
MECANIZATOR — 
meseria tuturor lucrătorilor 

din agricultură
O experiență a cărei extindere 

este impusă de înseși realitățile sa
tului românesc contemporan. Pre
zent în mijlocul inițiatorilor, repor
terul nostru a întreprins o anchetă 
ale cărei concluzii yi le prezentăm 
în pagina a IlI-a.

O experiență valoroasă 

pe care o recomandăm spre 

generalizare în toată țara

Plenara Consiliului Central al U.G.S.R.
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Cu ce probleme se confruntă colectivul dv. în noul an ?

Ce întreprindeți în sprijinul rezolvării lor ?

Convorbirile noastre 
privind procese ți ten- 

" dințe în societatea ro- 
imânească contempo- I 

rană.
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In zilele de 6 și 7 ianuarie a 
avut loc plenara Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica So
cialistă România. Au participat 
miniștri, conducători ai unor 
organizații de masă și obștești, 
președinții uniunilor sindicate
lor pe ramură, președinții con
siliilor județene ale sindicate
lor. cadre de conducere din mi
nistere și instituții centrale, ac
tiviști ai C.C. al P.C.R. și. ai 
Consiliului economic, ziariști.

Consiliul Central al U.G.S.R, 
a analizat sarcinile ce revin 
sindicatelor pentru înfăptuirea 
planului de stat pe anul 1972 și 
a adoptat un plan de măsuri 
privind creșterea contribuției 
sindicatelor la organizarea și 
desfășurarea activității în vede
rea îndeplinirii exemplare și 
depășirii sarcinilor cuprinse in 
planul de stat. Plenara a adop
tat o hotărire privind îmbună
tățirea participării . sindicatelor 
la organizarea și desfășurarea 
întrecerii, organizată sub con
ducerea comitetelor județene de 
partid și stabilirea criteriilor de 
acordare a stimulentelor mora-; 
le și materiale fruntașilor și 
colectivelor fruntașe în întrece
rea pentru îndeplinirea și depă
șirea prevederilor planului de 
stat.

Participanții la plenară au 
examinat activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile sin
dicale pentru selecționarea, pro
movarea, educarea și instruirea 
cadrelor și au adoptat o hotă- 
rîre cu privire la munca de se
lecționare, promovare, educare 
și instruire a cadrelor sindicale.

Consiliul Central al U.G.S.R. 
a luat în dezbatere Raportul cu 
privire la execuția bugetului pe 
anul 1971 și a aprobat bugetul 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
pe anul 1972.

în continuare, Consiliul Cen
tral a fost informat despre prin
cipalele concluzii ce se desprind 
din organizarea și desfășurarea 
adunărilor generale și conferin
țelor sindicale pentru dări de 
seamă și alegeri, a analizat o 
dare de seamă cu privire la ac
tivitatea Comitetului Executiv 
al Consiliului Central în peri
oada care a trecut de la Con
gresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Republica Socia
listă România și a adoptat o ho- 
tărîre cu privire la modul de
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Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Re
publica Socialistă România, în
trunit în ședință plenară, a ana
lizat cu exigență și înalt spirit 
de responsabilitate activitatea 
desfășurată de organele și or
ganizațiile sindicale în anul 1971 
și a examinat noile și importan
tele sarcini ce revin sindicate
lor, sub conducerea partidului, 
pentru mobilizarea și atragerea 
largă a maselor de oameni ai 
muncii la îndeplinirea și depă
șirea mărețelor obiective prevă
zute în planul de stat de dez
voltare economică și socială a 
României pe anul 1972.

Analizînd activitatea desfășu
rată de sindicate în anul 1971, 
Consiliul Central al U.G.S.R. a- 
preciază că organele și organi
zațiile sindicale au obținut in 
acest an rezultate importante în 
toate domeniile de activitate, ca 
urmare a trecerii la aplicarea 
în viață a hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie 
1971, în cadrul căreia a fost a- 
nalizată activitatea sindicatelor, 
a orientărilor și sarcinilor cu
prinse în cuvîntarea dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și a documentelor 
adoptate de Congresul U.G.S.R., 
care au precizat locul, rolul și 
atribuțiile sindicatelor în etapa 
actuală a construcției socialiste 
din patria noastră.

în rezultatele strălucite obți
nute de oamenii muncii din pa
tria noastră în îndeplinirea și 
depășirea planului de stat pe a- 
nul 1971, se află încorporată și 
activitatea desfășurată cu con
secvență revoluționară de orga
nele și organizațiile sindicale. 
Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a dat o înaltă ap.eri- 
ere măsurilor întreprinse de 
partid pentru continua perfecțio
nare a conducerii economiei și

a întregii noastre societăți so
cialiste, instituționalizării și lăr
girii participării clasei munci
toare, a tuturor oamenilor mun
cii la conducerea și rezolvarea 
problemelor construcției econo
mice și ale vieții noastre poli
tice și sociale.

Participanții la Plenara Consi
liului Central al U.G.S.R. și-au 
exprimat totala adeziune față 
de prevederile planului de stat 
pe anul 1972, aprobat de Marea 
Adunare Națională, care reflectă 
în modul cel mai convingător 
grija permanentă a partidului $i 
statului nostru pentru înflorirea 
continuă a patriei, pentru pros
peritatea poporului român și 
creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al tuturor oa
menilor muncii. Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. asigură Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român că organele și or
ganizațiile sindicale, întregul 
activ al sindicatelor vor munci 
cu devotament și nu vor precu
peți nici un efort pentru spori
rea contribuției lor la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor cu
prinse in planul de stat pe a- 
nul 1972. Sindicatele, trăgînd 
concluziile ce se cuvin din lip
surile ce s-au mai manifestat 
în activitatea lor, vor face to
tul pentru a-și perfecționa ne
contenit metodele și stilul de 
muncă, astfel incit să crească 
contribuția sindicatelor la con
ducerea și rezolvarea probleme
lor economice și social-cultu
rale care stau în fața fiecărui 
colectiv de întreprindere și in
stituție, la realizarea ritmică a 
sarcinilor de producție și creș
terea eficienței economice a în
tregii activități, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
consumului de materii prime și
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OBIECTIVUL

NOSTRU

PRINCIPAL ••

noul an ne pretinde și mai mult • Este posibil? Desigur

SIMION ALECU 
secretarul comitetului U.T.C. 
Grupul industrial de petrochi

mie Brazi

L REDUCEREA TIMPULUI

nu se întimplâ
Foto: GHEORGHE CUCU

nimic“

DE STAȚIONARE 
A UTILAJELOR

Bilanț pozitiv în primul an al cincinalului • Un factor hotârîtor : calitatea reviziilor • Dar 
_ jJqj- pentru aceasta trebuie sâ în

vingem timpul • îl vom învinge

înainte de a răspunde la pri
ma întrebare consider necesar 
să mă opresc mai întîi asupra 
bilanțului pozitiv înregistrat de 
colectivul nostru în primul _ an 
al cincinalului, an la sfîrșitul 
căruia a fost obținută o produc
ție globală suplimentară în va
loare de peste 40 milioane lei, 
datorată în exclusivitate creș
terii productivității muncii pe 
salariat care a fost cu 7 000 lei 
mai mare deoît cea planificată. 
Jir 1971 conlucrarea permanen
tă și eficientă a tuturor sectoa
relor, atît din punctul de ve
dere al anrovizionării cit si . al 
întreținerii și exploatării rațio
nale a utilajelor a permis im
pulsionarea ritmului de. fabri
cație ceea ce s-a concretizat, fi
resc. în depășirea indicatorilor 
tehnico-economici. O precizare: 
bunul mers al activității pro
ductive din cadrul Grupului in
dustrial de petrochimie este și 
va fi st.rîns legat de modul cum 
se desfășoară, de timpul și ca
litatea reviziilor. Lucru demon
strat și de experiența anului 
trecut cînd reducerea duratei 
lor la unele instalații importan
te — O.lefine, Fenol, Acetonă, 
Polietilenă — a concurat la de
vansarea termenelor, de repu
nere în funcțiune sî ca atare 
timoul aferent producției pro- 
priu-zise și-a extins dimensiu
nile fiind mai bine fructificat. 
Asta pe de o parte. Pe de alta 
acuratețea executării reviziilor 
a asigurat condițiile propice de 
fabricație pentru lunile primu
lui trimestru din 1972 — u-n an 
în care sîntem chemați să re
zolvăm noi și importante sarcini 
economice ce se referă în pri
mul rtnd la creșterea eficienței
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••• Nici cei de la „personal
nu știau nimic

Am popularizat nu o dată. în 
coloanele ziarului nostru iniți
ativa unor organe și organizații 
U.T.C., care în colaborare cu 
alți factori au desfășurat acți
uni în vederea încadrării în 
muncă a tinerilor fără ocupa
ție.

..Acțiunea ne-a pus și ne pune 
încă probleme deosebite — pre
cizează tov. Mihai Moldoveanu,

prim secretar al comitetului' 
U.T.C. al sectorului 8 — în spe
cial pentru că de fapt este vorba 
de schimbarea unor mentalități. 
Tinerii aceștia vin cu tot fe
lul de concepții greșite despre 
muncă și despre datoria lor fața 
de societate, iar cîte o dată, a- 
flăm că în ciuda vîrstei fragede, 
s-au îndeletnicit cu furtul, cu 
vagabondajul, au executat chiar 

condamnări. Vina educației gre
șite revine în cea mai mare 
parte familiei și anturajului în 
care au trăit. De aceea trebuie 
ținut cont de faptul că semna
rea cererii de angajare nu în
seamnă rezolvarea problemei, 
că după 8 ore de muncă, tînă- 
rul va regăsi aceeași familie și 
aceiași prieteni care ar putea 
să-și exercite în continuare in
fluența periculoasă. Pentru ca 
noul angajat să se poată elibera 
de aceste influențe, pentru a-și 
forma noi concepții de viață, 
este necesar ca întregul colectiv 
să-l înconjoare cu atenție și răs
pundere. Un mare rol revine or
ganizației U.T.C. — de la orga
nizația secției în care este re
partizat, pînă la biroul U.T.C. și 
chiar comitetul pe uzină“.

Primele acțiuni de acest fel au 
avut loc prin august. Am soco
tit, deci, că a trecut, timp sufi
cient, ca să putem organiza un 
raid pentru a culege Ia fața lo
cului... roadele !

Pentru rezultatele bune obți
nute in producție, Constanța 
Filip, bobinatoare la Fabrica 
„Electromotor“ — Timișoara 
este apreciată în chip deose
bit de către colectivul în 

mijlocul căruia lucrează

Ce se întimplâ
„locurilem

P
ENTRU MIHAIL SA- 
DOVEANU, viața ve
chilor mici tîrguri mol
dovene de acum șaizeci-șaptezeci 

de ani a fost un permanent și 
inepuizabil cîmp de investigație 
al unor relații sociale și al unor 
caractere umane cuprinse în a- 
ceastă sferă existențială. Coordo
natele descoperite de marele 
maestru ne pun în față cu o lume 
așezată pe baze vag urbane, cu 
o lume mică măcinată de drame 
mici. In acest univers prăfuit și 
anost, ideea de industrie era to
tal aproximativă și perfect impal
pabilă, cultura èra un lux •— de 
cele mai multe ori din import — 
iar ambițiile edilitare se mărgi-

„ÎN PRIMUL RÎND, SĂ 
STĂM DE VORBĂ"

S-ar părea că aceasta este de
viza educatorilor de la Uzina de 
reparații auto Cimpina.

— Am repartizat aici treizeci 
și cinci de fete din Cîmpina și 
din împrejurimi — îmi spune 
tov. secretar cu propaganda de 
la comitetul orășenesc U.T.C. — 
Tomescu Ion — ca să le califi
căm în meseria de strungar. 
Azi mai sînt 29. Poftiți să le cu
noașteți...

Un zvon de rîsete ne-a condus 
spre încăperea în care se gă
seau fetele : douăzeci și nouă la 
număr, drăguțe, cochete, se aflau 
în pauză la cursul de calificare.

— Nu le-am împrăștiat prin 
uzină — îmi destăinuie „secre
tele“ reușitei tov. Moldoveanu 
Cornel, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină. Am constituit 
pentru ele chiar o organizație 
U.T.C. proprie, pentru că avem

Reportajul
■

ș. nostru

neau la șirurile dezordonate de 
căsuțe din chirpici sau la mulți
mea de prăvălioare insalubre, 
toate acestea așezate mai mult 
sau mai puțin în vecinătatea 
„curții“ boierești.

...O lume în care tot ceea ce 
se întimplâ intr-o casă se întîm- 
pla, cu neînsemnate variații, în 
oricare alta, iar ceea ce devenea 
fapt special — viață, dragoste, 
moarte, scandal — făcea încon- 

unele probleme speciale de re
zolvai:. Pe primul plan se situ
ează, desigur, integrarea în pro
cesul de producție. Multe dintre 
ele au stat 4 sau chiar 6 ani 
acasă, altele au muncit ca sezo
niere. Aici se impun însă alte 
norme de disciplină...

Cu glas potolit, secretarul con
tinuă să-mi împărtășească cele 
cîteva metode folosite : fetele 
au fost repartizate pe lingă mun
citori mai în vîrstă, dintre cei 
mai bine pregătiți profesional și 
cu calități de educatori. In pri
mele zile li s-a prezentat întrea
ga uzină, realist, fără a înfățișa 
idilic nici un loc de muncă 
(Cu această ocazie 4 fete s-au 
„retras“ la vechile îndeletniciri 
— casnică sau ospătăriță — con- 
siderînd că „fabrica nu e de 
ele“ !). Fetelor li s-au încredin
țat de la început sarcini de 
plan, lucrări mărunte, ușor de

MONICA ZVÎRJINSCHI
(Continuare în pag. a II-a) 

jurul tîrgului cu o iuțeală teribi
lă și caracteristică.

...O lume „unde nu se întim- 
pla nimic“, o lume de „flori ofi
lite“ și de „dureri înăbușite“. O 
lume de destine înfrînte.

Anul 1972. Omul de aiurea 
străbate meleagurile moldovene 
și —• implicit — pătrunde în 
noua viață a vechilor tîrguri. Vor
bește cu oamenii, le privește ro
dul muncii, cutezanței și speran
țelor. O astfel de călătorie de
vine un prilej de adîncă medi
tație, iar descrierea — vestita plă
cere a oamenilor de pe aceste 
locuri — arborează semnificații 
cu un conținut inedit.

Ce se întimplâ în locurile unde 
nu se întimplâ nimic?

T
1RGUL ROMAN avea 
intr-un oarecare an „de 
mult, mai de demult“, 
617 case, 280 de cai și 185 de 

boi, afirmă o statistică a vremii. 
In unul 1972, municipiul Roman 
are ■—- ca să dăm numai cîteva 
exemple — o uzină de țevi, o în
treprindere mecanică, o întreprin
dere de prefabricate (un combi
nat de case, cu alte cuvinte) o 
fabrică de cărămidă. Toate a- 
ceste exemple .sînt realități ale 
ultimilor 15 ani din istoria Ro
manului. In cazul în care com
parația nu pare îndestulătoare, 
voi aminti că municipiul Roman 
a bătut recordul pe țară 
(în 1970) în ceea ce privește pro
ducția industrială pe cap de lo
cuitor.

