit acolo. Îmi iubesc ora
șul, sînt legat prin mii de fire de 
el, cu rosturile mele aici, unde 
anul acesta aștept să revină de la 
studii, ca merceolog, soția mea. 
Cu 5 ani în urmă era contabilă 
la combinat...

★
La „Victoria". într-un peisaj 

uman și industrial de neîntrerup
tă ascensiune pe verticalele tine
reții istorice a patriei, orașul, 
combinatul și oamenii își armo
nizează biografiile intersectate 
prin sensurile unice ale existenței 
lor, în rezonanța imnică a unui 
singur nume de izbîndă. „Vic
toria" — numele unui triumf.

leargă, își mișcă brațele, zîm- 
besc. Au uitat unde se află...

• ROBOTUL JO SI SALA 
PĂRINȚILOR

...Cei cîțiva tineri medici (cu 
toții au fost de gardă în noaptea 
aceea) care mă însoțesc, îmi pro
pun, înainte de ivirea zorilor, 
alte cîteva vizite inedite. La 
„Biberonerie", mai întîi. Urcăm 
la etajul 9. Două uși metalice 
duble se deschid succesiv. Ajun
gem în fața alteia. O apăsare pe 
buton, cîteva cuvinte șoptite în
tr-un receptor ascuns, și, a treia 

HOTELURI
ALE SĂNĂTĂȚII

poartă se dă înlături. Sală de 
sticlă și metal. Surori îmbrăcate 
în costume albe, cu măști pe o- 
braz. Se lucrează zi și noapte, ca 
într-o uzină. Acum, al 3-lea 
schimb. Fiecare se mișcă cu 
zgîrcenie, lent, precis, ca în im
ponderabilitate. Dirijează insta
lațiile automatizate, care reali
zează zilnic 3 000—4 000 de bibe
roane. în tăcere, cot la cot, lu
crează și robotul „Jo“, specialist 
în meniuri pasteurizate. E înalt 
cam cît un școlar de clasa a cin- 
cea și, pe frunte, îi licăresc cî
teva becuri colorate... Din nou 
coborîm. în drum spre spălăto
rie și depozitul de rufe (conține 
cîteva tone de lenjerie, pături, 
pijamale etc. și oferă — din cîte1 
mi s-a spus — un aspect pito
resc. de supermagazin), trecem 
pe lingă sala ..părinților". O în
căpere spațioasă, cu fotolii joa
se. Cîteva mese pe care sînt îm
prăștiate reviste, ziare. Deși

B.T.T. '7 r di)
Turismul alpin se bucură de 

vechi tradiții în țara noastră. 
B.T.T. își propune să le dezvol
te, să le sporească valoarea prin 
antrenarea unui număr cît mai 
mare de tineri la practicarea 
lui. Această preocupare a B.T.T. 
pornește de la constatarea că 
numărul tinerilor care îndră
gesc muntele, sau mai exact al 
celor care sînt dispuși să inves
tească necesarul de efort atît 
de deplin răsplătit de bineface
rile aerului ozonat și de frumu
sețea priveliștilor, este în scă
dere. Sînt necesare eforturi, 
preocupări permanente pentru 
a reuși să reînfrățim optimis
mul și voioșia tinereții cu mă
reția culmilor și liniștea codri
lor. în anul 1971 B.T.T. va ex
tinde organizarea unor agreabi
le excursii în munți pe urmă
toarele itinerarii.

Drum de ereastă în Făgă
raș — cele mai înalte vîrfuri, 
Moldoveanul (2544 m), Negoiul 
(2535 m), cea mai lungă potecă 
turistică de creastă (100 km), 
pe cea mai înaltă creastă mon
tană din țara noastră (2300 m), 
ca și frumusețea lacurilor alpi
ne, a căldărilor glaciale și a vă
ilor, vor fi întîlnite urmînd tra
seul : Sibiu — Surii — Negoiul
— Lacul Bilea — Moldoveanul
— Podragul — Valea Sîmbetei
— Făgăraș. Excursia durează 8 
zile, începe la Sibiu și se înche
ie la Făgăraș. Cazare la cabane. 
Pe căile rutiere transportul se 
face cu autocarul.

Tabăra B.T.T. Pietrele din 
Masivul Retezat — în cele 6 zi
le petrecute la cabana Pietrele, 
tinerii turiști au posibilitatea să 
facă zilnic ^scurte și reconfor
tante expediții spre vîrfurile 
Peleaga, Retezatu, Judele, spre 
lacurile Galeșu, Bucura, Zănoa- 
ga, urmînd poteci care străbat 
peisaje neasemuite. Valoarea tu
ristică a acestui masiv este 
întregită de bogăția faunistică 
și floristică, de varietatea cons
tituției geologice, cunoscînd că 
Parcul Național Retezat este 
ocrotit prin lege, tocmai pentru 
originalitatea acestor elemente.

De la munte la mare — Ve
nind în întîmpinarea dorinței 
multor colective de tineri, B.T.T. 
organizează această excursie 
pentru cei care preferă să-și 
petreacă concediul atît la muri
te cît și la mare. După 3 zile de 
excursii și program de cabană 
în Munții Gîrbova -- Piatra 
Mare și un popas scurt în Bucu
rești urmează alte 3 zile la 
Eforie Nord, cu baie, plajă, vi
zite pe litoral. Excursia începe 
în București și se încheie la 
Eforie Nord.

Tabăra JB.T.T._ Caraiman — 
Munții Bucegi — Vîrful Omul, 
Vîrful Coștila, Mecetul Turcesc, 
Babele, Sfinxul, monumentul e- 
roilor de pe Vf. Caraiman, peș
tera Ialomiței, Strunga sînt nu

ILIE NĂSTASE 
VICTORIOS 
LA RICHMOND

• TENISMANUL român Ilie 
Năstase a repurtat un strălucit 
succes internațional, înscriindu- 
și în palmares o nouă victorie de 
prestigiu. După ce a cîștigat zi
lele trecute turneul de la Oma
ha (Nebraska), redutabilul cam
pion român a cucerit la Rich
mond (Virginia) în turneul dis
putat pe teren acoperit, tro
feul importantului concurs de
numit de organizatori : „Fide
lity invitational tennis tourna
ment". Ilie Năstase a confirmat 
pe deplin clasa sa, demonstrînd 
spectatorilor că posedă la ora 
actuală o formă remarcabilă. El 
l-a întrecut în finală cu 3—6 
6—2, 6—4 pe americanul de cu
loare, cunoscutul jucător pro
fesionist Arthur Ashe.

Agențiile internaționale de 
presă subliniază în comentariile 
lor că Ilie Năstase a lăsat im
presia unui jucător calm, care 
știe ce vrea, mai ales în mo
mentele dificile ale finalei. Zia

nu-mi imaginez să fie citite 
vreodată. Poate doar, răsfoite, în 
grabă, febril, aproape incon
știent. Pînă se stabilește diag
nosticul precis al copilului, sau 
se primește un telefon prin care 
se anunță :

— Operația lui Gelu, a Sandei 
sau Ioanei, a lui Nicu, sau... a 
reușit. Este salvat, în afară de 
orice pericol.

Iar tatăl și mama, care au ve
nit împreună din cine știe ce 
colț bihorean, cu inima frîntă, 
răsuflă ușurați. De cite ori pe 
chipurile lor nu poți citi, în a- 
ceste momente excepționale, a

celeași gînduri : „E sănătos, va 
fi din nou acasă !“

...S-a făcut ziuă. Spitalul de 
copii din noul cartier „Rogerius" 
s-a trezit de-a binelea. Soneriile 
ascensoarelor țîrîie, sute de uși 
se închid și se deschid. Am mai 
intîrziiat cîteva ceasuri pe cori
doarele colorate, acum atît de 
animate, deoarece îmi sugerea
ză ceva din însăși dimensiunea 
tehnică și umană a spitalului o- 
rădean. împreună cu cel din 
Constanța, îmi relatase directorul 
său, doctorul Ladislau Kende, 
este cel mai modern din țară. 
Dec» un edificiu model, un sim
bol al setei contemporane de a 
construi cît mai bine, mai inteli
gent. De a construi peste tot. La 
Cluj, de pildă, cu cîteva zile în 
urmă, vizitasem alte două noi 
obiective de mare eficiență so
cială, un spital de boli contagi

mai cîteva din locurile minunate 
ale acestui masiv, pe care "le 
vor vizita excursioniștii in cele 
5 zile petrecute la cabana Ba
bele. Excursia începe la Sinaia 
și se termină la Bușteni.

Tabăra B.T.T. Curmătura — 
Piatra Craiului — pornind de 
la Brașov și ajungînd după 5 
zile la Zărnești, avind drept ba
ză cabana Curmătura, turiștii 
vor cunoaște munții Piatra Cra
iului, supranumiți ..Perla Car- 
paților",. Pe un perimetru rela
tiv restrîns se află numeroase 
frumuseți naturale. Piscuri, bri
ne, hornuri, custuri, arcade, 
punți, de neasemuită frumusețe, 
își așteaptă admiratorii.

Tabăra B.T.T. de inițiere în 
alpinism — Sportul celor cura
joși. alpinismul, pasionează in 
mod deosebit pe cei tineri. Sa
tisfacțiile oferite de cucerirea cu 
trudă a piscului aparent inac
cesibil sînt greu de descris. Tn 
această tabără maeștri emeriti 
ai sportului și antrenori consa- 
crați vor face cunoscute parti- 
cipanților aspectele teoretice și 
practice ale acestui sport. în 
cele 10 zile de instruire, se vor 
efectua ture alpine de dificulta
te minimă și medie în zona 
Văii Horoabe — Turnu Seciului. 
Cazarea se va face în tabăra 
de corturi din Poiana Colți. 
Punct de pornire este Sinaia. 
Pot participa tineri între 18 și 
30 ani.

Tabăra B.T.T. Padiș — Munții 
Apuseni — Inestimabila valoare 
turistică a Munților Apuseni se 
datorează frumuseții peisajului, 
originalității așezărilor ome
nești, datinilor, folclorului și 
numeroaselor vestigii ale isto
riei acestor locuri. Tabăra de 
căsuțe a B.T.T. din frumoasa

O imagine de la turneul internațional universitar de tenis de 
masă. Foto : E. COJOCARU

riștii nu uită să revină în co
mentariile lor și să remarce din 
nou că în cadrul concursului de 
la Richmond (Virginia) Ilie 
Năstase a eliminat în acest tur
neu o serie de mari campioni 
ca Pasarell (Porto Rico), Gi- 
meno (Spania), Newcombe 
(Australia) și Arthur Ashe 
(S.U.A.), realizînd pe drept cu- 
vînt o veritabilă performanță. 
Fără îndoială, rezultatele rea

lizate de Ilie Năstase confirmă 
declarațiile unor apreciați spe
cialiști de peste hotare făcute 
anul trecut, care arătau că tenis- 
manul român este cotat drept 
unul dintre cei mai buni jucă
tori din lume.

• IN CONTINUAREA turneu
lui pe care îl întreprinde în 
Bulgaria echipa de hochei pe 
gheață Știința București a sus
ținut o nouă întîlnire cu selec
ționata orașului Sofia. Și de 

oase și o policlinică, ambele des
tinate să fie, în același timp, și 
centre de învățămînt superior.

• UNICATE... ÎN SERIE
• A CONSTRUI = A ÎNNOI

.Ca și spitalul orădean, cele 
două construcții de pe malurile 
Someșului sînt, în domeniul lor, 
unicate. Ceea ce se construiește 
peste tot azi reprezintă deci un 
plus de funcționalitate, de efi
ciență, de ingeniozitate, față de 
ceea ce s-a construit ieri. Un ar
gument pentru continuitate me
reu evoluată. Ineditul policlinicii 

clujene, de exemplu, constă în 
faptul că include, într-un spațiu 
relativ redus, 3 policlinici (pen
tru adulți, copii și T.B.C.), pose- 
dînd absolut toate serviciile de 
specialitate posibile. Un alt 'a- 
mănunt original : pentru asigu
rarea unei maxime securități și 
operativități în repartizarea la 
diferitele servicii, se realizează o 
consultare prealabilă a copiilor, 
înainte de a pătrunde în angre
najul propriu-zis al policlinicii, 
în cabinete special amenajate. 
Caracterul de unicat al spitalului 
clinic de boli contagioase stă în 
aceea că asigură bolnavilor (în
tre ei, în funcție de natura a- 
fecțiunii, și în același timp față 
de exterior) o izolare perfectă. 
Există circuite deosebite pentru 
bolnavi. personalul spitalului, 
vizitator, rufe sau alimente, cele 
din urmă transportate numai în 
containere speciale. 

poiană a Padișului, cu durata 
unei serii de 7 zile, este un ex
celent punct de plecare pentru 
foarte interesante excursii. Lo
cul de incepere și de încheiere 
este Oradea. Transportul pină 
la Padiș cu autocarul.

Tabăra B.T.T. — Lacul Sfîn- 
ta Ana — Singurul lac. d.in țara 
noastră aflat în craterul unui 
vulcan stins, din apropierea 
stațiunii Tușnad, oferă un ca
dru deosebit de plăcut pentru 
odihnă și interesante drumeții 
în împrejurimi. în programul 
taberei, cu durata de 6 zile pen
tru fiecare serie, figurează plim
bări. cu barca, focuri de tabără, 
vizitarea unor peșteri sulfuroa
se din împrejurimi și a altor 
obiective turistice apropiate.

Pe cărările munților Ceah
lău — frumusețea masivului cu 
aspect de cetate al Ceahlăului, 
atît de frumos evocată în 
nemuritoare pagini de pana 
unor mari maeștri ca Vlahuță, 
Alecsandri, Hogaș, Russo, Ga- 
laction, Sadoveanu invită la 
plăcută drumeție. Excursia 
B.T.T. urmărește intinerariul : 
Piatra Neamț — Bicaz — Izvo
rul Muntelui — Dochia — Ca
bana 7 Noiembrie — Durau — 
Bicaz — Piatra Neamț. Princi
palele obiective de pe traseu : 
muzeul de arheologie și casa 
memorială Calistrat Hogaș la 
P. Neamț, mînăstirea Bistrița, 
complexul hidroenergetic și 
muzeul de istorie la Bicaz etc. 
Durata excursiei este de 3 ,zile. 
Cazarea la cabane. Loc de în
cepere și de încheiere — Pia
tra Neamț.

CONSTANTIN LAURIAN 
URSU

data aceasta victoria a revenit 
gazdelor, învingătoare cu sco
rul de 10—1 (3—0, 5—1, 2—0). în 
primul meci hocheiștii bulgari 
au cîștigat cu 6—2.

• DUPĂ DISPUTAREA a 5 
runde, în turneul internațional 
masculin de șah de la Malaga 
conduce marele maestru spa
niol Arturo Pomar cu 4 puncte, 
urmat de Medina (Spania) și 
Lubojevici (Iugoslavia) — 3,5 
puncte, Ciocîltea (România) și 
Benko (S.U.A.) — 3 puncte etc.

în runda a 5-a Victor Ciocîl
tea (cu piesele albe) l-a învins 
in 25 de mutări pe argentinia
nul Quinteros, Pomar a cîștigat 
la Ruiz, Medina la Cardosso și 
Lubojevici la Huguet. Durao a 
remizat cu Visier.

• A LUAT sfîrșit turneul in
ternațional de box de la Bel
grad. Premiul „Oscar", care o- 
norează în fiecare an pe cel 
mai bun boxer al acestui turneu 
a fost acordat de federația 
iugoslavă de specialitate pugi- 
listului sovietic Valeri Frolov, 
dublu campion european la cat. 
ușoară.

Desigur, despre dimensiunile 
tehnice ale acestor alte două o- 
biective sanitare s-ar mai putea 
spune multe, deoarece, în felul 
său, fiecare instalație sau aparat 
constituie un unicat în țară sau, 
în orice caz, e foarte modern. 
Despre aspectul intim însă, des
pre „povestea" lor — mult mai 
puțin, deoarece — ca și a atîtor 
alte obiective ale cincinalului — 
ea abia acum se înfiripă. Spita
lul a primit în saloanele sale, nu 
mai mari de 4—5 paturi, primii 
oaspeți acum vreo două luni, 
iar inaugurarea oficială a poli
clinicii nu s-a efectuat încă. în 
afară de faptul că vor asigura a- 
sistență medicală de calitate clu
jenilor, sălăjenilor sau bistrițe- 
nilor, ambele sînt destinate să 
ofere condiții excepționale de 
pregătire pentru circa 2 000 de 
studenți. în amfiteatrele cu care 
sînt prevăzute, atît policlinica cît 
și spitalul, am asistat la cursuri 
teoretice de imunologie. patolo
gie infecțioasă, teoria diagnosti
cului, urmate de aplicații prac
tice. Noile construcții pot găz
dui un număr de 50 000 de ase
menea ore de practică anual.

— Este indiscutabil, opina 
doctorul Aurelian Mazilu, direc
torul Direcției sanitare a jude
țului Cluj — că cea de-a doua 
funcție a edificiilor medicale 
moderne, aceea de centru de 
practică pentru studenți, este 
deosebit de însemnată. Eficiența 
lor socială devine astfel, dacă se 
poate spune, dublă.

Deci, la Cluj, ca și la Oradea, 
noi hoteluri ale sănătății, care 
străbat etapa debutului. Se ală
tură. la rîndul lor, modernelor e- 
dificii de acest gen din Piatra 
Neamț. Constanța. Slobozia. Și, 
ca și acestea își împletesc croni
ca cu viața oamenilor, ca puncte 
de sprijin în realizarea celor mai 
diverse aspirații.

Iar dacă acestor edificii li se a- 
daugă mereu altele, acestea vor 
trebui să fie, în chip firesc, su
perioare. Și mai puternice, și 
mai inteligent realizate. Fiindcă 
actul de a construi devine sino
nim astăzi cu cel de a amplifica, 
a înnoi.

După cum se știe, angaja
rea în polemici cu o persoa
nă sau alta nu este pro
prie ziarului nostru. Aceas
ta, din simplul considerent 
că, în cea mai mare parte a 
lor, asemenea dialoguri au ca 
miză fapte cu totul insigni
fiante, cel mai adesea fiind 
provocate de răfuieli mes
chine între două-trei per
soane, cărora le lipsește (fie- 
ne îngăduită preluarea unei 
expresii' din „România lite
rară") bunul simț de a nu fo
losi în dispute de acest 
„înalt" nivel moral organele 
de presă.