— Nu am ajuns la această fai
mă de pe o zi pe alta, îmi de
clara Andrei Măgdici, lăcătuș la 
Întreprinderea mecanică. In lun
gul anilor, oamenii de aici 
au învățat din nou sensul no
țiunii a trăi.

EMANUEL ISOPESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Roman. Uzina de țevi, de 
unde fotoreporterul nostru 
ne prezintă o imagine su
gestivă, este prezența cea 
mai relevantă pentru ceea ce 
înseamnă orașul industrial 

de azi.

Constructorii
de A. I. ZÀINESCU

Indiscutabil, prin faptul divers, cotidian, viața ne propune 
nenumărate motive de meditație. Suma acestora naște ade
seori legea și o consacră. Exemplul cel mai elocvent se află 
nu mai departe decit în lunile din urmă cînd domenii în- 

■ tregi de activitate au fost direcționate și puse în noi legi, 
derivate din cerințele și exigentele practicii sociale, dar și 
din perspectiva care trebuie să fie oferită realității prezente. 
Și cum orice lege este și vizează în fond o construcție mo
rală, un edificiu pe deplin armonizat social, e bine să ne 
gîndim și la cei ce în mod simplu se numesc constructori, la 
cei ce își petrec, nu un an sau doi ci viața întreagă pe șan
tiere. La oamenii care de fapt construiesc. Pentru ei ar tre
bui o,lege și ar trebui grăbită elaborarea acestei legi. Via
ța lor este infinit legată de imaginea celor dintîi șantiere. 
Și imaginea aceasta ne procură și azi un sentiment general 
de entuziasm și respect față de acei ani de început, simpli, 
nu însă și mai puțin energici, grei ca o osatură de metal. 
Orice șantier începea cu cîteva barăci. Cu cîteva barăci- 
dormitoare, barăci-cantină, barăci-club. în mireasmă de 
lemn proaspăt de brad și rășină viața împrumuta ceva din 
tăria și ecoul pădurilor. Iar cei ce populau aceste șantiere 
păreau într-adevăr o pădure, brațe și cugete tinere care în
cepeau lunga ucenicie într-una din meseriile cele mai spec
taculoase, transformate curînd în vocație, aceea de a con
strui. Ceva sinonim cu înseși legile fundamentale ale dezvol
tării noastre sociale. Generația acea de constructori — ti
neri pe atunci, romantici, explozivi — a traversat experiența 
Breazului, a Bistriței pînă la liniștirea ei în lumini, numai în 
salopetă și odihnindu-se sumar in barăci, petrecînd la focuri 
de -tabără și tot acolo, în oglinzile acelea ale focurilor, pri
vind și învățînd sensurile adinei ale muncii, maturizarea pro
priei lor deveniri. A urmat în linie dreaptă Argeșul, ca să 
numim numai cîteva dîn marile obiective de rezonanță ale 
biografei acestei generații, apoi Dunărea, apoi Lotrul.

(Continuare în pag. a II-a)

La Curtea de Argeș

Tabăra rosponsa 
biților comisiilor

politico - ideologice 
din școli

Ne-am intîlnit în această va
canță la Curtea de Argeș, în ta
băra organizată de C.C. al U.T.C., 
aproape 400 de colegi ; colegi, 
chiar dacă învățăm îp școli 
diferite — licee, licee de spe
cialitate, școli profesionale și 
postliceale ; colegi, chiar dacă 
locuim în județe diferite — Ar
geș, Constanța, Dîmbovița, Ilfov, 
Ialomița. Prahova. Tulcea, Vîlcea 
și Municipiul București. Ne-au 
unit în această tabără nu numai 
preocupările comune pe care le 
avem ca elevi ci, mai ales, răs
punderile comune din cadrul or
ganizației noastre : toți sîntem 
responsabili ai comisiilor politi- 
co-ideologîce din cadrul comite
telor U.T.C.

Cred că nu greșesc dacă afirm 
că a fost prima întîlnire de ase
menea proporții. De aceea, am 
.încercat să valorificăm fiecare 
minut petrecut în tabără pentru 
a afla păreri și experiențe inte
resante, pentru a stabili în co
mun ce putem face de acum 
înainte, îneît să asigurăm un bo
gat conținut educativ activități
lor politico-ideologice pe care le 
întreprind organizațiile din care 
facem parte. Ne-a ajutat în. acest 
sens programul de tabără prin 
expunerile și dezbaterile organi
zate, prin întîlnirile pe care 
le-am avut cu activiști deținînd 
o bogată experiență. Am avut, 
de pildă, o întîlnire cu tovarășa 
Silvia Ilie, secretar al C.C. al 
U.T.C.. care ne-a vorbit despre 
sarcinile noastre specifice, a 
răspuns întrebărilor noastre. 
Programul a fost dublat de pro
priul nostru interes manifestat 
pentru toate laturile activității

AXINTE SORIN MIRCEA 
elev

Liceul nr. 25 București 

(Continuare in pag. a II-a)
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Plenara Consiliului
Central al U. G. S. R.

(Urmare din pag. I) 
funcționare, rolul ți atribuțiile 
consiliilor și comisiilor pe 
probleme organizate in cadrul 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
și al organelor sindicale.

în cadrul dezbaterilor care au 
avut loc, au luat cuvîntul un 
mare număr de participanți la 
lucrările plenarei.

Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Român, tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

materiale, folosirea deplină a 
timpului de lucru și a capacită
ților de producție, ridicarea cali
ficării profesionale, întărirea 
ordinei și disciplinei, dezvolta
rea și apărarea avutului obștesc, 
pentru respectarea și aplicarea 
legislației muncii.

în puternicul climat creator 
stimulat de obiectivele econo
mice și sociale ale actualului 
plan cincinal, încadrîndu-se in 
efervescența politică generată de 
programul de măsuri elaborat 
de C.C. al P.C.R. pentru îmbu
nătățirea activității ideologice, 
ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educația socialis
tă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și e- 
chității socialiste și comuniste, 
sindicatele vor desfășura o ac
tivitate și mai bogată, plină de 
conținut pentru educarea tutu
ror salariaților in spiritul creș
terii răspunderii lor sociale, de
terminată de dubla calitate pe

Consiliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Republica Socialistă România

REDUCEREA TIMPULUI
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întregii activități prin reducerea 
cu 4 la sută a cheltuielilor de 
producție, mărirea cu 12 la sută 
a beneficiilor și cu S la sută a 
productivității muncii. Așa că 
dacă vorbim de intervenția 
noastră, a organizației U.T.C., in 
sprijinirea planului trebuie o- 
bligatoriu să ne referim din 
capul locului la preocupările 
destinate scurtării duratei revi
ziilor și asigurarea calității lor. 
Cum s-a materializat ajutorul 
utecițtilor ? Din inițiativa Comi
siei social-profesionale, tinerii 
lăcătuși cu mai multă experien
ță, împreună cu cei mai de cu- 
rînd angajați au fost constituiți 
în cinci brigăzi complexe cărora 
le-au fost încredințate atribuții 
precise, termene minimale de 
îndeplinire. Alcătuirea acestor 
brigăzi după criteriile arătate 
n-a întîrziat să-și dovedească 
oportunitatea. Noii muncitori, 
lucrînd umăr la umăr cu cei ce 
cunoșteau mai bine meseria 
și-au perfecționat, din mers și 
sub imperativele urgenței, pre
gătirea profesională. Lucrările 
au fost terminate mai devreme 
cu cîteva zile, ceea ce înseamnă 
milioane lei. Apreciem că ex
perimentul a reușit. în conse
cință, în acest an cu prilejul ce
lor două revizii planificate sis
temul brigăzilor complexe va fi 
extins în toate secțiile Grupu
lui. Așa încît și de această dată 
o acțiune a organizației U.T.C. 
se va materializa atît în spri
jinirea rezolvării unor proble
me esențiale a planului din 1972 
cît și a celor aferente pregăti
rii producției primului trimes
tru din 1973. Astfel de acțiuni 
— numite de către noi „cu bă
taie lungă" — nu reprezintă 
noutăți în activitatea noastră. 
Finala concursului profesional 
destinat operatorilor chimiști se 
va desfășura în ianuarie. Faza 
sa de masă a început însă din 
semestrul IT 1971, la nivelul sec
țiilor fiind cuprinși toți uteciș- 
tii, urmărirea evoluției lor, a 
modului cum se achită de în
datoririle ce revin fiind făcute 
pe o durată de patru luni. De 
asemenea, dezbaterile privind 
disciplina în producție au deja 
tradiție și le vom organiza ori 
de cîte ori va fi cazul, dar sîn- 
tem deciși ca niciodată să nu 
trecem nepăsători pe lîngă ati
tudinea de chiul, de a absenta 
sau a pierde vremea în cadrul 
celor 480 de minute.

Aș vrea să spun însă că Jn 
agenda de lucru a organizației 
U.T.C. din acest an nu figurea
ză numai reluarea unor acțiuni 
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Acei oameni au crescut, au întemeiat familii, au cunoscut 
bucuria, marea, enorma bucurie de a avea și crește copii, 
i-au luat cu ei la Argeș, la Dunâre, la Lotru. Aici șantierul 
s-a deschis cu blocuri, cu cantine anume construite, imagi
nea barăcilor a scăzut treptat ca o retragere în penumbră, 
spre amintiri. Și copiii au crescut, s-au făcut mari, așa că au 
trebuit și școli. Lo Lotru printre cele dintîi însemne ale șan
tierului au fost și școlile. Aceasta e una din marile semnifi
cații ale acestor ani, ale biografiei acestor oameni, ale 
acestor familii de constructori : vecinătatea muncii cu școala, 
unirea stînsă dintre muncă și învățătură. Copiii care învață 
în aceste școli s-au născut pe șantiere, părinții lor au trăit 
și muncit pe șantiere, profesia și vocația lor a fost șantierul 
și, iată, mulți dintre ei se află acum în pragul pensionării. 
Unde se duc, în ce casă, în care oraș ? Ei au construit toată 
viata și nu numai ei, ci toți cei angajați în această uriașă în
treprindere socială. Pentru ei toți credem că ar trebui elabo
rată o lege care să reglementeze dreptul de opțiune pentru 
un oraș sau altul, dreptul de repartiție sau de construire a 
unui apartament. Aceasta este desigur o propunere care 
poate fi discutată mai pe larg.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Plenara a adresat o scrisoare 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

care o au oamenii muncii în so
cietatea noastră socialistă — 
aceea de proprietari ai mijloa
celor de producție și producă
tori ai principalelor bunuri ma
teriale și spirituale.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. asigură Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, pe dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că cei peste 5 milioane de oa
meni ai muncii din țara noastră 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — organi
zați în sindicate, vor milita Și 
in continuare, cu nețărmurit de
votament, pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, expre
sie a intereselor și năzuințelor 
fundamentale ale clasei munci
toare, ale întregului popor ro
mân, pentru creșterea continuă 
a bunăstării poporului, a nivelu
lui său de trai material și spi
ritual, pentru ridicarea patriei 
noastre,'Republica Socialistă Ro
mânia, pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației și progresului.

ce și-au dovedit viabilitatea în 
perioadele precedente deși asi
gurarea continuității lor ne pre
ocupă, dar și pregătirea și or
ganizarea altora noi, în deplină 
concordanță cu exigențele spo
rite cărora trebuie să le facem 
față în 1972, de pildă, produc
tivitatea muncii este preconi
zată să crească cu cinci procen
te. Putem oare, cu mijloacele 
ce ne stau la îndemînă, să în
lesnim realizarea acestei sar
cini ? Unde anume trebuie ac
ționat ? în domeniul pregătirii 
operatorilor chimiști în primul 
rînd. Cum ? Prin inițierea unor 
cursuri de policalificare — pa
tronate de către organizația 
U.T.C. și la care lectorii vor fi 
tot uteciști. în conceperea ac
țiunii am pornit de la necesi
tatea oa muncitorii la care mă 
refer să-și îmbogățească cunoș
tințele cu noțiuni practice de 
aparate de măsură și control, 
de lăcătușerie și cazangerie. în 
secție, ce-i drept, există și ame- 
ciști și lăcătuși, și cazangii — 
pe care de altfel îi vom folosi 
în susținerea lecțiilor — dar nu 
o dată s-a întimplat ca dat fiind 
numărul mare de intervenții a- 
ceștia să fie nevoiți să piardă 
ore, zile chiar pentru o reme
diere, rămînînd alte locuri des
coperite. De ce așa cînd este 
posibil ca însuși operatorul să 
poată fi și propriul său „medic“? 
Sau, dacă mă refer la planul de 
autodotări oare va crește de pes
te două ori în 1972. Am stat și 
am judecat : să fie realizarea 
utilajelor o atribuție exclusivă 
a unor servicii ? Bineînțeles că 
nu. Fiecare om din cadrul 
Grupului, fiecare utecist își poa
te aduce contribuția la înfăptui
rea obiectivelor prevăzute. Clu
bul tehnic al tinerilor munci
tori, ingineri și tehnicieni a că
rui constituire o preconizăm nu 
peste multă vreme, vrem și cre
dem că poate să devină cadrul 
optim de stimulare, de atragere 
a unui număr cît mai mare de 
tineri specialiști și muncitori în 
această acțiune de mare efica
citate economică. După cum în 
atribuțiile sale va intra, de ase
menea, sporirea numărului de 
invenții și inovații. Dintre mem
brii cercului se vor alege și oa; 
menii necesari bunei îndrumări 
a desfășurării concursurilor pro
fesionale ale cazangiilor și me
canicilor. profesorii de la lec
toratele economice. în 1972 or
ganizația noastră U.T.C. este de
cisă să se înscrie constant într-o 
intensă activitate de autodepă- 
șire astfel încît semnătura sa la 
bilanțul final anual să fie cît 
mai semnificativă.

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a primit din partea președinte
lui Confederației Elvețiene, NELLO CELIO, următoarea tele
gramă :

Am primit cu multă plăcere amabilul mesaj al Excelenței 
Voastre, care a binevoit să-mi prezinte felicitări și urări cu 
ocazia instalării mele în funcția de președinte al Confederației 
Elvețiene.

Mulțumindu-vă călduros pentru aceasta, vă adresez, la rîndul 
meu, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră și 
prosperitatea poporului român.

CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN Șl DELEGAȚIA PARTIDULUI

SOCIALIST POPULAR DIN DANEMARCA
Vineri dimineața, la sediul 

C.C. al P.C.R., delegația Parti
dului Comunist Român compu
să din tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass și Roman Moldovan, 
membri ai C.C. al P.C.R., An
drei Vela, membru supleant al 
C.C. al P.C.R. și Gheorghe 
Șoima, vicepreședinte al Uniu
nii Asociațiilor Studenților din 
România, s-a întîlnit cu dele
gația Partidului Socialist Popu

LA PLUS
60 DE GRADE !