Dacă am socotit totuși ne
cesar să dăm într-unul din 
numerele trecute un răspuns 
atacurilor aparținînd scriito
rului Fănuș Neagu, lansat cu 
toată convingerea și toate 
forțele împotriva... „Săniuței 
de argint" (? !) este nu fiind
că ne-ar fi tentat, ca pe dom
nia sa, măreția subiectului, 
ori posibilitatea de a face 
glume pe seama unor para
grafe din cronicile sportive 
publicate în respectiva re
vistă. Cînd scriitorul (pe care-1 
cunoaștem bine) declara că 
își va cumpăra singur o să
niuță și va porni pe derdeluș 
nu ar fi greu, într-adevăr, 
să-i facem și noi „vînt“ cu o 
vorbă dulce, după cum n-ar fi 
deloc complicat să speculezi 
un anume mod personal de 
manifestare publică (iar bine 
cunoscut I) raportîndu-1 la... 
rudele pe care le are „în 
străinătate, la Brăila".

Dar, repetăm, la ce bun 
așa ceva ? Ca și în cazul pre
cedent, nici acum nu vrem să 
ne adresăm lui Fănuș Neagu 
ci, din nou, revistei „Româ
nia literară" cu rugămintea de 
a reține concluziile acestui 
incident care în mod sincer 
ne-a întristat. Faptul că Fă
nuș Neagu poate să se lan
seze, furat de vîrful peniței

CEASUL AL 18-LEA
(Urmare din pag. I)

Clasa a XII-a, prin datele 
furnizate sprijină întrucîtva pre

întrebarea Frecvența Număr 
răspunsuri

-Cîte spectacole vezi 
pe lună ? (film, teatru, 
muzică)

De cîte ori dansezi 
pe lună ?

Cităm două răspunsuri mai 
extremiste : „NU văd decît 
spectacolele de la televizor" ; 
„Ca orice tinăr de 18 ani dan
sez în fiecare zi".

Interesant este tabloul pre
ocupărilor extraprofesionale ale 
tînărului Thomas Alva' Edison 
la aceeași vîrstă.

„11 interesau toate : evenimen
tele politice, literatura, dar mai 
cu seamă tehnica. Nu pierdea 
nici una din reprezentațiile date 
la teatrele de dramă. Edison a- 
vea un stil vioi, curgător. La 
începutul carierei de telegra
fist reușea să-și adauge cîte 
ceva la salariul de mizerie 
scriind mici piese de teatru... 
Serviciul la telegraf, studiul 
cărților, cercetarea și experien
țele îi luau 18—20 h pe zi. Dor
mea cel mult 6 h" (1865).

RELAȚIILE CU PĂRINȚII
Clasa a IX-a — răspunsurile 

se situează între a crede, a spe
ra, și a bănui relații bune, con- 
tinuînd pe cele actuale, poate 
mai libere, mai profunde. Cităm 
cîteva : „Ii voi respecta ca și 
pînă acum și nu mă voi consi
dera independentă, adică le voi 
asculta sfaturile" ; „Nu știu dacă 
părinții mă vor lăsa mai liberă 
decît acum și nu știu dacă ei 
s-au gîndit la asta" : „Relațiile 
cu părinții se vor înăspri oare
cum. Datorită vîrstei voi dis
cuta cu ei probleme mai ma
ture".

Clasa a XII-a — față de uni
sonul clasei a IX-a, răspunsu
rile celor de 18 ani la întreba
rea ; „Ții seama de sfaturile 
părinților se înșiră pe gamă 
următoarele : „Da, cu sigu
ranță" ; „De cele mai multe ori 
da" ; „De obicei" ; „Cîteodată" ; 
„Da și nu" ; „Atunci cînd con
cordă cu părerile mele" ; „Destul 
de rar".

De la concisul Desigur la scep
ticul Nu primesc sfaturi sînt 
multe trepte ale apropierii din
tre părinți și copii. Fără să 
credem întrutotul într-o pră
pastie între generații, conside
răm posibile și într-o oarecare 
măsură pozitive toate situațiile. 
Iată un citat din „Hronicul și 
cintecul vîrstelor" în legătură 
cu relațiile cu părinții și impor
tanța tutelei lor.

„Multă amărăciune prici- 
nuiam alor mei cu preocupările 
mele filozofice în care ei adul
mecau numai ratarea. Nu ne 
înțelegeam fiindcă ei nu bănu
iau tăria înclinațiilor mele".

RELAȚII CU COLEGII
Clasa a IX-a — răspunsuri — 

speranțe în trăinicia prieteniei, 
în depășirea impasului primelor 
contacte. „Sper că atunci vom 
fi mai mari, mai înțelepți, cu 
judecata formată, că ne vom în
țelege mai bine și vom fi mai 
serioși" ; „Mă voi întîlni cu 
foștii prieteni, căci aici nu 
cred că voi reuși să am" ; „Do
resc să fiu înconjurată de foar
te mulți prieteni și oamenii să 
simtă că au pe cineva lingă ei": 
„Un colectiv unit din toate punc
tele de vedere în care nici un 
coleg să nu f.e indiferent".

Clasa a XII-a — răspunde la 
întrebarea : „Ați cunoscut prie

sale dibace în a găsi epitete 
„tari", nu ne-a mirat și nu 
poate să ne mai mire. Am 
colaborat vreme îndelungată 
cu Fănuș Neagu și nu o dată 
am fost nevoiți să parlamen
tăm, să ducem tratative asu
pra anumitor paragrafe vio
lente din articolele sale. O 
știe singur. O știu și alții. Nu 
o dată chiar s-au întrerupt re
lațiile cu F.N. de-a lungul a- 
nilor, datorită acelorași ten
tații care pîndesc cronicile 
sale sportive, îndeosebi prin 
prezența unor atacuri la per
soană, lipsite, de urbanitate, 
afirmație pe care este foarte 
ușor s-o demonstrăm citind 
fie și numai din ultimele nu
mere ale „României literare" 
expresii jignitoare, considera
te, probabil, „figuri de stil".

Dacă am participat (to
tuși) la discuția asupra 
acestui caz este, deci, nu 
pentru a încerca (inutil 1) să-l 
reeducăm pe Fănuf Neagu 
(cum au interpretat unii pozi
ția noastră), ci fiindcă — fără 
vreo dorință de a da lecții — 
socotim necesar să ne spunem 
o părere despre îndatoririle 
unei redacții, atunci cînd ofe
ră spre publicare articole ale 
colaboratorilor săi. Se știe 
prea bine, curajul de a abor
da teme dintre cele mai di
ficile nu ne lipsește. Nu vor
bim de pe o poziție conserva
toare. Punem, deci, între
barea : să se reducă obligații
le unei redacții la multipli
carea pur și simplu, fără nici 
un control, a unor texte care 
îi parvin — oricît de țalen- 
tați ar fi, sau oricît dâ mult 
scandal at face, în relațiile 
particulare, autorii în cauză ?

Nu facem pare un imens 
deserviciu unui scriitor, aflat 
la vîrsta cînd i se cere a ține 
pasul preocupărilor cu adevă
rat intelectuale ale unor mari 
personalități, îngăduindii-i să 

viziunile celor mai mici, fiind 
totuși mai optimiste.

Tabelul de mal jos este edi
ficator.

1—3 28
(săptămînal) 18

6—8 7

rar, aproape 
niciodată 21

2
4
6

23
16

1

tenia? în genere afirmativ și 
concis. Cîteva dintre răspunsuri 
cuprind nuanțe; iată-le : „Da, 
sînt prietenă cu toată lumea" ; 
„Da, dar nu pe cea pe care aș 
fi vrut s-o cunosc" : „Am patru 
prieteni, deci nu am cunoscut 
prietenia".

DE LA 14 LA 18 ANI
Clasa a IX-a parcurge cei 

patru ani în sens direct, cu ima
ginația. Ei concep planuri des
pre a căror realizare vorbesc 
cei mai mari decît ei. La in
tenții generale : „Vreau să-mi 
fortific corpul și sufletul" : 
„Vreau să înțeleg fizica și să-mi 
fac cît mai multe prietene" ; 
„Să-mi descopăr adevăratul 
drum în viață și să reușesc să 
mă cunosc pe mine" : „Voi în
văța, dar bineînțeles, nu voi 
uita copilăria", se adaugă obi
ective precise și de aceea poate 
mai riscante „Vreau să scriu o 
carte" ; „Aș dori mult să traduc 
o carte în limba franceză" ; 
„Să-mi deschid o expoziție de 
pictură". Mult succes !

Clasa a XII-a parcurge un 
drum invers, un drum care ur
mează planul fixat la intrarea 
în liceu, dar totodată se supune 
crescutei exigențe. Majoritatea 
răspunsurilor vorbesc de pro
gres, unele au fost date sub 
formă de grafic ascendent. ,;In 
clasa a IX-a eram un copil 
care nu știa cum să obțină ceea 
ce dorește"; „Am progresat în 
autocunoaștere, trăiesc într-o 
lume reală", altele mai critice, 
mai introspective „Insesizabilă 
transformare"; „Dacă ar fi să 
facem un grafic ar fi descen
dent" ; „Mod mai determinist în 
gîndire, deci regres". Astfel pri
vesc în urmă elevii clasei a 
XII-a.

Primul examen al maturității 
(întrebarea pusă clasei a IX-a).

Clasa a IX-a dă răspunsuri 
realiste, de la cei ce se opresc 
la examenul care pînă nu de 
mult poartă acest nume pînă la 
cei ce văd > viața . un examen 
continuu. „Cred că îl voi fi tre
cut cînd nu voi mai reveni la 
întrebările „de ce m-am năs
cut ?“ ; „de ce voi muri ?“ : „de 
care alții îmi spun că sînt inu
til" ; „Cred că unul din aceste 
examene este o mare iubire" : 
„Ziua în care voi păși prima 
oară la locul de muncă" : „Pri
mii ani în care va trebui să mă 
descurc singur ~în viață" ; „Cred 
că se află undeva între alegerea 
profesiei și căsătorie".

Cum privește Lucian Blaga 
momentul bacalaureatului, se 
oglindește în următorul frag
ment : „Eram stăpînit de euforia 
ce ți-o dă depășirea norocoasă 
a unei pietre de hotar. E de 
neînțeles cum sentimentul eului 
poate fi atît de profund modi
ficat de un certificat".

încununăm aceste păreri des
pre momentul maturității cu ur
mătoarea listă de opere precoce 
ascultînd parcă de cuvintele Ci- 
dului Iui Corneille :
Rimbaud —
Corabia beată — 17 ani
Labiș —
Moartea căprioarei — 17 ani 
Ruben Dario —
Primele poeme -—18 ani

Coboare întratît încît să-l ve
dem săptămîni întregi preocu 
pat să răspundă cît mai ’agre
siv într-un duel cu..... Săniuța
de argint" ?

De ce să fie încura
jat ? De ce să nu i se atragă 
atenția ? Ti sînt într-adevăr 
prieteni aceia care se trag 
mai la o parte cînd îl aud 
vociferând, exprimîndu-se ire
verențios? Cui servește, de a- 
semenea, să trecem cu vede
rea abaterile sale de la reguli 
elementare de onestitate (vezi 
afirmațiile despre încadrările 
„la excepțional" ale unor ar
ticole, cunoscută fiind tîrgu- 
iala sa privind onorariile), sau 
declarațiile cu privire, chipu
rile, la situația de persecutat 
în care s-ar afla. în ultima 
cronică sportivă din „România 
literară" F.N. face afirmația 
că a fost „amenințat"... tele
fonic. Fiind oaspete al redac
ției noastre (după apariția 
acestei declarații), ne-am dat 
seama că nu poate proba o 
asemenea amenințare decît — 
cel mult — cu acel răspuns 
specific unei morale pe care 
n-o mai numim, și pe care ni 
l-a aruncat pe masă : „pro
bați-mi dvs. că nu m-ați a- 
menințat 1" La asta s-a a- 
juns"? Așa se înțelege, deci, 
legea potrivit căreia fiecare e 
liber să spună ce vrea ?

Exprimîndu-ne, încă o dată, 
nedumerirea pe care ne-o 
provoacă un asemenea mod 

• de a înțelege responsabilita
tea față de adevărul cuprins 
în textele încredințate tiparu
lui, față de"civilizația cuvîn- 
tului folosit într-o publicație 

; literară, punem aici punct in
tervenției noastre, cu speran
ța' că'va-fr receptată-corect.

P.S.
Ca ji intervenția anterioară, 

prezenta.-' nota 'exprimă un 
punct de vedere redacțional.

Musset —
Povestiri din Spania — 19 ani 
Goethe —
Cîntece noi — 20 ani
Eminescu —
Epigonii , — 20 ani

Cum vă imaginați la 25 de 
ani ? (întrebarea pusă clasei a 
XII).

Clasa a XII-a — se află în 
situația colegilor mai mici puși 
sa se imagineze la 18 ani, șl 
totuși situația aceasta este mai 
grea pentru că drumurile care 
duc spre 25 de ani sînt mai 
multe decît cele care duc 
spre 18. —

O majoritate răspunde sim
plu : „Absolvent al facultății 
alese", alții adaugă Ia acestea 
un portret social sau psihic : „O 
situație strălucită la București 
sau Timișoara" ; „O intelectua
lă în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului" : „La fel de apropiat 
de adolescență" ; „într-un fel 
bătrînă...".

Tn aceeași linie de idei, a dez
voltării noastre viitoare s-a pus 
întrebarea „Ce înțelegeți prin...".

...REALIZARE SI RATARE 
(CLASA A XII-A)

Răspunsurile foarte variate 
trec de la scepticism „Denu
miri relative, funcții de factori 
întîmplarg" . la p tonicitate ex
tremă „Nu accept noțiunea de 
ratare. Poți să te apropii mai 
mult sau mai puțin de ideal,..". 
Cităm cîteva dintre cele mai in
teresante definiții : „Ratare — 
să nu te mai doară regretele 
posibilității ratate" ; „Realizarea 
posibilității de acțiuni a impul
surilor interne (în fiecare om o 
lume își face încercarea)" ; „Să 
acționezi constant în spiritul 
principiilor tale". Și iată unele 
ancorate în social : „Ratare — 
faptul că nu ai putut să-ți faci 
o situație “ ; „Posibilitatea de a 
fi „vioara întîi" într-o mare or
chestră" ; „Meseria să fie o pa
siune — realizare".

Alăturăm răspunsurile la o 
anchetă pe această problemă a 
unor personalități culturale : 
A nd rd Maurois : „Rețeta adevă
ratei reușite — a o merita". 
Jean Sabriula (prof. univ. filo
zofie Praga) : „Gama afirmării 
individului de la un minim la 
afirmarea ta și a personalității 
tale fără a dăuna altora, colec
tivității, Ia un maximum, impli
cat în creația de mare anver
gură, pentru binele oamenilor".

După această neliniștită 
Incursiune în viitor, cu întoar
cerea la limanul al 18-lea, dăm 
clin nou cuvîntul celor trei ge
nerații.

Un elev din clasa a IX-a : 
„Cred că mă voi despărți de co
pilărie cu mari regrete și voi 
călca pentru prima oară spre 
o nouă viață, o viață serioasă 
plină de activități, după mine 
cea mai frumoasă".

Un elev din clasa a XII-a : 
„Muncim, gîndim, trăim intens 
și nu observăm cum trecem din- 
tr-o vîrstă în alta, lăsăm me
lancolia pe seama hătrîneții".

Einstein despre el însuși la 
18 ani ■ „Eram un tînăr încă
pățînat deși nu mă distingeam 
prin nimic, autodidact, care a 
acumulat, cu lacune mari unele 
cunoștințe de specialitate... Cu 
o sete de a cunoaște cît mai te
meinic, însă fără a avea capaci
tăți suficiente de asimilare și 
pe deasupra fără o memorie 
prea bună, m-am apucat de în
vățătură care s-a dovedit a nu 
fi ușoară pentru mine. Cu un 
sentiment de vădită neîncredere 
m-am prezentat la examenul de 
admitere în Politehnikum"

Fie ca modestia și reușita ma
relui matematician să fie semn 
asupra drumului nostru în viață 
pe care îl marcăm cu primul 
pas larg și curajos la 18 ani, 
părăsindu-ne copilăria și fami
liarele culoare de liceu.
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TRUPELE SAIGONEZE, SPRIJINITE
DE AVIAȚIA S.U.A, AU INVADAT LAOSUL

Luni dimineața, in cadrul unei operațiuni de anvergură, 
denumită „Lam Son-719", peste 20 000 de militari saigonezi, 
Însoțiți de detașamente de parașutiști, formațiuni ale „bere
telor verzi", blindate, avioane, elicoptere de luptă saigoneze 
și americane și unități de geniu, au pătruns pe teritoriul 
Laosului. Această operațiune, care, după cum s-a precizat, 
Ia Saigon, ar urma să dureze intre 10 zile și o lună, se des
fășoară intr-o zonă al cărei perimetru este de 30—50 km. în 
interiorul teritoriului laoțian.

I
Pătrunderea trupelor saigo

neze în Laos a fost anunțată 
luni, la ora 03,15 GMT. de 
șeful administrației saigoneze. 
La rîndul său, comandamentul 
S.U.A. de la Saigon a dat pu
blicității un comunicat în care 
se arată că acțiunile de luptă 
ale trupelor saigoneze benefi
ciază de întregul sprijin al a- 
viației, artileriei și elicoptere
lor forțelor militare america
ne. Aviația și elicopterele a- 
mericane — se specifică în co
municat — asigură, de aseme
nea, transportul trupelor și 
materialelor de luptă și vor a- 
corda orice „sprijin suplimen
tar ce ar deveni necesar". For
țele terestre americane dislo
cate în prima regiune milita
ră sud-vietnameză (la sud de 
zona demilitarizată) se află 
„în stare permanentă de alar
mă". Artileria americană, in
stalată în Vietnamul de sud, 
va fi la dispoziția trupelor de 
la Saigon, care acționează în 
Laos, precizează același comu
nicat.

WASHINGTON 8 (Ager- 
pres). — Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Apărării 
al S.U.A. a confirmat partici
parea aviației americane la a- 
gresiunea trupelor saigoneze 
în Laos.

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a declarat 
că operațiunea din sudul Laosu
lui a fost plănuită încă de la 
sfîrșitul anului 1970> dar că ea 
a fost amînată luna trecută în 
timpul vizitei la Saigon a minis
trului apărării, Melvin Laird. El 
a spus că președintele n-a ezitat 
nici un moment să aprobe aceas
tă operațiune.