La Combinatul chimic „Vic
toria" la centrala termică, la 
cazanul nr. 2, s-a produs o a- 
varic. Prin oprirea cazanului, 
centrala rămăsese cu două ca
zane. Un al treilea intrase în 
reparații de cîteva zile. Se im
punea să se acționeze cu cea 
mai mare rapiditate. Cazanul 
trebuia repus in funcțiune în 
timpul cel mai scurt posibil. S-a 
constituit o brigadă de șoc for
mată din cei mai inimoși mun
citori condusă de ing. Klein 
Vilhelm, șeful centralei termi
ce. Pentru reușita acțiunii, tre
buia să se intervină rapid la 
cald, să nu se aștepte 24 de ore 
pînă la răcirea cazanului. La 
temperatura de 60 de grade, 
timpul căpăta pentru ei noi di
mensiuni. Cazanul a stat oprit 
22 de ore față de 96 cît ar fi 
fost necesar în condițiile în 
care s-ar fi lucrat normal. Un 
record, dar mai înainte de toa
te, un record al înaltei conștiin
țe socialiste.

La Curtea de Argeș

Tabăra responsa
bililor comisiilor 

politico - ideologice 
din școli

(Urmare din pag. I) 
politico-ideologice șl a fost com
pletat fericit prin schimbul per
sonal de opinii între utecișți.

Curtea de Argeș ne-a oferit 
insă șl un minunat cadru de va
canță. Am trăit viața de tabără 
cu toată intensitatea. Am făcut 
sport și ne-am întîlnit cu poezia 
în cadrul unor seri pline de far
mec. Ne-am adăpat la vechile le
gende ale vestitei mînăstlri și am 
cunoscut realizările contempora
ne de dimensiuni legendare ca 
ale barajului de la Vidraru. Am 
făcut excursii, am cîntat, ne-am 
plimbat prin frumoasele împre
jurimi ale orașului.

...Șl timpul a zburat. Ne-am 
luat rămas bun de la tabăra care 
ne-a înarmat mai bine pentru 
munca ce ne așteaptă în trimes
trul doi. de la prietenii pe care 
ni i-am făcut în această vacanță, 
de la locurile atît de pitorești pe 
care, cei mai mulți dintre noi 
le-am descoperit prima oară. Du
cem cu noi în organizațiile pe 
care le-am reprezentat metode și 
idei pe care dorim să le tradu
cem imediat în acțiuni cu mare 
valoare educativă.

Redacția revistei „Tînărul 
leninist” anunță bibliotecile, 
centrele de Informare și do
cumentare, propagandiștii, or
ganizațiile U.T.C. din între
prinderi, școli șl de la sate că 
poate pune la dispoziție nu
merele 1, 3, 4. 6. 7—8/1971 ale 
revistei. Cei interesați pot 
primi aceste numere în 
schimbul achitării taxelor 
poștale. Adresa redacției : 
Piața Scìnteli nr. 1, București. 
Tel 17 60 10/int. 1005.
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LOVE STORY : rulează la Pa
tria (orele 9; 12; 15; 18; 21), Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Capitol (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
8,30; 10,45; 13; 16,45).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Festival (orele 19; 21).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Feroviar (o- 
rele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Melodia (orele 9;
11,15; 13,.10; 16; 18,30; 20,45).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15, Scala (orele 9; 11,15; 
13,30; 16. 18,30. 21). București (ore
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fa
vorit (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30) .

EVGHENT ONEGHIN : rulează 
la Centra] (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Doina (orele 16; 18,15) ; PALA
TUL DE CLEȘTAR (orele 11,30;
13.30) ; ACOPERIȘUL (ora 20,30) ; 
PROGRAM DE DESENE ANIMA
TE (orele 9—10).

DECOLAREA : rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15), Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

WATERLOO : rulează la Gloria 

lar din Danemarca, formată 
din Sigurd Omann, președin
tele partidului, Gert Petersen, 
Jcns Maigaard, Henning Phi- 
lipsen și Anders Uhrskov, 
membri ai Comitetului Execu
tiv al partidului.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate, s-au 
realizat informări reciproce 
privind activitatea și preocupă
rile actuale ale celor două 
partide, precum și un schimb 
de păreri în unele probleme 
de interes comun.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri dimineața a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Algei, delegația U.T.C. 
formată din tovarășii Ioan 
Bar. activist al C.C. al 
U.T.C. și Petre Nan, mem
bru al Comitetului județean 
U.T.C. Prahova, care la in
vitația Tineretului Frontu
lui de Eliberare Națională 
(J.F.L.N.) din Algeria, va 
lua parte la seminarul in
ternațional cu tema : „Tine
retul și rolul său în lupta 
împotriva monopolurilor im
perialiste pentru folosirea 
resurselor petroliere și a tu
turor bogățiilor naționale“.

r MEMWI

UNIVERSITATEA 
DIN BUCUREȘTI...

Organizează, începînd cu 
15 ianuarie 1972, cercuri de 
consultații științifice în vederea 
admiterii pentru anul universi
tar 1972—1973, la următoarele 
discipline : algebră, trigonome
trie, elemente de analiză mate
matică ; geometrie plană ; geo
metrie în spațiu, geometrie ana
litică ; fizică ; chimia anorgani
că și organică ; anatomia și fi
ziologia omului ; botanica ; zoo
logia ; geografia fizică și econo
mică a R. S. România ; geogra
fia economică și politică a lu
mii ; geografia fizică ; elemente 
de geologie ; elemente de filo
zofie și socialism științific ; eco
nomia politică ; psihologia ; is
toria României ; istoria univer
sală modernă și contemporană ; 
limba română ; literatura româ
nă : limba franceză ; limba la
tină ; limba engleză ; limba 
germană ; limba rusă.

Elevii din ultima clasă a li
ceelor se pot înscrie, pentru a- 
ceste consultații științifice, Ia 
facultățile respective, pe baza 
recomandării direcției liceului. 
Absolvenții din serii mai vechi 
ale liceului se pot înscrie pe 
baza recomandării întreprinde
rii unde lucrează.

Se organizează, de asemenea, 
consultații științifice destinate 
muncitorilor angajați în pro
ducție, absolvenți cu diplomă 
de bacalaureat ai liceului sau 
elevi în ultima clasă a liceului, 
la următoarele discipline :

Elemente de filozofie și so
cialism științific ; economie po
litică ; psihologie ; istoria Româ
niei ; istoria universală moder
nă și contemporană ; limba ro
mână ; literatura română ; lim
ba franceză ; limba latină ; lim
ba engleză ; limba germană ; 
limba rusă.

înscrierile se fac la facultățile 
respective (filozofie, istorie, 
drept, limba și literatura româ
nă, limbi și literaturi romanice, 
germanice, slave) pe baza reco
mandării întreprinderii la care 
sînt încadrați muncitorii. (P. S.).

(orele 9,30; 12,30; 16; 19,15), Tomis 
(orele 9,30: 12.30; 16; 19,30).

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LYNDER : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 — în continua
re) ; PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE (ora 20,15).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Lumina (orele 9—19,45 în conti
nuare).

SORGUL ROȘU : rulează la 
Grivița (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20,30).

OLIVER • rulează la Bucegi (o- 
rele 15,30; 19) ; Giulești (orele 
15,30; 19).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30). Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

GARA BIELORUSĂ : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

FRAȚII rulează la Unirea 
(orele 16: 18; 20).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,15).

TRENUL : rulează la Aurora 
(orele 9,30; 12; 15; 17,45; 20,15),
Modern (orele 9; 11,45; 14.30; 17,15: 
20).

UNCHIUL VANTA : rulează la 
Popula« (orele 15,30; 18; 20,15).

AEROPORTUL : rulează la Lira 
(orele 15,30. 19) Laromet (orele
15.20: 18,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Floreasca (orele 15,30: 18; 20,15), 
Flacăra (orele 15.30; 18: 20.15).

STEAUA DE TINICHEA • ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20). Munca (orele 16; 18; 20).

De pe bancul de probă al secției motor de la Uzinele de 
tractoare Brașov a ieșit primul motor de 80 C.P. Cel de-al 
doilea motor se află in faza de „examen“ • Combinatul pentru 
materiale de construcții din Tg. Jiu a realizat suplimentar, în 
două zile, 44 de tone ciment și 4 tone de var ; din producția 
primelor zile s-au livrat la export 1.200 de tone de ciment 
• Colectivul de la „Carbosin“-Copșa Mică începe noul an cu 
o depășire de 8,6 la sută la producția negrului de fum, iar Com
binatul chimic „Victoria“ cu un supliment de 100 tone metanol, 
100 tone clei uree și 10 tone formol • Cei 310 000 de oameni 
cuprinși în sfera producției materiale în județul Timiș rapor
tează printre altele : la Uzinele „Tehnometal“-Timișoara o pro
ducție marfă suplimentară in valoare de 260 000 lei, 20 000 lei 
beneficii peste plan ; la Uzinele Mecanice-Timișoara o produc
ție mar.â cu 800 000 lei mai mult decît planul primelor zile ; 
Sint gata de drum primele macarale turn, poduri rulante de 
mare capacitate, boghiuri pentru vagoane etc., etc. • Un prim 
bilanț la Uzinele „Electroputere“ din Craiova : o zi a fost echi
valentă cu o producție globală de peste 6 milioane lei și o 
producție marfă de 5 386 000 lei ; producția secției locomotive 
echivalează cu aproape o locomotivă, la mașini electrice rota
tive cu 1230 Kv, iar la transformatoare cu 6 495 Kwa • S-au 
deschis cursurile de calificare la locul de muncă la Uzinele 
„Unirea“-Cluj • în marile întreprinderi ale județului Ialomița 
nu s-a înregistrat nici o absență nemotivată de la producție 
din partea tinerilor • Întîlnirea tinerilor din Simeria cu mun
citorii vîrstnici a avut ca temă expunerea „Tineretul Româ
niei în trecut și prezent“ • 80 de elevi ai Școlii generale Moara 
Grecilor — Vaslui au vizitat la Iași casa memorială „Ilie Pinti- 
lie" • 70 de elevi din activele U.T.C., cîștigători ai diferitelor 
olimpiade și președinți de asociații sportive din județul Cluj își 
petrec vacanța în taberele de la Gheorghieni, Constanța și Să- 
cele • La Sibiu s-a inaugurat expoziția de fotografii semnată de 
Gheorghe Lăzăriu și arh. Ionel Vitoc • La clubul „1 Mai“ din 
Timișoara, în cadrul unui proces public, Christof Keller a fost 
condamnat la 6 ani închisoare pentru comiterea unui accident 
mortal e Un proces public generat de abateri de la respectarea 
avutului obștesc a avut loc recent și la Uzinele „Electroputere“ 
din Craiova • Prima ediție a festivalului concurs de poezie pa
triotică din județul Alba, intitulat „Eroii neamului“ a fost 
cîștigată de Eliante Căprariu din Cîmpeni • Elevii poeți ai 
județului Hunedoara pregătesc volumul omagial „Pași spre 
împlinire“ dedicat semicentenarului U.T.C. • „Organizația 
noastră la cea de a 50-a aniversare“ se intitulează albumul- 
ștafetă inițiat în județul Brăila • Oaspete al elevilor clasei a 
Xil-a de la Liceul „Unirea“ din Brașov, ziaristul Florea Zănel 
a vorbit despre „Securitatea europeană în contextul ultimelor 
evenimente politice internaționale“ (De la corespondenții noș
tri : Angela Dragomir, Maria Jugănariu, Ionel Andrașoni, 
M. Atanasie, Corneliu Nuțu, B. Constantin, P. Vlad, Merchea 
Călăiță, D. Vasile, Thomas Breier, Ioan Suciu).

(Urmare din pag. I)

executat, dar care le creau sen
timentul angajării în producție. 
Nici o latură a formării lor nu 
a fost omisă. Tinerele și-au fă
cut abonamente la presă, se duc 
împreună la spectacole, participă 
la simpozioane, la conferințe. 
„Și în primul rind — precizează 
secretarul —, ne-am propus să 
stăm de vorbă la locul de mun
că, la sfîrșitul orelor de curs, 
în pauze. În primul rînd să stăm 
de vorbă !“.

Fetele au devenit la rîndul 
lor vorbărețe. îmi povesteau cu 
pasiune despre strunguri, des
pre distracții, despre viața tre
pidantă a fabricii :

— „îmi pare foarte bine că 
voi avea o meserie atît de in
teresantă cum e strungâria, dar 
mă gîndesc să urmez și mai de
parte liceul seral“ (Tudosoiu 
Viorica).

— „Totul mi se pare foarte 
frumos : și meseria și uzine și 
mai ales, mi se pare că în sfîr- 
șit am o familie, fiindcă, știți, 
eu nu am părinți...“ (Barbu E- 
lena).

— „Am stat 6 ani acasă și îmi 
dau seama că pur și simplu nu 
știam ce e pe lume. Acum am 
început să citesc ziarele, am fost 
cu fetele la muncă patriotică, la 
concerte cu „Mondialii“ și cu 
Dan Spătaru...“ (Ungureanu Eli- 
sabeta).

M-am desprins cu greu de ve
selia contagioasă a fetelor ca- 
re-și găsiseră adevăratul drum 
în viață...

O POVESTE ASEMĂ
NĂTOARE CU...

„ZECE NEGRI MITITEI"
Următorul popas, sediul comi

tetului U.T.C. al U.M.M.R.-Gri- 
vița. Interlocutor — tovarășul 
Pîrvu Chiriță — secretarul co
mitetului :

— Au venit vreo treisprezece... 
unii au stat o zi sau două și 
pe urmă nu s-au mai prezentat.

— Ce s-a întâmplat cu ei ?
— Nu știu, au plecat... Acum 

ar fi alții direct interesați să 
umble după ei...

— De exemplu...
— Miliția.
Logica împărțirii în foruri in

teresate și neinteresate în re
cuperarea unor tineri rămîne un 
mister pînă la sfîrșitul discu
ției...

— Și n-a mai rămas chiar nici 
unul în fabrică ?

— Cred că mai sînt vreo trei, 
nu știu cum îi cheamă. Poate 
îi știu cei de la personal, să 
mergem acolo...

Ne întîmpină inspectorul de 
personal Trandafirescu Stelian :

— Mai sînt trei, dar nu-i gă
sesc acum...

(Caută febril prin teancuri de 
dosare și maldăre de hîrtii).

— Văd că nu vă mai amintiți
• ••••• • • • • •

POVESTE SÎNGEROASĂ : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Miorița (orele 9; 12.30; 16; 19,15).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETRICH ; rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DUPĂ VULPE : rulează la
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

TICK, TICK, TICK : rulează la
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DUEL STRANIU : rulează la
Rahov? (orele 15,30; 18; 20,15).

CASTANELE SINT BUNE : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Viitorul (orele 15,30: 19).
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Opera Română ; FIDELIO — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO 
— ora 15; SÎNGE VIENEZ — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale” (Sala Comedia) : SURO
RILE BOGA — ora 15; SĂPTĂ- 
MÎNA PATIMILOR — ora 20; 
(Sala Studio) • PĂRINȚII TERI
BILI - ora 20: Teatru] „C. I. 
Nottara* (Sala Magheru) : OMUL 
CARE... - ora 19,30; (Sala Stu
dio) ; GAIȚELE — ora 20; Teatrul 

numele și locul de muncă din 
uzină, dar poate vă mai aduceți 
aminte vreun amănunt, ceva mai 
deosebit din biografia vreunuia.