Critici în S.U.A.
• SENATORUL EDMUND 

MUSKIE, unul dintre posibilii 
candidați din partea partidului 
democrat la alegerile preziden
țiale din anul 1972, a declarat, 
într-o emisiune televizată, că 
„orice operațiune declanșată în 
Laos este greșită și nu poate fi 
motivată în nici un fel". Muskie 
a subliniat contradicția care 
există între declarațiile liniști
toare ale administrației în legă
tură cu evoluția situației din țn- 
dochina și marile cheltuieli mi
litare preconizate de S.U.A. „A- 
sigurările președintelui privind 
evoluția conflictului din Indochi
na sînt contrazise de , proiectele 
bugetare. în locul reducerii su
melor alocate războiului, sîntem 
martorii unei creșteri continue 
a acestora" — a spus Muskie. El 
s-a pronunțat, totodată, în fa
voarea stabilirii de către admi
nistrație a unui termen limită, de 
retragere a trupelor din Indo
china.

• ÎN CADRUL unei emisiuni 
televizate, senatorii John Sher
man Cooper și Frank Church, 
coautorii legii privind interzice
rea dislocării de trupe america-

Constituirea unui 
Front popular 

în Uruguay
• IN URUGUAY a luat 

ființă un larg Front unit al 
forțelor populare. In noua 
formațiune politică au intrat 
partidele comunist, socia
list, muncitoresc revoluțio
nar, național, creștin de
mocrat, mișcarea Blanco și 
alte grupări de stingă. La 
ședința de constituire, care 
a aVut loc la Montevideo, 
reprezentanții acestor parti
de au declarat că țelul lor 
comun este lupta împotriva 
oligarhiei și a reacțiunii 
care mențin țara în înapoiere 
economică și socială și tole
rează subordonarea interese
lor ei monopolurilor străine.

Comentînd constituirea 
frontului unit, ziarul „Popu
lar" scrie : „Această mișcare 
are într-adevăr rădăcini 
adinei în popor. Ea a fost 
precedată de ani de luptă 
aspră, care au învățat ma
sele să vorbească limba u- 
nității — principala armă în 
bătălia pentru libertate, cu
ceriri economice și sociale, 
pentru un program de ac
țiuni popular și antiimperia- 
list. Această unitate în lup
ta pentru revendicări so
ciale se transformă' acum 
într-o unitate politică. Ea 
poate smulge puterea din 
miinile bancherilor și pătu
rilor privilegiate". Ziarul 
subliniază că formarea fron
tului ar putea reprezenta 
începutul unei cotituri în is
toria politică a Uruguayului. 

I

ne în Cambodgia, Laos și Tal- 
landa, au cerut președintelui să 
„risipească îndoielile provocate 
de actuala sa politică in Indo
china, printr-o declarație — fă
cută în comun cu Congresul — 
în care să-și afirme hotărîrea de 
a retrage complet trupele din 
Asia de sud^est, inclusiv avia
ția". Reamintind că, în iunie 
trecut, Casa Albă a exclus posi
bilitatea acordării unui sprijin 
aerian trupelor saigoneze în 
Cambodgia, senatorul Church a 
cerut președintelui să prezinte 
Congresului motivele care l-au 
determinat să schimbe această 
politică. Church a relevat carac
terul „lipsit de sens și de per
spectivă" al actualei implicări 
americane în Indochina.

• „SUB O MANTIE A SE
CRETULUI, care a sustras po
porului 'american și Congresului 

informații ce constituiau date 
general cunoscute la Saigon, Ad
ministrația Nixon a lansat o o- 
perațiune în zona de nord-est 
a Vietnamului de sud, introdu- 
cînd forțele sud-vietnameze și 
americane într-o regiune pe care 
infanteria marină americană o 
considera de neapărat cu doi ani 
în urmă" — scrie ziarul „New 
York Times". „Nu prin diverse 
jocuri de război în Asia de sud- 
est, ci axîndu-se pe modalitățile 
de realizare a unei reglemen
tări politice, pot spera S.U.A. să 
se retragă din Indochina, în 
condiții de onoare și respect de 
sine" — relevă ziarul citat.

Reacții negative 
in străinătate

• PURTĂTORUL DE CU- 
VINT al secretarului general 
al O.N.U., U Thant, a dat pu
blicității o declarație care ca
lifică „invazia în Laos a tru
pelor saigoneze, sprijinite de 
aviația americană", drept „încă 
un episod deplorabil din istoria 
războiului barbar din Indochi
na". Secretarul general, se spu
ne în declarație, a apreciat 
întotdeauna că problema Laosu
lui trebuie să fie rezolvată de 
laoțieni înșiși și în acest spi
rit el a preconizat în mod 
constant negocieri între guver
nul prințului Suvanna Fuma

Mihai Florescu
la Belgrad

• LA 8 FEBRUARIE a sosit 
în vizită în Iugoslavia, Mibai 
Florescu, ministrul industriei 
chimice al Republicii Socialiste 
România.

La amiază, oaspetele român 
a avut o întîlnire cu vicepre
ședintele Camerei Economice 
Federale a Iugoslaviei, Stoian 
Milenkovici. Intilnirea, la care 
au fost prezenți secretarul Co
mitetului pentru chimie al Ca
merei Economice Federale, 
Djoko Jankovici, și ambasado
rul român la Belgrad, Vasile 
Șandru, a prilejuit o convorbi
re prietenească și un larg 
schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea colaborării româno- 
iugoslave în domeniul industriei 
chimice.

Consultările asupra 
Berlinului occidental
• LUNI, în clădirea fostului 

Consiliu' aliat de control, a avut 
loc o Întîlnire ordinară a 
ambasadorilor Angliei, Franței, 

și Frontul Patriotic Laoțian. El 
a reiterat această propunere 
personal prințului Suvanna 
Fuma, premierului Laosului, la 
12 octombrie 1970. U Thant și-a 
exprimat temerea că interven
ția trupelor saigoneze în Laos 
ar putea constitui o lovitură fa
tală împotriva acordurilor de la 
Geneva din 1962, care interzic 
In mod explicit o asemenea in
tervenție.

• Intervenția trupelor sud- 
vietnameze in Laos, cu sprijinul 
aviației americane, nu are alt 
efect decît extinderea și pre
lungirea conflictului, relevă sur
se autorizate ale guvernului 
francez citate de agenția France 
Presse. Aceleași surse mențio
nează că numai o soluție poli
tică este de natură să restabi
lească pacea în această regiune 
a lumii. Actuala intervenție, 
scrie France Presse, dă o nouă 
lovitură neutralității Laosului, 
stipulată în acordurile de la Ge
neva din 1954 și 1962.

în ceea ce-1 privește, guver
nul francez reafirmă atașamen
tul său profund față de aceste 
acorduri, în care el vede singu
ra bază posibilă pentru menți
nerea independenței și integri
tății Laosului.

Camioane ale trupelor ame
ricane din Vietnamul de Sud 
pătrunzînd spre zonele de la 
frontiera cu Laosul în cursul 
operațiunilor secrete de pre

gătire a intervenției

LUPTE VIOLENTE 
ÎN CAMBODGIA
PHOM PENH 8 (Agerpres). 

— în apropiere de localitatea 
Kompong Cham se desfășoară 
de două zile violente lupte în
tre forțele populare de rezis
tență cambodgiene și unită
țile regimului Lon Noi, spri
jinite de trupe saigoneze. După 
cum relatează agenția France 
Presse, forțele patriotice au 
lansat duminică un puternic 
atac, bombardînd cu mortiere 
pozițiile inamice. De aseme
nea, au fost înregistrate lupte 
în apropiere de localitățile 
Snoul (sectorul „Cîfligul de 
undiță") și Chipou (situată pe 
șoseaua numărul unu).

Agențiile de presă precizea
ză că, în cursul acestor lupte, 
forțele patriotice cambodgiene 
au provocat importante pier
deri în rîndul unităților ina
mice.

S.U.A. șl U.R.S.S. Ambasadorii, 
anunță agenția TASS, au conti
nuat, să examineze într-un spi
rit de lucru, problemele care 
constituie obiectul discuției. Ei 
au hotărît să se întilnească din 
nou, la 18 februarie. S-a con
venit, de asemenea, asupra con
tinuării consultărilor la nivelul 
experților.

• DUMINICA SEARA, în 
localitatea Londonderry din

fi

Țările O.P.E.C. 
își mențin

•* 3

pozițiile
VIENA 8 (Agerpres). — Cea 

de-a 22-a Conferință extraordi
nară a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.), 
care s-a desfășurat la Teheran în 
zilele de 3 și 4 februarie, a adop
tat două rezoluții, ratificate de 
toate statele membre.

Rezoluțiile, date publicității în 
capitala Austriei, stipulează că 
societățile petroliere oocidentale 
ce acționează în țările din zona 
Golfului Persic au posibilitatea 
de a accepta, pînă la 15 februa
rie, cererile minime în materie 
de fiscalitate care le-au fost pre
zentate de către țările exporta
toare. Revendicările se bazează 
pe hotărîrile adoptate de confe
rința O.P.E.C. de la Caracas, 
care prevăd aplicarea unui im
pozit minim de 55 Ia sută asu
pra beneficilor realizate de com
paniile petroliere occidentale.

în cazul în care aceste exi
gențe nu vor fi acceptate — se 
subliniază în rezoluțiile publica
te la Viena — membrii O.P.E.C. 
din regiunea Golfului Persic 
(Abu Dhabi, Arabia Saudită, 
Iran, Irak, Kuweit, Qatar) vor 
adopta, de la 15 februarie, mă
suri legislative sau administrative 
pentru a le impune companiilor 
străine. Dacă una dintre societă
țile occidentale nu va respecta 
aceste reglementări, ea va fi su
pusă din partea tuturor membri
lor O.P.E.C., începînd de la 22 
februarie, la sancțiuni mergînd 
pînă la embargoul total asupra 
livrărilor de petrol.

Sporirea generală a prețurilor 
la petrolul brut, se arată în re
zoluții, trebuie să reflecte evolu
ția prețurilor la produsele petro
liere pe piața mondială.

în cercurile de afaceri din ca
pitala Marii Britanii se consideră 
că rezoluțiile O.P.E.C. lasă des
chise porțile pentru continuarea 
convorbirilor între reprezentanții 
oompaniilor și cei ai țărilor ex
portatoare.

Agențiile internaționale de pre
să relatează că delegații societă
ților petroliere oocidentale, care 
se află în prezent la Londra, vor 
reveni la Teheran în această 
săptămînă, pentru a relua discu
țiile cu membrii O.P.E.C. din 
zona Golfului Persic.

Ample acțiuni
In Franța

PARIS 8 (Agerpres). — în 
ultimele zile, în Franța s-au 
intensificat acțiunile revendi
cative ale oamenilor muncii, 
în bazinul carbonifer al Lore- 
nei continuă greva generală a 
minerilor, declarată în semn de 
protest față de hotărîrea direc
ției de a închide, începînd cu 
1973, minele de la Faulque- 
mont, decizie care presupune 
concedierea unui mare număr 
de mineri. Negocierile angaja
te între reprezentanții patro
natului și cei ai sindicatelor 
au fost întrerupte după șapte 
ore de dezbateri, fără să se în
registreze vreun progres. Lide
rii sindicali au respins propu
nerile făcute de direcția bazi
nului carbonifer, apreciindu-le 
ca nesatisfăcătoare.

în semn de solidaritate cu 
tovarășii lor de muncă din ba
zinul Lorenei, minerii din va
lea Loirei au declarat o grevă 
de 24 ore. Pe de altă parte, 
Confederația Generală a Mun
cii a chemat alte sindicate să 
extindă acțiunea grevistă în 
toate bazinele carbonifere 
franceze.

In Suedia
STOKHOLM 8 (Agerpres).— 

în Suedia continuă acțiunile

• ••••••••••
Irlanda de nord au reizbucnit 
incidentele dintre grupurile de 
tineri catolici și soldații brita
nici. Patrulele britanice au 
cerut de urgență întăriri, ca ur
mare a unui atac cu pietre de
clanșat de tinerii catolici.

Bilanțul tragic al cutre
murului din Italia

• IN URMA VIOLENTULUI 
CUTREMUR care s-a produs 
simbătă noaptea în mica loca
litate italiană Tuscania, 18 per
soane au fost ucise. Numărul 
răniților se ridică la aproxima
tiv 100, iar peste 600 de locuințe 
au fost distruse.

Repatrierea unor cetă
țeni coreeni din Japonia

• VICEPREȘEDINTELE Cru
cii Roșii a R.P.D. Coreene, Chon 
In Chol, și vicepreședintele So
cietății japoneze de Cruce Ro
șie, Shigeo Tanabe, au semnat 
la Moscova documente în baza 
cărora 17 000 de persoane de o- 
rigine coreeană din Japonia se 
vor putea repatria în R.P.D. Co

FEMEILE ELVEȚIENE 
VOR VOTA I

Femeile elveție
ne au obținut, în 
sfîrșlt, dreptul 
de vot. Poate 
părea straniu dar 
a trebuit să vină 
această dumini
că de februarie 
a anului 1971, cu 
verdictul urnelor 
pe care îl cu

noaștem, pentru
ca femeile unei țări industria
lizate din inima Europei, să 
obțină un drept pe care suro
rile lor îl obținuseră de de
cenii în âproape toate țările 
lumii. Firește, bărbații sînt 
cei ce au decis modifi
carea constituției. Este a- 
devărat, doar 57 la sută din a- 
legători s-au prezentat la vot 
dar referendumul din „țara 
cantoanelor** dă satisfacție a- 
depților egalității depline pe 
plan politic între bărbați și 
femei. 621 403 alegători au răs
puns „DA“ iar 323 596 s-au o- 
pus acordării de drepturi elec
torale populației feminine a 
țării. Cu 12 ani în urmă pro
porția fusese inversă : un pro
iect asemănător a fost respins, 
în 1959, cu 654939 voturi nega
tive contra 373 727. Atunci, din 
25 de cantoane, 22 s-au pro
nunțat împotriva intrării fe
meilor în arena electorală. 
In 1971, doar șase cantoane și 
un semi-canton (în majoritate 
de limba germană) au rămas 
pe vechile poziții.

12 ani au fost necesari pen
tru a se cuceri, poziție după 
poziție, accesul femeilor în 
fața urnelor. Chiar în 1959, 
două cantoane — Geneva și 
Neuchatel — au acordat drep
turi politice femeilor dar nu
mai pe plan... cantonai. Bătă
lia a continuat. în unele can
toane, femeile au obținut po
sibilitatea de a vota numai în 
alegeri municipale și cantona- 
le. Alte cantoane refuzau ori
ce modificare. In noiembrie, 
Zfirichul devenea al zecelea 
canton în care femeile dobîn- 
deau aceleași drepturi ca șl 
bărbații.

Intențiile oficiale de a schim
ba articolul 74 din constituția 
federală care acorda dreptul 
Ia vot doar bărbaților printr-o 
nouă formulare („elvețienii și 
elvețienele au aceleași drep
turi și aceleași datorii în ce 
privește alegerile federale") se 
loveau de rezistența forțelor 
conservatoare. Adepții discri
minării pretindeau — ignorînd 
realitățile mondiale — că pre
zența femeilor Ia vot ar re
prezenta „o subminare a fami
liei**. Este interesant de subli
niat că toate partidele politi
ce s-au declarat pentru elimi
narea anacronismelor și în fa
voarea votului feminin. Aceas
tă tendință pozitivă (conside
rată de Ludwig von Moos, șe
ful departamentului justiției, 
drept „un mare pas în sensul 
perfecționării instituțiilor"), a 
învins.

Observatorii politici, după 
ce au consemnat rezultatul re
ferendumului, se întrebau dacă 
femeile vor influența viitoare
le alegeri federale. Oare aflu
xul de alegătoare va modifica 
tradiționalul tablou politic ?

revendicative
greviste ale unor categorii de 
salariați, printre care ferovia
rii și funcționarii de stat. Gre
viștii revendică majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Datorită 
grevei, traficul feroviar conti
nuă să fie paralizat la fel ca 
și activitatea într-o serie de 
sectoare ale administrației de 
stat.

„ApoUo-14
spre

HOUSTON 8 (Agerpres). — 
Pe măsură ce se apropie de 
Terra, cei trei astronauți de pe 
nava „Apollo-14“ manifestă o 
stare de bună dispoziție și de 
nerăbdare pentru reîntîlnirea cu 
Pămîntul. într-o convorbire avu
tă cu Centrul spațial de Ia 
Houston, echipajul s-a plîns că 
perioada prevăzută pentru odih
nă (circa 10 ore) a fost prea lun
gă și. ca atare, fiecare astronaut 
a dormit, în medie, circa 4 ore. 
„Ne simțim bine", a comunicat 
Mitchell, „Cum e vremea la 

reeană. informează agenția 
A.C.T.C. Timp de șase luni, în
cepînd din mai 1971, între por
turile celor două țări vor face 
curse nave cu repatriați.

• O MISIUNE compusă 
din trei reprezentanți ai A- 
sociației japoneze pentru 
piomovarea comerțului inter
național (Kokubosoku) a 
plecat luni la Pekin. Din de
legație fâc parte Shujiro Ta
naka și Takamaru Morita, 
directori ai Asociației Ko
kubosoku, și Ichiro Kimura, 
director executiv al filialei a- 
cesteia din regiunea Kansai.

La 11 februarie, urmează 
să plece la Pekin alte două 
delegații japoneze : una con
dusă de fostul ministru de 
externe, Aiichiro Fujiyama, 
președintele Ligii «eputați- 
lor pentru normalizarea re
lațiilor diplomatice japono- 
chineze, iar alta formată din 
oameni de afaceri, în frunte 
cu Kaheita Okazaki, șef al 
Oficiului pentru memorandu
mul comercial japono-chinez.

Încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.M.U.P.
Cuvîntarea

al
a

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția P.A.P., 
la 7 februarie, în cea de-a doua 
zi a lucrărilor celei de-a 8-a 
Plenare a C.C. al P.M.U.P., pri
mul secretar al C. C. 
P.M.U.P., Edward Gierek, 
rostit o cuvîntare, în care a fă
cut o analiză a crizei din de
cembrie din Polonia și a prin
cipalelor ei cauze. El a subli
niat că motivul direct al crizei 
a fost creșterea prețurilor la 
principalele produse alimentare, 
creștere care a fost efectuată 
fără asigurarea echivalentului 
necesar pentru familiile cu ve
niturile cele mai mici.