— Amănunte ? Nu, nu i-am în
trebat, nici n-aveau de ce să-mi 
spună mie.

Dar cui ? De ce nimeni nu 
s-a interesat decît de anul naș
terii, de numărul de clase ab
solvite, de domiciliul stabil, și 
nimic despre sufletul omului ? 
între timp numărul de dosare 
răscolite a crescut considerabil, 
fără vreun rezultat. Deodată 
inspectorul își aduce aminte de 
faptul că a discutat omenește 
cu un băiat — provenit dintr-o 
școală specială :

— I-am spus, așa pe ocolite, 
ca să nu-1 jignesc : «Ia zi mă, 
ai făcut „școala de copii cu
minți“, o să te faci băiat de 
treabă ?»

Inspectorul se miră și azi că 
bunele-i intenții nu i-au fost în
țelese și că metafora sa cu „co
pii cuminți“ a fost luată într-a-

Cei de la 
personal

devăr ca o jignire. Primit cu a- 
ceste cuvinte blînde, chiar de a 
doua zi, Racoviță Titel a dat bir 
cu fugiții. Astfel, povestea capătă 
o întorsătură tristă și începe să 
semene în mod izbitor cu un 
binecunoscut cîntec de copii.

DE CE ATITA 
DISCREȚIE?

La U.R.A. Grivița încep din 
nou să sper că voi găsi lucruri 
bune. Aici cel puțin evidența e 
mai strictă. Se știe precis că 
au fost repartizați 9 tineri (exis
tă și un carnețel cu numele lor) 
și treptat, treptat, au apărut și 
niște cruciulițe care-i indică pe 
cei 7 „dispăruți“. Au mai rămas 
doi : Țompi Eugen și Morcoves- 
cu Gheorghe, care în momentul 
de față urmează cursul de cali
ficare în meseria lăcătuș și ti
nichigiu. „Sînt băieți buni“ — 
mă asigură tot colectivul.

— Dar cu „dispăruții“ ați mai 
luat legătura, ați încercat să-i 
aduceți înapoi ?

— Se autotriază — îmi răspun
de indirect șeful secției III T.V. 
Cristache Aurel — care vrea ră- 
mine, care nu — se duce !

— Nici nu erau buni de me
serie — mă asigură maistrul 
Toader Marin — eu de la prima 
vedere știu care e bun și care 
nu...

Nu pun la îndoială competen
ța profesională a tov. maistru, 
însă mă intrigă fatalismul aces
ta la un om tînăr.

„Lucia Sturdza Bulandra” (Schi
tu Măgureanu) : PLAY STRIND- 
BERG — ora 20; (Sala Studio) : 
MINCINOSUL — ora 20; Teatrul 
de Comedie : OPINIA PUBLICĂ
— ora 17 și 20; Teatrul Mic : PI
SICA SĂLBATICĂ — ora 10,30 
și 19.30, Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : BIMBIRICA — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : NINIGRA ȘI ALIGRU
— ora 10; (Str. Academiei) : CAR
TEA CU APOLODOR — ora 16; 
Ansamblul „Rapsodia Română” : 
LEGENDA ȘI DOR — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : DOUA 
NUNȚI ȘI UN DIVORȚ — ora 
19,30; Teatru] „Ion Vasilescu“ : 
SICILIANA — ora 19,30; Circul 
Globus : CIRC ’72 — ora 19,30 : 
StudiouL „Casandra» al I.A.T.C. : 
CÎNTICELE COMICE — TREI 
CRAI — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă” • SNOAVE CU MĂȘTI
— ora 16; CARAGIALE, O SOA
CRA ȘI... ALȚII — ora 20.
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Opera Română : MOTANUL ÎN

CĂLȚAT — ora 11; LACUL LE
BEDELOR — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă : SE MĂRITA FETE
LE — ora 10,30; PLUTAȘUL DE 
PE BISTRIȚA — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale” 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
10,30; TAKE, IANCHE ȘI CADÎR
— ora 15; BECKET — ora 20; 
(Sala Studio) SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora

In „caruselul" sorților de la 12 ianuarie

Ce adversar ne va oieri 
Meta Anteilen?

Micro-ancheta „Scinteli tineretului"

Pînă la 12 ianuarie, la ordinea 
zilei sînt supozițiile, preferințe
le. pronosticurile. Atunci, totul 
trece sub ordinul sorților sau, 
mai precis spus, la dispoziția 
simpaticei campioane elvețiene 
Meta Antenen. Dacă în urmă cu 
doi ani mulțumirile sau bleste
mele s-au îndreptat spre nevi-, 
novata domnișoară Monica Ca- 
nedo, fiica președintelui comi
tetului de organizare al „El 
Mundialului“, acum ele vor 
avea ca țintă pe cunoscuta pen- 
tatlonistă, aleasă să extragă bi
lețelele din cele cinci urne ; 
pentru că, se știe, la 12 ianua
rie, cinci mari întreceri interna
ționale — „Campionatul Euro
pei“, echipe A și de tineret — 
„Cupa campionilor", „Cupa cu
pelor" și „Cupa U.E.F.A.".

Punctul central al jocului sor
ților, de la 12 ianuarie, rămîne 
„Campionatul Europei" pentru 
primele echipe naționale. Din 
cele 32 de echipe, prezente la 
startul probei, numai 8 au drep
tul să atace al doilea obstacol, 
sferturile de finală : România, 
Ungaria, Italia, Anglia, Belgia, 
Iugoslavia, U.R.S.S. și Republi
ca Federală a Germaniei. Teo
retic, în momentul de față tri-

Cunosc, în sfîrșit, pe unul din
tre tinerii repartizați la U.R.A. 
— Morcovescu Gheorghe — un 
băiat timid, slăbuț, cu mîinile 
pline de unsoare. într-un sfert 
de oră aflu ceea ce oamenii ală
turi de care muncește, nu știau 
de luni de zile — băiatul nu are 
părinți buni, are dese conflicte 
familiare, mama îl folosește ca 
pe un fel de fată în casă... De 
abia acum se lămuresc cei din 
jurul său de unde provine tris
tețea întipărită pe fața tînăru- 
lui, tristețe pe care ei o luaseră 
drept „indiferență față de me
serie“.

Muncitorul pe lîngă care e re
partizat Morcovescu — tînărul 
Grădinaru Florin — deschide 
ochii larg, de uimire, cînd află 
că „învățăcelul“ său nu a ur
mat calea firească școală-califi- 
oare, ci că a avut și o perioadă 
de „relache“ în sînul familiei:

— Habar n-am avut! Știam că 
se ceartă cu mama lui, dar n-am 
bănuit că lucrurile sînt grave 
și că ar avea nevoie de ajutor.

— Nu mi s-a spus nimic —• 
vorbește cu reproș Nicolae Con
stantin — șeful brigăzii unde lu
crează Țompi EUgen. M-aș fi a- 
propiat de el cu mai multă a- 
tenție, l-aș fi ținut jyșe lîngă mine. 
Uite, acuma că știu, de mîine 
așa am să fac!

De ce s-a țesut acest mister 
în jurul biografiei tinerilor nou 
angajați, nimeni nu poate să mă 
lămurească.

— Fiindcă nu e nevoie să ne 
purtăm într-un anume fel — în
cearcă o explicație șeful secției. 
Pentru mine sînt pur și simplu 
ucenici la locul de muncă. Am 
o lege pentru toți!

Afirmația e justă numai pe ju
mătate. Formal nu trebuie să 
existe nici o deosebire. însă nu 
e mai puțin adevărat, că educa
torii trebuie să folosească me
tode diferențiate. E vorba, de 
altfel, de simple nuanțe. Tinerii 
aceștia provin adesea din fami
lii dezorganizate, cîteodată sînt 
traumatizați sufletește, dar în 
orice caz au mentalități greșite, 
mentalități care nu se pot schim
ba de la sine, fără ajutorul co
lectivului. Deci, trecerea sub 
tăcere, „discreția“ nu poate fi 
în nici un caz o „metodă“.

Gindul mi-a zburat la toți a- 
oei tineri a căror dispariție a 
fost înregistrată cu nepăsare în
tr-un carnețel. La toți acei tineri 
de oare nimeni nu se mai ocupă 
pentru că ar fi alții „mai inte
resați s-o facă“! La toți acei ti
neri pentru care angajarea nu 
echivalează cu un happy-end, 
fiindcă ajunși la locul de mun
că se întîlnesc uneori cu indi
ferența celor care ar fi datori 
să-i îndrț^ite spre o viață nouă, 
demnă și frumoasă. Pentru că 
nu avem dreptul să dăm rebu
turi umane. Pentru câ, odată cu 
semnarea cererii de angajare -u- 
devărata muncă educativă de 
abia începe...

10,30; JOCUL DE-A VACANȚA — 
ora 15,30; PRIMA ZI DE LIBER
TATE — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNĂ 
SEARA, DOMNULE WILDE — 
ora 10; ADIO CHARLIE — ora 
15,30; FÎNTÎNA BLANDUZIEI — 
ora 19,30; (Sala Studio) : SUS PE 
ACOPERIȘ.. ÎN SAC — ora 16; 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” (Schi
tu Măgureanu) : ZIARIȘTII — ora 
10 și 15; LEONCE ȘI LENA — ora 
20; (Sala Studio) : IUBIRE PEN
TRU IUBIRE — ora 20: Teatrul 
de Comedie : RECITAL DE VER
SURI ȘI PIESA „ÎNTÎLNIRI« — 
ora 10,30; NICN1C — ora 15.30; 
INTERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul Mic : ANTIGONA — ora 
10,30; Teatrul ,,C. Tănase” (Sala 
Savoy) . BIMBIRICA — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) . GROAPA — ora 
19,30; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : O POVESTE CU CÎN
TEC — ora 11; (Str. Academiei) : 
DE CE-A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 11; Ansamblul „Rap
sodia Română“ : LEGENDA ȘI
DOR — ora 19,30: Teatrul Evre
iesc de Stat : PE PLACUL TUTU
ROR — ora 11. ADAM ȘI EVA 
— ora 19,30' Teatrul „Ion Vasi
lescu” . FETELE DIDINEI — ora 
19.30; Circul Globus : CIRC ’72 — 
ora 16 și 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă”: PINOCCHIO — ora 10; 
CARAGIALE, O SOACRĂ ȘI... 
ALȚII — ora 16. 
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16,30 Emisiunea în limba ger

mană. 18,15 Ritm, tinerețe, dans.

colorii au... șapte adversari» 
Miercuri va rămîne unul sin* 
gur, cel veritabil. Care ? Deo* 
camdată ne-am gî-ndiț să vă 
prezentăm preferințele interna-» 
ționalilor noștri și motivarea a* 
cestor preferințe. Să vedem e4 
„gusturi“ au ei ?

ANGELO NICULESCU : ,,Nl» 
am preferințe, am numai dorin* 
ța ca să NU cădem cu echipele 
Belgiei și Italiei. Pentru că, am 
mai spus-o, stilul lor nu na 
convine“. MIRCEA LUCESCU ț 
„Mi-ar plăcea echipa Angliei. îi 
știm bine jocul, am întilnit-o 
de trei ori în ultimii trei ani. 
Și-apoi, o reușită în fața unei 
echipe cu firmă este direct pro* 
porțională ca amploare“. RA* 
DUCANU: ,jNenică, cine o veni, 
să vină ! Mie unul mi-ar fi la 
îndemină englezii. Nu de alta 
dar să mai vină Chivers là 
București, să-i arătăm că nu 
sintem așa cum ne crede dum
nealui, din jocurile cu Totten* 
ham 1“ DINU : „Aș prefera una 
dintre formațiile de mare cali
bru ale fotbalului european,# 
Italia, Anglia, R. F. a Germ; « 
niei, toate foste campioane moi •.* 
diale, totdeauna pe locurile < : 
sus ale competiției suprem » 
Așa, ca să nu se spună că am 
ajuns in turneul final pe un 
traseu ușor...“. SATMAREANU : 
„Mi-ar conveni echipa Iugosla
viei. Din punctul meu de ve
dere. Pe Geaici l-am blocat de 
fiecare dată cînd am jucat cu 
el. Și, cum am avut plăcerea să 
aflu și din toate interviurile lui, 
numai prin mijloace de joc, 
corecte". DELEANU : „M-air in
comoda selecționata vest-ger- 
mană. Are extreme dreapta 
foarte periculoase, Grabowski 
sau Libuda, ai de furcă nu glu
mă cu ele ! Sub aoest unghi al 
discuției, Anglia este mult mai 
comodă. Știu eu ? Sorții, să ve
dem ce spun...“. DUMITRU : 
„N-am preferințe. Dacă ar fi să 
aleg, totuși, aș zice Millier, a- 
dică R.F.G. sau Boninsegna, 
adică Italia. Vreau un centru 
înaintaș celebru. L-am marcat 
pe Pelé. Am nevoie in colecția 
mea de asemenea piese rare...". 
DOBRIN : „Cum or vrea sorții. 
Singura mea dorință este să 
avem adversari sportivi, care să 
gindească la regulament și... la 
picioarele noastre. Adică să 
practice fotbalul, nu luptele sau 
boxul sau câ-tchul ! DEM- 
BROVSCHI ; „Cred că ne con
vin apărătorii masivi. De a- 
ceea mă opresc la selec
ționata vest-germană. în plus, 
prefer un adversar faimos ! 
IORDANESCU : Să mă gîn- 
desc la fundașii dreapta i 
Vogts nu, nu-mi convine, ni<8 
Burgnich. Mai repede l-aș trece 
pe Wright, englezul. Deci An
glia ! NUNWEILLER VI : An
glia, R. F. a Germaniei, Italia 
— echipe cu halfi de clasă. 
Echipa noastră are nevoie de 
adversarii cei mai puternici. Să 
dea tot ce poate. Și poate foar
te mult, o să vedeți !“.

Pentru final, opinia bravului 
LUPESCU, jucătorul atît de 
prețios pentru echipa națională: 
„Fiindcă eu socotesc la fel de 
puternice cele opt echipe, îi dau 
dreptate lui Alf Ramsey și zic 
tot ca el : oricare adversar este 
la fel de greu. N-am, prin ur
mare, preferințe. Marea mea 
preferință este VICTORIA".

Ef. L

CONCURSUL
PRONOSPORT
din 9 ianuarie

Nr. 2
1972

Atalanta — Bologna X
Cagliari — Juventus x2
Catanzaro — Roma 2
Fiorentina — Varese 1

Internazionale — Sampdoria 1
Lanerossi — Mantova 1
Napoli — Milan 1x2
Torino — Verona 1
Catania — Bari lx
Livorno — Foggia lx
Modena —- Perugia X
Monza — Reggiana X2

Palermo — Novara 1

19,00 Anotimpuri : Versuri de :
Ion Pillat, Mariana Dumitrescu, 
Nina Cassian. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri — La circ. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Săp- 
tămîna internațională. 20,15 Tele- 
enciclopedia. 21,00 Film serial : 
Invadatorii (VIII). 21,50 Tele-di- 
vertisment. Dicționar muzical- 
distractiv • Litera R. 22,50 Tele
jurnalul de noapte. Sport. 23,00 
Interferențe lirice : Romanțe pe 
versuri de poeți clasici români.

DUMINICA, 9 IANUARIE 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satu
lui. 11,10 Să îndrăgim muzica. 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 
Sport. 16,00 Post-meridian. 17,10 
Film serial pentru tineret : PLA
NETA GIGANȚILOR. 18,00 Cînta- 
re patriei Concurs coral interju- 
dețean. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,00 Reportajul săptămînii. 
20,20 Film artistic : Ultima căruță 

— premieră pe țară. 22,00 Va
rietăți internaționale. 22,45 Tele
jurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnire cu eroi îndră
giți de copii din basmul „Tinere
țe fără bătrînețe“. 20,20 Bucu- 
reștiul necunoscut. „Oglinzi de 
ape“. 20,50 Concert Beethoven. 
21,40 Buletin de știri. 21,45 Săp- 
tămîna cuJt< . ală bucureșteană. 
22,00 Noutăți științifice și tehnice 
din lumea întreagă. 22,10 Film 
artistic : Invadatorii (VÎI) — 
reluare.
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MECANIZATOR—meseria
tuturor lucrătorilor din agricultură

Categoric, marea producție agricolă socia
listă nu poate fi concepută altfel decît în strîn- 
să legătură cu modernizarea, dezvoltarea și 
diversificarea mecanizării. Mașinile preiau tot 
mai mult din efortul muncii fizice a țăranului 
nu numai la grîu și porumb, producția de fu
raje și transporturi, dar și în zootehnie și le
gumicultura, în viticultură și pomicultură. Cîte
va cifre sînt edificatoare în acest sens : pentru 
un tractor revin astăzi circa 90 de hectare, o 
combină are în sarcină cincizeci de hectare 
cultivate cu păioase ; aproape o treime din pro
ducția de carne de porc și de lapte se reali
zează în complexe zootehnice unde munca 
fizică a omului este înlocuită de mașină în 
proporție de 70—80 la sută, iar în legumicul
tura, în viticultură și în pomicultură aplicarea 
complexului agrofitotehnic intră tot mai mult 
în sarcina mașinii. Și, dacă în două decenii și 
jumătate agricultura țării noastre a parcurs 
drumul de la plugul tras de boi, la circa 60 la 
sută din lucrările cîmpului executate mecanizat, 
apoi cu atît mai mare încredere trebuie să pri
vim viitorul. In cinci, în zece sau în cincispreze
ce ani, practic nu se va mai concepe munca

în agricultură, fără mecanizare complexă. Pro
gramul elaborat de partid pentru actualul cin
cinal prevede o investiție de douăzeci de mi
liarde lei numai în scopul dotării și diversifi
cării parcului de tractoare și mașini agricole. 
Firesc, deci, să se afirme că în viitor — un 
viitor foarte apropiat — profesia de agricultor 
o va include pînă la contopire pe cea de me
canizator. Realitatea va impune ca fiecare ță
ran care lucrează în cooperativă, să fie, într-un 
fel sau altul, un mecanizator. Să știe să con
ducă tractorul, să exploateze agregate, să mî- 
nuiască uneltele și mașinile fie în legumicultura 

și viticultură, în irigații și pomicultură, fie în 
cultura mare; să asigure exploatarea com
plexelor instalații mecanice din zootehnie și 
din alte sectoare ale producției agricole, lată 
de ce se cere ca, treptat, un număr tot mai 
mare de cooperatori mai în vîrstă și toți tinerii 
să deprindă meseria de mecanizator. în acest 
sens. Doljul oferă o valoroasă experiență. A- 
supra acesteia vom insista cu convingerea, că 
pusă în legătură eu interesele fiecărei unități 
agricole, încă din această iarnă va fi preluată 
și generalizată.

Trei situații puse în legătură, 
sublinia intr-o discuție tovarășul 
Mihai Burcheșin, secretar al co
mitetului județean de partid, 
ne-au înfățișat, de fapt o reali
tate și anume că, deși aveam 
tractoare, iar anual pregăteam 
prin școlarizare cinci—șase sute 
de mecanizatori, în timpul cam
paniilor doar 70—72 la sută din 
forța mecanică era folosită. Și, 
în consecința, graficele întoc
mite pentru executarea arături
lor, semănatului, lucrărilor de 
întreținere și de recoltat, rămî- 
neau doar... grafice. Tractoarele 
nu lucrau fie pentru că n-aveau 
tractoriști, sau că aceștia erau 
obosiți și se retrăgeau la secție 
încă de pe la amiază, iar dimi
neața ieșeau în cîmp după ce 
soarele se ridicase de cinci su- 
liți, iar altădată, pentru că pur 
și simplu erau mai preocupați 
de o problemă personală și a- 
tunci nu le era prea greu să-i 
convingă pe cei din jur că trac
torul sau mașina agricolă s-a 
defectat. Constituirea, în pri
măvara trecută, a formațiilor 
mixte de lucru în cadrul coo
perativelor agricole a înzecit in
teresul țăranilor și mecanizato
rilor ca toate lucrările să se 
execute cit mai repede și cit 
mai bine. Și, firesc, privirile 
s-au îndreptat către tractoare. 
Dar fără prea mare rezultat, 
pentru că cei care erau auto
rizați să lucreze cu ele aceia 
erau, iar brigadierii, șefii de e- 
echipe, tinerii — adică oamenii 
care ar fi putut să urce pe trac
tor atunci cînd mecanizatorul se 
simțea obosit, cînd acesta ab
senta, sau să asigure funcțio
narea tractorului in schimbul 
doi, nu puteau proceda ca atare 
întrucît nu erau pregătiți profe
sional. Apoi, a devenit tot mal 
accentuat aspectul muncii in 
compania membrilor coopera
tori, și al efortului continuu, cu 
foarte dese curbe maxime, al 
mecanizatorilor. Și nu este greu 
de înțeles faptul că recoltele 
mari pe care le dorim se 
pot realiza numai în condi
țiile nivelării efortului general 
in agricultură către actualul 
grad de ocupare al mecanizato
rilor, lucru ce se poate realiza 
doar în condițiile pregătirii 
multilaterale a țărănimii și, în 
primul rînd pentru meseria de 
mecanizator.

Ce s-a 
întreprins ?

Acestea fiind concluziile Ia 
care s-a ajuns după consultări 
largi, în primăvara anului tre
cut Comitetul județean de 
partid a stabilit ca sarcină ime
diată pentru Direcția generală a 
agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și apelor, U- 
niunea județeană a cooperative
lor agricole și comitetul jude
țean U.T.C., găsirea soluțiilor 
organizatorice și economice pen
tru școlarizarea, prin cursuri de 
trei luni, a cel puțin două mii 
de membri cooperatori care să 
lucreze apoi în schimburi pe 
tractoare. De asemenea, eșalo
nat, președinții cooperativelor 
agricole, contabilii, șefii de fer
me și brigadierii trebuiau nu 
numai să deprindă conducerea 
tractorului, dar să-și însușească 
și noțiunile de bază privind 
funcționarea mașinilor agricole, 
aria de folosire eficientă a a- 
cestora, mijloacele rapide de 
depistare și depanare a defecțiu
nilor, precum și cunoașterea în
tregului set de mașini aflat în 
dotarea stațiunii de mecanizare 
ce deservește cooperativa agri
colă respectivă.

Cum s-a 

procedat ?
în discuții deschise purtate în 

adunările organizațiilor U.T.C. 
s-a explicat în detaliu necesita; 
tea economică a pregătirii unui 
număr corespunzător de tineri 
pe'ntru meseria de mecanizator. 
S-a insistat asupra modului de 
întreținere și retribuire pe 
timpul celor trei luni de școla
rizare, complet suportate de că

tre cooperativa agricolă. S-au 
explicat îndatoririle ce le au 
după terminarea școlii — de a 
lucra în schimburi pe tractoare 
atunci cînd treburile campaniei 
o impun — pe perioada aceea 
fiind salariați de către S.M.A., 
cîștigul fiind în raport cu nor
mele de producție realizate. în 
restul timpului, aceștia urmînd 
să fie îndrumați către sectorul 
mecanic al unităților agricole, în 
sectorul de irigații, la introdu
cerea mecanizării în grajdurile 
zootehnice, la executarea orică
ror alte lucrări. înscrierile pen
tru aceste cursuri au fost nu
meroase, pentru încadrarea în 
limita locurilor stabilite fiind 
necesară stabilirea unor criterii 
ferme : studii, loc de muncă — 
priorități avînd cei care lucrau 
în formațiunile mixte aparți- 
nînd secțiilor și brigăzilor defi
citare în mecanizatori, aprecie
rea-unei comisii privind apti
tudinile tînărului respectiv pen
tru tehnică. După ce recrutarea 
a fost încheiată în serii de cîte 
douăzeci, la fiecare S.M.A. ce 
dispunea de condițiile necesa
re au început cursurile de 
asimilare intensivă. Prima lună: 
dimineața lecții teoretice, după 
amiază, atelier ; iar în ultimele 
două luni, două zile pe săptă- 
mînă teorie și atelier, celelalte 
patru fiind afectate în exclusi
vitate conducerii tractorului, lu
crului în cîmp la executarea 
arăturilor, grăpărilor. discuirilor, 
semănatului etc. Concomitent, 
s-a realizat și pregătirea prac
tică și teoretică a președinților 
de C.A.P., contabililor, șefilor 
de fermă și a brigadierilor.

Ce reflectă 

rezultatele ?
în discuțiile lor, cei cuprinși 

în ancheta noastră au apreciat 
efectul economic deosebit ce l-a 
avut acțiunea de a școlariza, prin 
cursuri de asimilare intensivă, 
membrii cooperatori și conducă
torii procesului de producție. 
Existența unui număr de tracto
riști care să lucreze in schim
buri, ne spunea tovarășul Glă- 
van, directorul general al Direc
ției agrioole județene, a dat po
sibilitatea realizării unui indice 
de utilizare a tractoarelor și 
mașinilor agrioole superior cu 
aproape 30 de procente cifrelor 
înscrise în bilanțul anului 1970 
de. pildă. în același timp, lu
crările agricole au fost execu
tate într-un ritm mai rapid : 
recoltatul griului cu cinci zile 
mai repede, arăturile de vară 
și semănatul în culturi duble a 
plantelor furajere, spre exem
plu, s-au realizat într-un inter
val de timp, de asemenea, cu cî- 
teva zile mai redus, iar în toam
nă recoltatul, pregătitul terenu
lui și semănatul păioaselor s-au 
reușit într-un interval de timp 
mai scurt cu cel puțin două 
săptămîni în comparație cu anii 
precedenți. 300 de tractoriști 
dintre cei pregătiți Ia cursurile 
de scurtă durată au devenit sa
lariați permanenți, ai S.M.A. în 
tot cursul campaniilor agricole 
de anul trecut nici măcar un 
tractor n-a staționat o zi din 
cauza lipsei de mecanizatori.

Am căutat fișele de lucru ale 
cîtorva mecanizatori pregătiți 
la cursurile de 3 luni. Marin 
Savovici, Constantin Urîta și 
Nicolae Trică, din comuna Iz
voare, în perioada cît au lucrat 
au realizat, cu depășire planul 
ce revenea tractoarelor. Ea Pu
țuri opt din cei 18 tractoriști ce 
lucrează pămîntul cooperativei 
sînt dintre cei școlarizați anul 
trecut, iar la Belcinu tinăra 
Stela Tudose a lucrat toată vara 
pe tractor, împreună cu soțul. 
Ca urmare, cîștigul lunar al fa
miliei a fost sporit cu opt-nouă 
sute de Iei lunar. în satul Dom
nul Tudor Vladimirescu, tehni- 
cienele Ana Mită, Lucia Bălă, 
Gheorghița Cocîrlă și Angela 
Dodiță au învățat conducerea 
tractorului, în campania de 
toamnă lucrind efectiv la pregă
titul terenului.

Iată numai cîteva argu
mente ce conving asupra valorii 
practice ce o prezintă ideea ex
tinderii — pină la generalizare 
— a pregătirii în meseria de 
mecanizator a țăranilor coope
ratori.

Cu ce vă înscrieți
la extinderea inițiativei ?

Ștefan Nedelea. secretarul co
mitetului U.T.C. de la C.A.P. 
Măceșul de Jos : Ne-am con
vins, ideea deprinderii mese
riei de mecanizator de către toți 
oamenii satului este în legătură 
directă cu rezultatele economice 
ale fiecărei unități agricole în 
parte. La noi. de pildă. 800 de 
hectare vor fi irigate începînd 
cu anul acesta ; în zootehnie va 
fi încheiată acțiunea de introdu
cere a mecanizării : sectorul in
dustrial al cooperativei cuprinde 
șapte secții, iar numărul trac
toarelor ce ne deservesc depă
șește cifra de treizeci. Peste tot 
se cer oameni pregătiți, capa
bili să asigure punerea în va
loare a acestor utilaje și ame
najări în care cooperativa agri
colă a învestit aproape cinci
sprezece milioane de lei. Avem 
nevoie de o sută de motopom- 
piști, electricieni de stație și as- 
persoriști, și de aproape încă

Aurel Mirea, secretarul comi
tetului U.T.C. de la cooperativa 
agricolă din comuna Izvoare : 
Tinerii de astăzi vor lucra pă
mîntul cooperativei și în pri
mele decenii după anul 2000. E 
firesc, deci, ca în primul rînd 
înspre ei să ne îndreptăm aten
ția. Pregătirea lor. a tuturor, în 
meseria de mecanic agricol e 
necesară. Și, acest lucru se im
pune realizat rapid și în con
diții cît mai bune. Pornind de 
la experiența noastră de anul 
trecut, consider că deosebit de 
utilă ar fi pregătirea tinerilor 
prin lecții de teorie și condu
cerea tractorului în fiecare du
minică dimineața în cadrul sec
ției de mecanizare; după un

Niculina Smarandache, secre
tara comitetului U.T.C. de la 
cooperativa agricolă din satul 
Puțuri: Parcul de mașini cu 
care este înzestrată agricultura 
noastră, cu fiecare tip de trac
tor care apare, se pretează tot 
mai mult exploatării lui de că
tre femei. De asemenea, insta
lațiile de muls din grajdurile de 
vaci precum și alte agregate 
mecanice pot fi mînuite cu cele

1. Din fiecare brigadă sau fer
mă a C.A.P., anual, să fie 
școlarizați cel puțin 5 tineri.

pe atîția mecanici. De unde 
să-i luăm ? Se înțelege că acești 
meseriași va trebui să fim noi, 
cei care ne-am născut și trăim 
la Măceșul de Jos ! Pentru a- 
ceasta avem datoria să ne pre
gătim, să ne perfecționăm așa 
după cum partidul o cere tutu
ror. în cazul nostru, a ne pre
găti înseamnă să parcurgem ra
pid drumul de la țăranul de as
tăzi capabil numai de mînuirea 
uneltelor simple, la țăranul de 
mîine în stare să mânuiască nu 
numai uneltele simple, dar și 
tractorul, oricare dintre mașinile 
cu care este dotată agricultura. 
Anual, din fiecare brigadă sau 
fermă, cred eu că efortul nu 
este prea mare dacă s-ar școla
riza pentru meseria de mecani
zator cel puțin 5 băieți și fete. 
Constituirea formațiunilor mix
te de lucru — în cadrul cărora 
munca și retribuția în acord 
global este liantul ce-i unește 
pe mecanizatori și țăranii coo
peratori — are darul să ne sti
muleze în pregătirea ca mecani
zatori. în cooperativa noastră 
lucrează 146 de uteciști. din care 
40 sînt fete și cel puțin un sfert 
dintre ei știu să conducă trac
torul. Sînt convins că în cel mult 
doi ani toți vom deprinde aceas
tă meserie. Cu toții simțim că 
ne este necesară.