Apreciind evenimentele de 
pe litoral, E. Gierek a subliniat 
că manifestările muncitorilor 
au avut inițial un caracter calm. 
Nu a fost însă începută o dis
cuție sinceră cu muncitorii, și 
încordarea s-a menținut. în 
cele din urmă, evenimentele 
s-au deplasat în stradă și au 
căpătat un caracter stihinic, 
nedorit de participanții la de
monstrația muncitorească, dar 
aceștia nu au fost în stare să 
stăpînească situația. Valul de
monstrațiilor a adus în stradă 
elemente antisociale. Fenome
nele destructive din cadrul eve
nimentelor din decembrie au 
fost definite de E. Gierek drept 
urmări colaterale ale evoluției 
evenimentelor, la baza carora 
se afla un conflict cu caracter 
social. Folosirea forței ca răs
puns la manifestațiile muncito
rești nu numai că nu a contri
buit la evitarea crizei, dar, dim
potrivă, a dus la ascuțirea aces
teia. a amenințat cu o catas
trofă. . , ... .Apreciind în mod critic în
cercările de rezolvare a conflic
tului cu clasa muncitoare prin 
intermediul forței, E. Gierek a 
subliniat că tocmai această no- 
tărîre a fost adoptată atunci 
de fosta conducere, în ciuda pă
rerii majorității zdrobitoare a 
activului de partid, fără con
sultarea întregului Birou Poli
tic al C.C. al P.M.U.P. și chiar 
fără informarea asupra situației 
de pe litoral a participanților la 
ședința plenară a Comitetului 
Central din 14 decembrie.

în acest context, E. Gierek a 
arătat că manifestările munci
torești de pe litoral, la fel ca 
și manifestările de nemulțumire 
în alte orașe ale țării, nu au 
fost îndreptate împotriva orm- 
duirii socialiste. _

E. Gierek a comunicat că, în 
timpul evenimentelor de pe li
toral, au fost uciși sau au murit 
din cauza rănilor 45 de persoane 
și au fost rănite 1 165 de per
soane, dintre care 564 civili, 531 
lucrători ai miliției civile și 70 
de soldați.Continuînd să. caracterizeze 
cauzele sociale și politice ale 
evenimentelor din decembrie, 
E. Gierek a arătat că principalul 
ldr izvor a fost slăbirea și în
călcarea gravă a legăturii din
tre conducerea partidului^ și 
clasa muncitoare și alte pături 
ale oamenilor muncii. Vreme 
îpdelungată, a crescut nemulțu
mirea față de politica econo
mică și socială, metodele de 
conducere, activitatea partidu
lui și a statului, nemulțumire 
care se transforma într-o criză 
de încredere față de conducerea 
de partid și de stat. An de an, 
erau încălcate tot mai mult pro
porțiile socialmente fundamen
tale dintre creșterea producției 
mijloacelor de producție și creș
terea producției mijloacelor de 
consum. Creșterea medie anuală 
a salariului real a reprezentat 
mai puțin de 2 la sută. Pentru 
unele grupe de oameni ai muti
cii, veniturile reale s-au micșo
rat chiar într-o anumită măsură. 
Toate aceste fenomene erau în
soțite de intensificarea acui
tății altor probleme sociale, mai 
ales a problemei locuințelor. A 
avut loc, de asemenea, o slăbire 
a rolului conducerii planificate 
centrale a economiei naționale. 
Guvernul a adoptat o poziție 
pasivă ; o influență deosebit de 
negativă asupra întregii poli
tici economice și sociale a avut-o 
în ultimii ani lipsa unei con
cepții de perspectivă privind

Houston ?“ Și afh'nd că acolo 
temperatura e scăzută, a replicat 
ușor ironic. „îmi pare rău ! De
plasați cumva Houstonul spre 
Polul Nord ?“ Apoi, astronauții 
au efectuat o serie de experiențe 
televizate, în condiții de impon
derabilitate și au încercat din 
nou să. afle cauza defecțiunii la 
dispozitivul de cuplare al celor 
două moduluri. Pentru marți, 9 
februarie, după perioada de 
odihnă, programul astronauților 
prevede o eventuală corecție a 
traiectoriei la ora 19,49 (ora 
Bucureștiului), urmînd ca, la 
22,34, compartimentul motor, de
venit de acum inutil, să fie pără
sit în spațiu. După pătrunderea 
în primele straturi ale atmosferei 
terestre, la altitudinea de 10 000 
de metri, „ApoUo-14“, transfor
mat într-un bolid incandescent, 
va întrerupe timp de patru mi
nute legăturile radio cu Pămîntul, 
după care viteza sa, care depă
șește de cinci ori forța de gravi
tație terestră, se va reduoe gra
ție deschiderii automate a trei 
mici parașute de frînare. Apoi, la 
3 km înălțime, se vor deschide 
cele trei parașute principale, care 
vor permite cabinei spațiale să 
amerizeze în apele Pacificului, la 
circa 1 300 metri de Insula Pago 
Pago (Arhipeleagul Samoa), după 
o călătorie spațială de 9 zile. Cei 
trei astronauți vor fi recuperați 
de un elicopter militar și tran
sferați la bordul portavionului 
„New Orleans", direct în labo
ratorul de carantină spațială pen
tru o perioadă de 21 zile. Labo
ratorul urmează să fie transferat 
pe calea aerului la Houston vi
neri 12 februarie.

tovarășului Edward Gierek
ca partidul să-și îndeplinească 
funcțiile sale de forță conducă
toare in conformitate cu ideolo
gia marxistă, sprijinindu-se pa 
principiul leninist al centralis
mului democratic.

Schimbările efectuate de cea 
de-a 7-a plenară, a spus E. Gie
rek, au pus bazele unei îmbu
nătățiri radicale a politicii și a 
metodelor și stilului de muncă. 
Aceasta permite partidului să-și 
transpună în viață mai bine li
nia sa generală a construcției 
socialiste. Importanța sarcinilor 
impune acum să ne gîndim Ia 
următoarea ședință plenară a 
C.C. asupra problemei convocă
rii grabnice a celui de-al VI-lea 
Congres ’ -
Edward

dezvoltarea țării. Pierzînd legă
tura cu partidul, conducerea im
punea metode administrative 
de activitate.

La cel de-al V-lea Congres al 
partidului au fost adoptate ho- 
tărîri juste. Acestea indicau ne
cesitatea de a se trece la mo
dernizarea, economiei țării, ne
cesitatea dezvoltării vieții ideo
logice, a fundamentării politicii 
de cadre pe criterii sigure, pre-, 
cum și alte obiective juste. Ho- 
tărîrile congresului nu au fost 
însă înfăptuite, a spus E. Gierek. 
Au dispărut limitele responsabi
lității instituțiilor și ale diferi
telor persoane. Rolul Biroului 
Politic, al Secretariatului și al 
Comitetului Central a fost limi
tat. Aceste organe au fost înlo
cuite prin așa-numita_ conducere 
restrînsă, alcătuită din cîteva 
persoane.

Trecînd la calificarea rolului 
lui Wladyslaw Gomulka, E. Gie
rek a subliniat că, pentru acest 
lucru, este necesar un termen 
mai îndelungat și că această a- 
preciere trebuie să fie dreaptă, 
in așa fel incit să nu micșoreze 
prin nimic meritele sale perso
nale fqță de partid și stat.

E. Gierek a subliniat că toate 
cauzele și izvoarele recentelor 
evenimente se reduc în mod ex
clusiv la abaterile de la linia 
politică justă a partidului, de 
la normele leniniste de activi
tate ale acestuia. Linia generală 
a construcției socialismului _ în 
Polonia sub conducerea partidu
lui, privită din punct de ve
dere al perspectivei istorice a 
soartei poporului, rămîne o linie 
justă și de neclintit.

Făcînd apoi o caracterizare a 
sarcinilor de viitor, E. Gierek 
a spus că lucrul cel mai impor
tant și mai urgent este să se 
asigure dezvoltarea producției 
și creșterea productivității 
muncii, și, pe această bază, îm
bunătățirea condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii, îmbună
tățirea situației sociale. Tre
buie să se schimbe situația în 
domeniul salariilor. In legătură 
cu aceasta, s-a hotărît să se 
amine punerea în aplicare a 
unui sistem de stimulare prin 
cointeresare materială, care 
conținea anumite idei juste, dar 
In forma sa concretă prevedea 
o limitare de fapt a creșterii sa
lariilor și o reducere a numă
rului celor ocupați în produc
ție. Este necesar să se rezolve 
în mod mai rapid și mai eficient 
problema locuințelor. încă în 
anul viitor, noile apartamente 
trebuie să cuprindă cu 15 000 
familii mai mult decît în anul 
curent. Următoarea problemă 
importantă este necesitatea de 
a se îmbunătăți situația femei
lor muncitoare.

E. Gierek a subliniat că în 
munca pentru om, pentru satis
facerea necesităților sale ma
teriale rezidă sensul principal 
al economiei socialiste. Totuși, 
ar fi greșit să se, reducă viața 
noastră personală și socială in 
mod exclusiv la consumul _ de 
bunuri materiale. La fel de im
portante în viața fiecărui om 
sint sentimentele perceperii 
securității sociale, perspectivei® 
pe care le vede în fața sa, a 
copiilor săi, a țării sale.