2. La fiecare secție de meca
nizare, duminica să se pre
dea ore de mecanică și de 
conducerea tractorului.

număr corespunzător de ore 
cursanții urmînd să-și continue 
perfecționarea sub îndrumarea 
mecanizatorilor cu experiență în 
cimp, la executarea lucrărilor 
agricole. Pentru evitarea acci
dentelor, în fiecare secție de 
mecanizare tinerii din sat să a- 
menajeze piste de antrenament, 
iar pentru crearea rezervei de 
combustibil necesar consumului 
în orele de antrenament, în ca
drul fiecărei secții, tinerii me
canizatori să fie autorii unor 
inițiative de ecou care să se sol
deze cu economii de motorină. 
Am citit în ziare despre o ini
țiativă asemănătoare a tinerilor 
mecanizatori dintr-un S.M.A. 
din județul Constanța. Se an
gajau dînșii ca la o mie de li
tri motorină consumați să rea
lizeze economii cît pentru o zi 
de lucru. Ce-ar fi ca această 
idee să fie preluată acum, sub 
deviza : într-o săptămînă de lu
cru in cimp. economii de moto
rină, echivalente cu necesarul 
pentru școlarizarea, de duminica, 
a cooperatorilor ? Eu cred că ar 
fi o reușită !

3. Și fetele să fie cuprinse în 
formele de instruire profe
sională.

mai bune rezultate de către fe
mei. Pentru că, mă întreb eu, 
cu ce este mai greu pentru o 
femeie să lucreze pe un tractor 
legumicol sau viticol. în compa
rație cu munca unei femei ce 
stăpînește o mașină în fabrică î 
Eu cred că munca pe tractor, 
sau pe combină nu este nici mai 
grea și nici mai complicată sau 
dăunătoare. Mai cu seamă în 
satele aflate în zona preorășe
nească. de unde bărbații au ple
cat pe șantiere sau în fabrici, 
integrarea femeilor ca mecani
zator în activitatea agricolă a- 
pare ca o necesitate stringentă. 
La Puțuri, eu am discutat cu 
fetele. 13 dintre ele și-au ma
nifestat dorința să urmeze 
cursurile școlii de mecanizatori. 
Prin exemplul meu, le voi în
curaja. /

Marcel Georgescu, Școala ge
nerală nr. 1 Bechet. Copiii tră
iesc cu tractoarele în sat. Le 
văd, le admiră, doresc să le con
ducă. Și nu sînt puțini aceia 
care, în clasele mici ale școlii 
fiind, prin părinți, prin frații 
lor. prin rude mai apropiate sau 
mai îndepărtate ajung să cu
noască îndeaproape tractorul, să 
deprindă conducerea lui. Păi 
dacă așa stau lucrurile, de ce 
să nu se reușească acest lucru 
în mod organizat ? Pentru a- 
ceasta este suficient ca orele de 
Agricultură să aibă un conținut 
exact, să devină ore de învățare 
a mecanicii, a tractorului, a 
mașinilor agricole cu care cei 
care rămîn în sat se vor întîlni 
în cîmp. Apoi, sinceri să fim, 
nici celor ce vor urma alte școli

Alexandru Pănuț, secretarul 
comitetului U.T.C. de la Sta
țiunea pentru mecanizarea a- 
griculturii Calopăr : In prezent, 
stațiunea noastră patronează 
școlile generale din . trei locali
tăți. Această patronare este insă 
mai mult teoretică. Avem posi
bilitatea s-o facem viabilă.

Adrian Ciobotu — prim-secre- 
tar al comitetului județean al 
U.T.C. : Celor aproape șapte mii 
de mecanizatori ai județului (o 
mie cinci sute sînt uteciști) încă 
din acest an vom face totul să 
li se adauge alții cel puțin trei 
mii. O cere producția ! O impun 
cele o sută de mii de hectare 
irigate ; o cer cele zece mii de 
hectare cultivate cu legume și 
alte zece mii plantate cu vie și 
pomi unde este prevăzut ca încă 
din acest an să se dubleze volu
mul lucrărilor executate meca
nizat. în prezent, în toate orga
nizațiile U.T.C. se desfășoară 
discuții pentru identificarea ti
nerilor ce vor merge la școlari
zare. Avem deja peste o mie de 
opțiuni. Insistăm pe ideea ca din 
fiecare cooperativă agricolă să 
recomandăm un număr de tineri 
care să reprezinte cel puțin ju
mătate din existentul tractoare
lor, aceștia fiind recrutați cit

4. Pregătirea ca mecanizatori 
a sătenilor să înceapă încă 
de pe băncile școlii. Secția 
mecanică a școlii este o ne
cesitate.

nu le va pripde rău în viață că 
și-au însușit unele noțiuni'de 
mecanică. Cred că încă, de pe 
acum problema pregătirii ca 
mecanizatori a copiilor satului 
trebuie să fie considerată ca o 
datorie a școlii generale. Se 
impun, însă, rezolvate _ cîteva 
probleme : orele de agricultură 
să fie predate fără excepție de 
către inginerul agronom al coo
perativei, iar în cadrul școlii, 
sub îndrumarea șefului de sec
ție' S.M.A., să se înființeze și să 
funcționeze secția mecanică a 
școlii care să cuprindă întregul 
set de mașini agricole. Statutul 
lor să nu difere de cel al cercu
rilor de carting, sau altele ase
mănătoare. existente în cadrul 
caselor pionierilor. EU cred că 
nu este imposibilă această rea
lizare. Printr-o formă sau alta, 
s-ar putea transfera școlilor o 
parte din mașinile agricole ale
5. M.A. prevăzute pentru casare. 
Reparate, ar putea constitui un 
excelent material didactic. Iar 
forma în sine, un eficace mijloc 
de apropiere a adolescenților de 
tehnică, de munca în agricul
tură.

5. Organizația U. T. C. din 
S.M.A. va patrona, din punct 
de vedere funcțional, mași
nile aflate în atelierele șco
lilor generale.

Crearea secțiilor mecanice șco
lare ne-o va permite. în timpul 
liber, noi, cei 37 de tineri ai sta
țiunii am putea pune la punct 
— cu valoare didactică — pen
tru fiecare din cele opt școli 
generale aflate în raza de acti
vitate, cîte un tractor sau alte 
mașini agricole dintre cele pre
văzute pentru casare. De ase
menea, periodic, le-am putea 
întreține, iar la un an-doi reîm
prospăta. Le-am putea realiza 
machete, le-am putea păstra, 
mereu în actualitate, o biblio
tecă tehnică cuprinzînd notițele 
celor mai noi mașini agricole 
cu care este dotată stațiunea 
noastră.

6. Anul acesta, cel puțin 3 000 
de tineri ai satului se vor 
pregăti în meseria de me
canizator.

mai uniform din cadrul brigăzi
lor și fermelor. în primăvară, 
mai cu seamă în cooperativele 
agricole situate în zona preoră
șenească, la secțiile de mecani
zare vom asigura — cu spriji
nul mecanizatorilor și specialiș
tilor uteciști — cursuri de in
struire practică pentru fete. 
Totodată, vom organiza acțiuni 
patriotice pentru amenajarea 
secțiilor mecanice școlare, pen
tru punerea în stare de func
ționare a cel puțin o sută din 
cele 500 de tractoare prevăzute 
pentru casare, ce s-au stabilit 
pe plan județean să fie reparti
zate școlilor ca material didac
tic. Vom înscrie ca obiectiv al 
muncii noastre patriotice ame
najarea pistelor de învățare a 
conducerii tractorului în toate 
secțiile de mecanizare.

Mecanizator — meseria tutu
ror lucrătorilor din agricultură 
— considerăm că este sarcina 
in a cărei înfăptuire, comitetul 
județean U.T.C., organizațiile de 
tineret din cooperativele agri
cole și S.M.A. — care cuprind 
peste 20 000 de uteciști — tre
buie să se manifeste responsa
bil. activ, operativ și cu ma
ximă eficacitate. înfăptuirea ei, 
noi o înțelegem ca o datorie po
litică, pentru că este o sarcină 
reieșită din politica partidului 
nostru.

^^iecai^mecanizatoin^jr^^ 
profesor pentru tinerii satului

Firesc, rolul principal în fi
nalizarea acțiunii de pregătire 
în meseria de mecanic agricol 
a tuturor sătenilor revine me
canizatorilor. Cum să-și organi
zeze munca pentru ca, fără să 
'influențeze negativ activitatea 
în .cîmp, să onoreze această 
îndatorire ? Pe ce coordonate 
va trebui așezată colaborarea 
dintre secția de mecanizare și 
brigada sau ferma cooperativei 
agricole pentru ca ideea com
plexei pregătiri a țăranilor coo
peratori să-și găsească o mate
rializare imediată ? Punînd în 
discuție aceste aspecte a rezul
tat că soluția ce garantează 
succesul include sarcina ca fie
care mecanizator să devină pro
fesor pentru tinerii satului, 
„în general, mecanizatorii din- 
tr-o secție lucrează în satul 
natal, remarca inginerul Popa 
Dorel, directorul S.M.A. Afu
mați. Ei cunosc și sînt cunoscuți 
în brigăzile sau fermele coope
rativei agricole nu numai ca 
mecanizatori, dar și ca frați, 
ca unchi, ca vecini... Așa că, 
pe fondul unor măsuri organi
zatorice ce legalizează acțiunea, 
fiecare mecanizator se poate 
ocupa de pregătirea practică a 
unuia, sau a doi tineri; lecțiile 
teoretice urmînd să se desfă
șoare la secțiile de mecaniza
re“. ,,Unde, intervine în discu
ție Marin Pîrvu, directorul 
S.M.A. Apele Vii, pot fi ame
najate. cu caracter permanent, 
microlaboratoare tehnice cu
prinzînd secțiuni ale principa
lelor părți ale tractorului și 
mașinilor agricole, planșe, no
tițele tehnice ale mașinilor a- 
gricole și, obligatoriu, pistele 
pentru deprinderea conducerii 
tuturor tipurilor de tractoare, 
în ce privește pe mecanizatori, 
noi am luat măsuri ca ediția din 
acest an a cursurilor mecanice 
de iarnă să o subordonăm ideii 
pregătirii tuturor mecanizatori
lor ca primi instructori pentru 
tinerii satului ce vor fi cu
prinși în acțiunea de școlari-O experiență valoroasă pe care o recomandăm spre generalizare în toată tara 

Ing. GHEORGHE MANCIÙ, director general al Direcției Ge
nerale a Mecanizării din cadrul M.A.I.A.S.A. : „Mecanizator, 
meseria tuturor lucrătorilor din agricultură" — o acțiune cu 
puternic ecou economic și social în viitorul satului. O acțiune 
pe care, la Conferința pe țară a secretarilor de partid și a 
președinților consiliilor populare comunale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o prezenta ca o importantă sarcină de îndeplinit 
încă din actualul cincinal. O acțiune ce privește plurivalent 
tineretul —- această prezentă și viitoare generație de lucrători 
in agricultura. O cerința sine qua non a viitorului agriculturii 
românești al cărei principal obiectiv.este parcurgerea rapidă 
a drumului spre intensificare, specializare si diversificare. Ju
dețul Dolj ne oferă o experiență valoroasă’ pe care avem da
toria nu numai .s-o facem cunoscută dar să si milităm pentru 
extinderea ei. Și, mă simt dator s-o spun, pregătirea în mese
ria de mecanizator a tot mai mulfi țărani cooperatori, firește 
recrutați în primul rînd dintre tineri, se află înscrisă pe agenda 
de lucru a noastră, a celor ce lucrăm la minister, a tovarășilor 
de la direcțiile agricole județene și ale conducerilor S.M.A. ca 
unul din principalele obiective de îndeplinit. încă din această 
iarnă, în toată țara, vom încuraja școlile generale să-și orga- 
rlîTu® sec'tii de mecanizare Prin repartizarea în limita posibi- 

,ynor mașini agricole ; vom crea posibilitățile pre
gătirii, în fiecare județ, a cel puțin un tractorist la două trac
toare^ care să lucreze, în schimburi, în vîrf de campanie ; 
vom întreprinde astfel de măsuri organizatorice care să per
mită instruirea în mînuirea tractoarelor și a mașinilor agricole 
o președinților de C.A.P., brigadierilor, șefilor de fermă, tehni
cienilor și inginerilor. Pentru aceasta, pe plan local e bine să 
se treacă la generalizarea experienței atît de amplu pre
zentată de „Scînteia tineretului“.

Pagină realizată de GHEORGHE FECIORU

zare ca mecanizatori. în acest 
sens se va insista asupra latu
rii pedagogice a activității lor, 
adică eșalonarea predării cu
noștințelor, verificarea însu
șirii lor, etapizarea îmbinării 
conducerii tractorului cu acti
vitatea în cîmp. Pentru reuși
tă, în fiecare secție de meca
nizare, unul dintre tractoare 
va fi pregătit cu comenzi du
ble, pentru deprinderea pri
melor noțiuni de conducere“

Și, din aceleași discuții, au 
reieșit cîteva idei care au va
loare de a stimula continua 
pregătire profesională a tineri
lor, rămînerea în cooperativa 
agricolă a celui devenit meca
nizator. Reținem :

• După absolvirea cursurilor 
de trei luni, tînărul țăran — 
mecanic agricol, firesc, va primi 
dreptul să lucreze pe tractor 
în schimburi. Pentru obținerea 
carnetului de mecanizator, să 
primească dreptul înscrierii la 
examen numai după ce, într-un 
interval de cel mult 3 ani de la 
absolvirea primului curs, să 
facă dovada a 12 luni de acti
vitate pe tractor.

0 Absojvenții școlilor gene
rale — băieți și fete — care au 
frecventat cercul de mecanică 
agricolă, și fac dovada cunoa
șterii conducerii tractorului, să 
beneficieze imediat de dreptu
rile tinerilor ce au urmat 
cursurile de trei luni.

• în cadrul cooperativelor 
agricole, pe cît posibil, cei pre
gătiți în meseria de mecaniza
tor, să fie repartizați acolo 
unde pot lucra ca mecanici: Ia 
irigații, în sectoarele mecanice 
etc.

0 Nici un brigadier, șef de 
fermă, tehnician sau șef de 
echipă să nu fie acceptat în 
aceste funcții de conducători ai 
procesului de producție dacă 
n-au urmat cursurile de meca
nizatori.
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Mariana B., Tg. Fru
mos : „Nene Ionel, după 
multe ezitări am reușit, în 
sfîrșit, să mă decid ca să 
vă tulbur liniștea dvs. cu 
această scrisoare. Am 16 
ani și sînt cea mai mică la 
părinți- Mi s-a făcut pe 
plac orice, îmi dădea voie 
la orice, așa că am avut 
voie ca să vorbesc cu bă
ieți încă de la vîrsta de 13 
ani Pînă la vîrsta pe care 
o am acum (16 ani) am 
avut o deosebită ocazie ca 
să discut cu mulți băieți, 
fie muncitori, studenți, 
electricieni, învățători etc. 
Dat printre acești băieți 
am cunoscut și un băiat 
cu numele de Aurel. Înăl
tuț, șaten, cu ochii verzi, 
părul negru, zîmbăreț, co- 
micăros, aceasta este toată 
înfățișarea sa. înfățișare 
care te face să o iubești 
prea mult. Spre deosebire 
de ceilalți prieteni, pe a- 
cest ..rege al sufletului 
meu" îl iubeam (și tot îl 
mai iubesc) cu totul dife
rit, pentru el sînt în stare 
să-mi dau viața, nu mai 
pot ca să iubesc pe ni
meni. Pe el l-am cunoscut 
într-o seară de septembrie 
25 la un bal la el în sat. 
La început părea că mă 
iubește și el, se comporta 
frumos cu mine, nu-mi a- 
dresa vorbe de prost gust, 
nu mă trișa, ci dimpotrivă 
suferea prea mult pentru 
mine, deoarece părinții și 
sora lui erau contra prie
teniei noastre. Băieții și 
fetele din sat la el ne 
priveau pe amândoi cu 
ochi răi. La început nici 
părinții mei nu-l prea vo
iau pe el, mă opreau ca 
să mă întâlnesc ou el. În
tâlnirile totuși le făceam, 
dar de ele știam numai 
noi doi. Dar pînă la urmă, 
încercînd. să mă sinucid 
pentru el, luând vreo 38 
de pastile deodată, l-am 
lămurit în privința iubirii 
ce i-o port eu lui Aurel. 
L-am făcut să înțeleagă 
mai ales că orice oprire 
va duce spre sacrificarea 
vieții mele. Și așa au tre
cut ore. zile, săptămâni de 
bucurii și chinuri, pînă s-a 
împlinit o lună de zile de 
cînd era constantă priete
nia între noi. Venea la 
mine aproape de trei ori 
pe săptămînă. Uneori îmi 
promitea că va veni și nu 
venea. 11 credeam că nu a 
putut ca să vte deoarece 
lucra la combinat, venea 
acasă pe la opt fără 20, 
iar la 8 fics trebuia ca să 
vie la mine. 11 credeam, 
dar îl și iubeam tot mai 
mult. Cînd nu venea el 
la mine, inima mea nu-și 
mai găsea astîmpăr, nu 
voiam să văd sau să aud 
de nimeni. Cînd venea la 
mine, eu mă străduiam ca 
să creez o atmosferă plă
cută. pentru ca el să se 
simtă bine, în casa mea și 
alături de mine. Dar de la 
un timp de vreme îmi in
terzicea să mai fiu veselă 
și să mai spun glume, li 
plăcea să mă vadă supă
rată. iar lacrimile mele îl 
amuzau excelent. Începuse 
de acum să mă trișeze, 
să-mi promită că va veni 
și nu făcea ceea ce pro
mitea, nu-mi mai dădea 
atenții în localuri, societăți 
etc. Ba mai mult decît 
atît, îmi arunca vorbe de 
prost gust, venea Id mine 
supărat și chiar se supăra 
ușor. Și, plus de asta, la 
fiecare despărțire ii părea 
rău de cele ce făcea, își 
cerea iertare și pleca plân
gând. Totuși eu îl iubeam 
și încercam cu chinuri 
groaznice să-l fac să-mi 
mărturisească ceea ce avea 
de gând. Nu-mi spunea ni
mic. dar îl vedeam că as
cunde ceva. Cînd, într-o 
seară, a venit mai vesel ca 
orieînd. nu mai era supă
rat. Văzîndu-l așa, în ini
ma mea a început ca să 
încolțească semințe de noi 
speranțe. Dar toate s-au 
spulberat repede, deoarece

ultima seară cînd a mai 
venit „el" la mine, a fost 
o seară de octombrie (31). 
In seara aceea a fost ve
sel, glumea mult, a stat 
mai mult față de celelalte 
seri și apoi, cînd a plecat, 
regreta că nu poate ca să 
stea mai mult. Cînd a ple
cat, eu l-am condus pînă 
la poarta mea. Cîna, la 
despărțire, fără ca să-mi 
spuie nimic, m-a cuprins 
în brațe, mă săruta plîn- 
gînd, mă privea și-mi zicea 
că am să fiu doar numai 
a lui. Totuși, a plecat cu 
lacrimi în ochi și mi-a 
spus că nu o să poată veni 
în cursul săptămînii, ci o 
să vină pe șapte la nuntă 
la mine-n sat. Pînă atunci 
eu să-i scriu o scrisoare, 
l-am scris, căci nu voiam 
ca să-l trișez. Dar nu 
mi-a răspuns la scrisoa
re și nici duminică n-a ve
nit la nuntă. Atunci am 
crezut că tot ce face el e 
o glumă, eram precisă că 
seara va veni la mine. Am 
tot sperat așteptîndu-l, 
dar nu a venit, nici atunci, 
nici a doua seară, nici a 
treia, nici a patra, nici
odată. Prima dată eram 
indiferentă de ceea ce fă-

să-mi scriu și eu numele 
meu. Mă numesc Maria 
R„ în vîrstă de 18 ani, 
fostă elevă la un liceu de 
specialitate, dar care din 
această întîmplare pe care 
am s-o povestesc acum, 
m-am retras de la școală, 
deoarece n-am mai putut 
învăța, gîndindu-mă nu
mai la povestea pe care 
v-o povestesc acum. In 
vara acestui an 1971, luna 
iulie, am fost și eu pleca
tă într-o localitate din a- 
propierea orașului Dej, 
fiindu-mi satul meu natal. 
Fiind plecată de 15 ani 
din satul natal n-am avut 
de unde să cunosc toți 
localnicii și nici ei pe 
mine Intr-una din zile, 
mergînd la plimbare, cu o 
nepoată ne-am întîlnit cu 
un băiat pe care eu nu-l 
cunoșteam, dar nepoata 
mea l-o cunoscut și, stînd 
de vorbă cu el, ea mi-a 
făcut si mie cunoștință cu 
acest băiat pe nume Cică 
R., care după părerea mea 
m-a simpatizat de cînd 
m-a văzut și-a început el 
cu tot felul de tromboane 
pînă m-a cucerit. In
tr-adevăr, că și eu l-am 
simpatizat, dar nu m-am

voi ajunge în localitate. 
Eu îi mulțumesc acesteia 
deoarece eram tare îngri
jorată că nu aveam adre
sa In sfîrșit, plecînd din 
satul natal și ajungînd în 
orașul P i-am scris o scri
soare prietenului meu 
Gică. pe care îl iubesc 
foarte mult. Acum aștep
tam să primesc răspuns la 
scrisoarea pe care i-am 
trimis-o Așteptarea a fost 
zadarnică, atunci văzînd 
că nu primesc nici un răs
puns, m-am gîndit că n-o 
fi primit-o și încep să-i 
mai scriu una, două, trei, 
și aștept din nou răspuns, 
dar nici acum nu primesc, 
atunci încep să-mi fac 
griji că poate adresa nu-i 
bună, sau nu le dă 
poștașul. Toate aceste gîn- 
duri nu erau adevărate, 
deoarece nu peste mult 
timp primesc o scrisoare 
de la o verișoară de-a 
mea, care îmi spune că 
Gică are o altă prietenă în 
orașul în care se află și 
mie nu-mi mai dă nici o 
importantă. Eu fiind foar
te supărată nu pe faptul 
că are altă prietenă, ci pe 
faptul că nu mi-a dat răs
puns scrisorilor în care

caut, întîlnesc un băiat pe 
nume Ioni, pe care îl cu
noșteam, deoarece el era 
vecin cu mine în satul meu 
natal. Ii spun toate lucru
rile și-l rog să mă înso
țească pentru a-l găsi pe 
Gică deoarece orașul era 
foarte încurcat și nu pu
team să mă descurc sin
gură. Ajungînd în oraș și 
vrînd să mergem acasă lo 
el, îl întîlnesc pe stradă 
de braț cu prietena lui de 
care îmi scrisese verișoara 
mea In timpul în care se 
apropia de mine se făcea 
că nu mă observă, deși noi 
am stat in loc, el a plecat 
mai departe, iar eu am ră
mas plîngînd alături de 
Ioni, Acum, în încheiere, 
eu v-aș ruga să-mi spuneți 
de ce s-a purtat așa cu 
mine acest Gică R. care 
înainte de a veni în acest 
oraș nu știa cum să se 
comporte cu mine mai a- 
tașat și care acum m-a ne
norocit pe viață, adică eu 
fără el nu mai pot trăi și 
concepe viața, deoarece îl 
iubesc foarte mult. Școala 
nu pot s-o mai fac și aș 
dori orieînd să se reîntoar
că din nou la mine. M-am 
gîndit să mă omor, dar

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ
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cea el. Credeam că am 
să-l pot uita, luîndu-mă 
cu alții Dar văd că nu 
pot să-l uit. Mă gîndesc 
în altă parte și pînă la 
wmă gîndurile mele reve
neau tot la el. Iți spun 
sincer, nene Ionel, că mă 
simt foarte obsedată și de
lirată de cînd el nu mai 
vine pe la mine. Nopțile 
le petrec cu el, nu pot ca 
să-l alung din gîndul 
meu, nu pot iubi pe ni
meni altul deși mulți 
curtizani încearcă să mă 
seducă. Mi se pare că am 
să mor fără el, pentru el 
doar mai trăiesc, pentru el 
doar îmi mai bate inima. 
Cred, nene Ionel, că-mi 
înțelegi durerea. Nu aștept 
nimic din partea dumnea
voastră decît un mic aju
tor, un mic sfat. Dați-mi 
un sfat cum să fac ca să-l 
recapăt înapoi, să-l fac să 
mă iubească, să mai vie 
pe la mine căci de trei 
săptămîni nu l-am văzut 
deloc. Sper că veți avea o 
inimă hună și mă veți 
ajuta, căci nu am cui să 
mă plîng. Dacă nici dum
neavoastră nu puteți ca să 
mă ajutați ca să-l recapăt 
înapoi, atunci rămîne ca 
să mă sinucid, căci nici în 
ruptul capului nu aș vrea 
ca altcineva să aibă parte 
de mine, să știe sărutul 
meu sau mîngîierile mele. 
Aștept cu nerăbdare să 
văd marea dvs. bunătate 
sufletească și am să vă fiu 
recunoscătoare o viață, 
dacă mă veți ajuta ca 
să-mi recapăt înapoi idolul 
pierdut“.

Maria R., Călan : „E 
pentru prima dată cînd 
încerc să scriu și eu o în
tîmplare din viața mea pe 
care o. socot cea mai im
portantă. Citind totdeauna 
această rubrică publicată 
de dv„ cred că o să mă 
ajutați și pe mine cît o 
să puteți și o să-mi dați 
un sfat bun pentru a ieși 
din încurcătură. Și acum, 
înainte de a trece la a- 
ceastă întîmplare, trebuie

arătat lui. In aceea zi, not 
ne-am plimbat pe stradă, 
după care eu am plecat 
la un unchi de-al meu în 
acea localitate și pe ei 
i-am lăsat împreună mai 
departe. Cînd m-am în
tors, Gică R. fiind pe bi
cicletă, a oprit în țața mea 
și mi-a spus că mă simpa
tizează foarte mult. Și ca 
să ne mai întîlnim cît de 
curînd Intr-adevăr, așa o 
fost. A doua zi Gică a ve
nit în satul vecin în care 
stătea nepoată-mea și eu, 
avînd casele unele lingă 
altele Venind la nepoa 
tă-mea. ea m-a chemat și 
pe mine, zicînd el că neu
tru mine a venit și că vrea 
să mă vadă. Eu m-am dus 
la ei și m-am întîlnit cu 
prietenul meu Gică R. pe 
care deja si eu am încemit 
să-l iubesc cu adevărat, 
deși nu-l cunoșteam decît 
de o zi. De atunci el in 
fiecare zi venea la nepnn- 
tă-mea pentru a mă ve
dea, venind în fiecare zi 
noi am început să ne iu
bim unul pe altul, deși mie 
la început nu-mi plăcea 
de el am ajuns să-l iubesc 
foarte mult, chiar mai 
mult decît pe părinții mei. 
Dar venise timpul să plec 
și eu și el din acea loca
litate și ne era tare greu 
să ne despărțim unul de 
altul. Cu tontă tristetea și 
durerea ne-am despărțit 
unul de altul, dar fără să 
ne dăm adresa unul al
tuia pentru a putea cores
ponda împreună. Gică o 
plecat miercurea, iar eu 
trebuia să plec joia și n-am 
plecat pînă vinerea deoa
rece mai aveam ceva de 
rezolvat. In timpul acesta, 
mergînd în satul vecin la 
un unchi de-al meu văd 
că strigă cineva după 
mine, atunci eu mă opresc 
din mers și aștept să vină 
persoana, pe care n-o cu
noșteam. dar ea mă cu
noștea Ea era sora priete
nului meu Gică, pe nume 
M.R., care îmi aducea a- 
dresa lui și-mi spunea că 
el o spus să-i scriu cînd

i-am scris acest lucru că 
dacă este ocupat de altă 
persoană să-mi spuie ca să 
nu-i mai scriu, pentru că 
nu are rost, deoarece acum 
el nu mai avea nevoie de 
scrisorile mele cînd prie
tena cea adevărată era lin
gă el Mergînd la școală 
în alt oraș departe de pă
rinți. eram foarte tristă, tot 
timpul gîndindu-mă că a- 
cum și Gică m-a părăsit, 
el care nu știa cum să mă 
cucerească înainte de-a mă 
cunoaște iar acum își bate 
to: de mine și de dragos
tea mea pe care mi-a vră
jit-o de nu-l mai pot uita 
niciodată Dună trei săp
tămîni de școală am avut 
învoire generală pentru a 
merge acasă eu nu am ve
nit acasă ci am mers la 
prietenul meu Gică pentru 
a-l vedea și pentru a cin- 
rifico lucrurile să știu ce 
am de făcut pe viitor, 
deoarece fără el nu mai 
pot trăi Mergînd la el să-l

gîndindu-mă la dumneata 
stau în siguranța că publi
când această scrisoare și 
versurile pe care le voi 
scrie se va îndrepta din 
nou la mine prietenul meu 
iubit Gică R. Vă rog pu
blicați următoarele ver
suri i

In taină te-am iubit, 
La tine m-am gîndit. 
Dar cînd vei fi mai fericit 
Nu uita c-ai chinuit 
Un suflet blînd ce te-a 

iubit.
Roșu e iubirea.
Galben despărțirea, 
Rleo nu mă uita 
Că am fost iubita ta.