O deosebită atenție a fost a- 
cordată de E. Gierek problemei 
elaborării strategiei dezvoltării 
social-economice viitoare, lu
cru care va face obiectul unei 
ședințe a Comitetului Central. 
Vor fi .examinate sarcinile pînă 
în anul. 1975. Totodată, se va 
lucra Ia programul de dezvol
tare a economiei naționale pînă 
în anul 1980.

Prezentînd direcțiile de pers
pectivă ale strategiei dezvoltării, 
E. Gierek a relevat, în primul 
rînd, necesitatea modernizării 
economiei naționale, a întăririi 
reale pe calea revoluției tehni- 
co-științifice, a accelerării dez
voltării mecanizării etc. Pentru 
a se imprima un caracter mai 
modern sistemului de condu
cere, Biroul Politic și guvernul 
vor crea un colectiv de specia
liști marcanți, compus din teo
reticieni și practicieni din dife
rite domenii.

E. Gierek a acordat, de ase
menea, o deosebită atenție dez
voltării democrației socialiste, 
ca o condiție a progresului ac
celerat. Este vorba, în primul 
rînd, ca formele vieții democra
tice, a căror esență le exprimă 
ideea leninistă de participare a 
maselor la conducerea țării, să 
fie dezvoltate și îmbogățite în 
practică., Astfel, de exemplu, 
sarcina de bază a sindicatelor 
trebuie să fie grija față de con
dițiile de muncă, față de pro
blemele sociale. Concomitent, 
sindicatele trebuie să creeze o 
atmosferă favorabilă creșterii 
productivității muncii și înde
plinirii sarcinilor de producție, 
lucru care are o importanță ho- 
tărîtoare pentru creșterea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii. Este necesar să fie con
tinuată și perfecționată practica 
consultărilor cu clasa munci
toare și alte categorii de oameni 
ai muncii. Un astfel de caracter 
au avut întîlnirile conducerii 
partidului și guvernului cu 
muncitorii de pe litoral. Ele 
trebuie să pătrundă temeinic 
în practica vieții sociale din 
Polonia. Sînt îndreptățite, de 
asemenea, cererile privind întă
rirea rolului organelor reprezen
tative la toate nivelele, în spe
cial în ce privește Seimul, al 
cărui rol trebuie să crească atît 
în domeniul legislativ, cit și in 
controlul activității guvernului.

In partea cuvintării privind 
problemele internaționale,
E. Gierek a subliniat că parti
dul continuă politica externă 
justă în toate problemele funda
mentale, In toate problemele 
de bază ale luptei pentru întări
rea poziției și unității statelor 
socialiste și întregii mișcări co
muniste și muncitorești inter
naționale, ale luptei pentru 
securitate și pace în întreaga 
lume, P.M.U.P. colaborează cu 
P.C.U.S. și alte partide frățești.

Alături de țările Tratatului 
de la Varșovia, Polonia militea
ză pentru destindere în Eu
ropa. E. Gierek a declarat că, 
datorită poziției hotărîte a Po
loniei, la 7 decembrie 1970 a 
fost încheiat tratatul privind 
bazele normalizării relațiilor 
dintre. Polonia și R. F. a Ger
maniei, tratat care are o mare 
importanță pentru întărirea 
securității în Europa.

Făcînd o caracterizare a situ
ației din interiorul partidului 
și a dezvoltării democrației in
terne de partid, E. Gierek a 
abordat problema garanțiilor de 
viitor, care se reduc la aceea

al partidului, a spuș 
Gierek.

★ , cuvîntarea rostită de 
Gierek, plenara a adop- 

hotârîre :
După 

Edward 
tat următoarea

„Comitetul Central :
— Aprobă deplin aprecierea 

făcută evenimentelor din decem
brie și sarcinile partidului tra
sate în declarația Biroului Po
litic și cuvîntarea primului se
cretar al C.C., tovarășul Ed
ward Gierek.

— Recomandă guvernului sa-șl 
continue mai energic activita
tea privind precizarea în conti
nuare a sarcinilor anului în curs 
și ale cincinalului în ansamblu, 
în colaborare cu conducătorii și 
specialiștii din economie șl prin 
consultare cu un larg activ ob
ștesc în toate ramurile econo
miei naționale.

— Recunoaște ca fiind nece
sară grăbirea convocării celui 
de-al VI-lea Congres al parti
dului, menit să traseze perspec
tiva dezvoltării țării și să elabo
reze direcțiile programatice ale 
construcției socialiste în viitor 
în condițiile democrației socia
liste conform intereselor și nă
zuințelor clasei muncitoare și 
ale poporului".

S-a trecut apoi la examina- 
rea. celui de-al doilea punctai 
ordinii de zi, consacrat problt ■ 
melor organizatorice. 1

Plenara a adoptat următoarele 
hotarîri : , , w^ttd‘ „Comitetul Central al P.M.U.P. 
a făcut o apreciere a cauzelor și 
dezvoltării evenimentelor din 
decembrie și a rolului fostului 
nrim-secretar al C.C. al 
p M U.P., tovarășul Wladislaw 
Gomulka, în acumularea cauze
lor și în dezvoltarea acestor e- 
venimente.

Apreciind cum se cuvine me
ritele din trecut ale tovarășu
lui Wladyslaw Gomulka în fața 
partidului și a țării, Comitetul 
Central consideră, în același 
timp, că greșelile serioase în 
conducerea partidului din ulti
mii ani, care au dus la slăbirea 
legăturii acestuia cu poporul, la 
acumularea de deformări în dez
voltarea economiei naționale și, 
în sfîrșit, la o criză politică des
chisă și la metode injuste fo
losite pe parcursul acestei crize, 
fac imposibilă participarea în 
continuare a tovarășului Wla
dyslaw Gomulka la activitatea 
Comitetului Central.

Dar, avîndu-se în vedere ab
sența tovarășului Wladyslaw Go
mulka, din cauza stării sănătă
ții, la cea de-a 7-a Plenară a 
C.C., precum și la actuala ple
nară, Comitetul Central a, hotă
rît să-i retragă temporar tova
rășului Wladyslaw Gomulka 
drepturile de membru al Comi
tetului Central".

Comitetul Central, constatînd 
că tovarășul Zenon Kliszko, — 
în cursul activității sale în func- 

- ția de membru al Biroului Po
litic și de secretar al C.C., a pri
cinuit partidului o daună seri
oasă, ca urmare a greșelilor ad
mise în politioa de cadre, pe 
frontul ideologic, precum și în 
alte domenii de activitate, — în 
timpul evenimentelor din de
cembrie de pe litoral a manifes
tat o lipsă a simțului realității 
și, acționînd în mod iresponsa
bil, a contribuit la ascuțirea 
conflictului cu clasa muncitoare 
din Gdansk și Gdynia, a hotărît 
să-l scoată pe tovarășul Zenon 
Kliszko din componența Comi
tetului Central.

Comitetul Central, constatînd 
că tovarășul Boleslaw Jaszczuk, 
în cursul activității sale în , 
funcția de membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. răs
punzător cu problemele politicii 
economice — se amesteca ne
mijlocit în mod inadmisibil și 
autoritar în activitatea guver
nului și a administrației eco- . 
nomice. ( ,
— a contribuit la impunere^' - 
nei serii de soluții economics 
greșite, devenite cauză a eveni
mentelor din decembrie 1970, a 
hotărît să-l scoată pe tovarășul 
Boleslaw Jaszczuk din compo
nența Comitetului Central.

Comitetul Central a primit 
demisia lui Antoni Walaszek 
din funcția de membru al Co
mitetului Central al P.M.U.P.

Din rîndul membrilor su- 
pleanți ai C.C. al P.M.U.P., ple
nara a ales în componența Co
mitetului Central pe următorii 
tovarăși : Ryszard Jendrjez, o- 
perator macaragiu la uzina de 
mașini agricole „Pioner",' Sta
nislaw Kuzinski, șeful Secției 
industrie ușoară, comerț și con
strucții a C.C., Jozef Urbano- 
wiez, general de divizie, șeful 
Direcției politice superioare a 
armatei poloneze, ministru ad
junct al apărării naționale, șl 
Franciszek Wisniowski, electro- 
montor, brigadier la șantierele 
navale Gdansk-nord.

★
Primul secretar al C.C. al 

P.M.U.P., Edward Gierek, a dat 
citire scrisorii lui Stanislaw Ko- 
ciolek, avînd următorul conți
nut :

„Fiind unul din membrii Bi-, 
rOului Politic care au fost pre
zenți în timpul evenimentelor 
din decembrie pe litoralul de 
la Gdansk, nu am putut — în 
măsura responsabilității poli
tice cu care am fost investit — 
să preîntîmpin evoluția extrem 
de complicată și dificilă a aces
tor evenimente.

In legătură cu aceasta, con
știent de responsabilitatea mea, 
fapt despre care am vorbit ne
mijlocit după aoeste evenimente, 
rog Comitetul Central să pri
mească demisia mea din ‘func
ția de membru al Biroului Po
litic și de secretar al C.C.".

Comitetul Central a primit de
misia lui Stanislaw Kociolek.

In afară de aceasta, Comitetul 
Central a primit demisia lui ' 
Ignacy Loga-Sowinski din func
ția de membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P.

KREDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I Bueurețtl, Piața „Setatell", Tel. 17.80.10, 17.80.20. Abonamentele te Im la ofisiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi ji Instituții. Tiparul 1 Combinatul poligrafi» „Casa Soînteil*