Decît să-mi văd iubitul 
In brațele altcuiva
Mai bine să-mi cânte popa 
La cap aleluia“

Iată două scrisori pe tema dragostei, pe care te-am 
ales anume din foarte multele care mă înconjoară. Ci- 
tindu-le, m-am cutremurat de două ori. O dată pentru 
„stilul" în care sînt scrise, pentru imensul haz pe care-l 
respiră fiecare cuvînt Chinul pe care-l suportă sărmana 
noastră limbă românească în aceste texte este fără mar
gini, un Caragiale at găsi aici o mină de aur, mimai 
geniul lui ar fi în stare să pună în pagina de literatură 
comicul de limbă și de situație pe care ni-1 transmit 
aceste două fanatice îndrăgostite A dona oară m-am 
cutremurat ca simplă ființă omenească Tată, mi-am zis, 
cît de departe poate merge (iertați-mi expresia) prostia 
omului, naivitatea și seninătatea lui spirituală Aceste 
două fete, una de șaisprezece și alta de optsprezece ani 
(rețineți că prima a avu> îngăduința părinților „să vor
bească cu băieții* încă de la treisprezece ani) sînt con
vinse că vor muri din dragoste I Doi șmecherași (din 
nou cer iertare pentru cuvinte), un anume Aurel și un 
anume Gică. le-au dat iluzia iubirii, după numai o sin
gură zi de cunoaștere ele s-au îndrăgostit „profund“, 
urmînd, desigur, crunta deziluzie și gîndul neantului, 
înghițirea carbaxinului etc., căci vai „fără Gică eu nu 
mai pot trăi și concepe viata* Dezarmat în fata stupi
zeniei întîmplărilor de acest gen îmi pun o singură în
trebare : aceste fete nu au părinți ? Acești părinți nu 
au aflat că fetele lor au rennntat la școală și se gîndesc 
la moarte din cauza uniri Gică sau Aurel infidel, „regi 
ai sufleteloi lor" goale, năucite poate, de literatura 
proastă și de filmele idioate ? Dacă acești părinți desco
peră rindurile mele. îi sfătuiesc să încerce să-și vindece 
fiicele de gîndurile bolnave care le bîntuie cu cuvîntul 
bun și înțelept, iar dacă cumva cuvîntul nu ajută, atunci 
proverbul cu „bătaia e ruptă din rai“ rămîne sfînt.

Ramas, București: 
„Sâmbătă, 27.XI.1971, am 
vizionat la cinematograful 
„Grivița“ filmul „Floarea 
de cactus". Pelicula a fost 
destul de reușită. Am ocu
pat locul 15 din rândul 
17. In stingă mea, pe locul 
14, a stat o fată foarte 
simpatică. Nu știu despre 
ea decît că este elevă. Ve
nise la spectacol cu o 
colegă. Spectacolul a în
ceput la ora 18,15. După 
terminarea spectacolului, 
am încercat să mă apropii 
și să-i spun cîteva cuvin
te, dar n-am reușit din 
cauza aglomerației. Am 19 
ani și trebuie să o mai în
tîlnesc pe această fată. 
Cum fac ?“

Simplu : te duci în fie
care zi, la ora 18,15, la 
cinema, pînă cînd o gă
sești. Altă soluție nu văd 
deocamdată, în orice caz, 
mă mai gîndesc și, 
dacă-mi vine vreo idee...

Bivolaru Ghiță, județul 
Hunedoara: Din lunga 
dumneavoastră scrisoare 
pe marginea fotbalului, 
am reținut aceste versuri: 
„Ar fi presa un eden 
Fără Barbu Eugen".

Credeți ?
Constantinescu Silviu, 

Timișoara : „Intrucît am 
făcut un pariu (pe o pe
reche de pantofi) cu o fe
meie, vă rog să-mi dați 
un răspuns precis și urgent 
la următoarele întrebări: 
eu am zis că există mai 
multe femei la un bărbat, 
adică opt la unu, iar ea 
a zis că nu. Care e părerea 
dumneavoastră ? A doua 
întrebare : n-ar fi mai bine 
ca femeile să ceară bărba
ții în căsătorie ?“.

Ați pierdut pariul : ul
timele statistici arată că, 
deocamdată, nu sînt decît 
șapte femei și jumătate la 
un bărbat. Dar să nu in
trăm în panică numărul 
lor crește vizibil. La cea 
de a doua întrebare răs
punsul meu este, de ase
menea, negativ. Cererea 
în căsătorie e o treabă 
grea, anevoioasă, compli
cată. specific bărbătească, 
să nu punem și chinul 
ăsta pe umerii bietelor 
femei.

Toni Grigoraș, Panciu : 
„Vă trimit și eu o glumă 
concepută de mine. Un 
student aflat în criză fi
nanciară trimite părinților 
o felicitare în următorul 
stil subtil ■ „sănătate și la 
mai mulți bani vă dorește 
fiul dumneavoastră cu o- 
cazia sărbătorilor de iar
nă“, la care i se răspunde : 
„fericire și la mai mulți 
n-am îți dorește cu aceeași 
ocazie mama ta".

Hai că e bună.
Veronica G.. Iași : „Pă

rerea mea este ca dum
neavoastră deoarece vă 
ocupați de mai mult timp 
și săptămânal de proble
mele sentimentale ale ti
nerilor. să întocmiți un 
manual despre dragoste 
care să ne ajute să ne 
descurcăm în aceste pro
bleme complicate și cum 
să procedăm".

Ei bine, aflați că am și 
început să lucrez la acest 
manual despre dragoste și 
treaba merge destul de 
repede. Am scris deja ca
pitolele despre „Formula 
te iubesc, cum, cînd si 
unde se spune", „Tehnica 
sărutului și eficiența Ini", 
„Scrisoarea de dragoste, 
stil, conținut și cîteva 
modele celebre“, „Arta de 
a privi în ochi și de a 
ofta cu semnificație“. în 
momentul de față defini
tivez capitolul final inti
tulat „Hai să ne unim pe 
viață, draga mea“ și pre
fața intitulată „Iubirea e 
un lucru foarte mare“. 
Sper ca manualul să apa
ră în curînd în librării 
și într-un tiraj corespun
zător. Cumpărați-1 cu în
credere, prețul rizibil.

„RESPECT"...
— După dumneavoastră, bătrîne !

Nu-l înțeleg! ? Doar am termi nat facultatea o dată, acum 
3 ani.

Desene de ȘT. COCIOABĂ

Caravana se întoarce din... teren.
Desen de OCTAVIAN COVACI

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE
_____ . ■ ' ■ ■  ;  ..   —-

IERI Șl AZI
ORIZONTAL

l Edita „Convorbirile litera
re" de odinioară — Organiza
ta studențiloi de azi; 2. Are 
întrebuințare — Autorul roma
nului „Cîndva niște oameni"; 
î Ca vinurile bune dintot- 
deauna - „Unchi cu colibă“; 
1. Odinioară I se spunea Jur- 
jac — Haina de altădată; 5. 
Locotenent ! — Invățămîntul
de azi față de cel de ieri — 
Era noastră !; 6. tn centrul
Begăi I — Ocol la stupi — 
Strălucește dintotdeauna; 7. 
„Eliberat« - Nimb; 8. Șantie
rele navale Galați — Autorul 
poeziei ..Trecut" din volumul 
„Floare și genune» — Casa !; 
9. Poftim ? — Găzduiește Mo
numentul Eroilor de Vida 
Geza — Piață romană de altă
dată; 10. îmbrăcăminte din 
alt» vremuri — Cavaleriștii de 
odinioară; 11 încununa odi
nioară eroii (sing.) — Gene
rația de azi; 12 Universitatea 
de ieri șd de azi (2 cuv.) — 
Tiare !

VERTICAL

„Steaua singurătății“ -? Grad; 
3. Puțin — Merg pe margini !
— Mumificat de Ia cap !; 4.
Oameni de seamă ai tuturor 
timpurilor — Poate fi și de o- 
dihnă; 5 Rece ! — Premiu ci
nematografic; 6. Grad în ar
mata rusă de altădată (pl.) — 
Listă de greț^eli; 7. Emailat la 
mijloc — în consecință —- 
Ițe I ; 8. Verb vechi în curte 
nouă — i.E î; 9. Eu si întors !
— Cearta de altădată — Vre
me sau timp (reg.); 10 Cu
timpul străbătută de curente
— Udrea Ana — Veșnic stă pe 
țărmul mării; 11 Școlarul de 
altădată — Poezie lirică; 12. 
In colecție nouă „De ieri și 
de azi» (sing.) — Dezvoltați.

(Urmare din pag. I)

1. Tinerețe de odinioară — 
O „hartă" luminoasă cu orașe 
și metropole; 2. Autorul poe
ziei „De-acum« din volumul I. ALEXANDRU

Cifrele și datele de mai sus 
materializează fantastica desprin
dere a unei așezări — „orașul 
pensionarilor“ — de propriul său 
trecut. In ultimele două decenii, 
populația orașului s-a mărit de 
trei ori.

— O industrie nouă are nevoie 
de oameni noi. Am deprins me
serii noi, am construit case fru
moase și mari, ne-am lărgit coor
donatele. Mulți au venit aici după 
o bucată de pîine și... au rămas. 
Așa s-a creat, treptat, cu eforturi 
conștiente, un spirit muncitoresc 
robust și unitar, propriu unei 
lumi noi.

Cel care îmi spunea aceste cu
vinte era tehnicianul Alexandru 
Moglan, de la Fabrica de cără
midă. Inițial, se calificase tn me
seria de strungar. A învățat, ani 
mulți la rând, și a devenit om de 
bază în fabrica în care a pășit 
pentru întîia oară ca ucenic. Un 
destin aparte P O voință unilate
rală ? Nu. După cum aveam să 
aflu puțin mai tîrziu, setea de 
studii, de perfecționare a pregă
tirii teoretice și practice, este o 
caracteristică a tinerilor munci
tori romașcani. Vasile Ciohanu, 
de la Uzina de țevi, îmi oferea 
două exemple edificatoare: Doi 
colegi, muncitori, studiind serios 
au ajuns, unul inginer, altul eco
nomist fi s-au întors în uzină,

unde era nevoie de ei. Este vor
ba de lăcătușul Ștefan Dudău și 
de frezorul Constantin Ghimpu. 
Alte cîteva sute de tineri munci
tori urmează în prezent liceul la 
seral.

53.000 de romașcani dintre care 
11.000 de uteciști. Cu alte cuvin
te, cîteva zeci de mii de sufle
te entuziaste, care țintesc de
parte. Evident, mult mai departe 
decît generația vechiului târg de 
pensionari ori, a vechiului tîrg 
în care nu se întîmpla nimic.

D
UPĂ CE ai ieșit în 
piața gării din PAȘ
CANI, îți pare rău că 
ai coborît din tren. Totul pare 

încremenit, exact ca în „Scurta 
istorie a orașului Pașcani“ a lui 
Sadoveanu. Totuși, pornești la 
deal, către Consiliul popular, 
după cum ți se indică cu un 
zîmbet ușurel-ironic. Urci cu 
năduf panta destul de ușoară. 
Sus, pe platou, dai de alt oraș. 
Hai să-i zicem Pașcanii noi. Iți 
amintești de zîmbetul ușurel- 
ironic. Pur și simplu, dacă nu 
întrebi, te rătăcești în mulțimea 
de blocuri care de care mai noi 
și mai sclipitoare. Ajungi urgent 
la concluzia că cea mai bună im
presie inițială despre oraș ți-o 
poți forma descinzînd dintr-un 
elicopter drept în centru.

— Aveți dreptate, mă asigură 
Ion Dascălu, secretarul comite
tului orășenesc U.T.C. Cartierul

în „locurile unde nu se intimpla nimic“
din vale, de la gară, este deja în 
demolări. Nu vom putea clădi 
blocuri pentru că nu ține tere
nul. Dar vom construi spații co
merciale modeme, mai ușoare, 
dar și mai conforme cu noul sta
tut edilitar al orașului.

Nu stăm prea mult pe gînduri. 
Secretarul mă invită la Casa de 
cultură și mă lasă pentru un timp 
în compania instructorului ar
tistic Mihăiță Atomei. Constat că 
am fost un timp colegi de facul
tate, e drept, nu și de promoție, 
dar nu asta contează. Casa de 
cultură din Pașcani și-a statorni
cit o faimă deosebită nu numai 
în limitele județului, ci în toată 
Moldova. Ca atare, se preconi
zează transformarea ei într-un 
centru metodic pentru mai multe 
județe. Adică, la Pașcani vor 
veni tineri de peste tot pentru a 
învăța din experiența unui colec
tiv mic și harnic.

Să vedem de ce. Aici a fost 
cîntat pentru întîia oară „valsul 
muncii“ compus de un profesor 
pășcănean. (Cîntecul începe cu o 
lungă notă „re" care imită sune
tul unei sirene muncitorești). De

unde, cu ani în urmă, fărîma de 
cultură se importa, astăzi păș- 
cănenii „exportă“ cultură la 
nivel de mase. Biblioteca 
cuprinde peste 40 000 de 
volume. Artiștii amatori ai 
„casei“ au montat în ultimii ani 
spectacole de estradă de o efica
citate artistică și educativă excep
ționale. Se spune că la primul 
spectacol al toamnei 1971, cei 
care s-au simțit cu musca pe că
ciulă au ieșit — în tăcere — din 
sala arhiplină. In fața de acum 
a celebrului lăcaș de cultură se 
află o mare vitrină cu următorul 
titlu : „Tineretul față în față cu 
el însuși“ Cei care se pomenesc 
afișați aici vin în fuga mare la 
comitetul orășenesc U.T.C. și se 
roagă cu lacrimi în glas : „luați- 
mă de acolo că mă rîde tot ora
șul“.

Dar, în Pașcani mai sînt 6 școli 
generale, o școală profesională și 
un liceu în care învață 4.710 
elevi. Mai exact, o cincime din 
populația orașului învață. 174 de 
cadre didactice au grifă de pre
gătirea procentului de care amin
team.

In cadrul unei mese rotunde 
organizată ad-hoc la Uzina me
canică de material rulant, uzină 
centenară, am aflat că în Pașcani 
își mai desfășoară activitatea și

un club C.F.R., club cu venera
bila vîrstă de șaptezeci și cinci 
de ani. Și biblioteca acestuia po
sedă vreo 15.000 de cărți. Și, de
oarece comentariile nu mai au 
nici un rost, voi aminti că acest 
oraș cu numai 24.000 de locui
tori are o echipă de fotbal în di
vizia B și o alta în C, aceasta din 
urmă cu mari șanse de a promo
va alături de sora sa.

F
ĂLTICENIUL este po
menit, ca așezare, încă 
din anul 1490. In anul 
1780 a fost întemeiat tîrgul Făl

ticenilor. Timp de un secol și ju
mătate acesta a rămas, intr-ade
văr, un tîrg. Noului venit i se o- 
feră astăzi imaginea unui oraș de 
o rară frumusețe. La maiestuozi- 
tatea calmă a locurilor, mina har
nică a omului nou a adăugat vir
tuți incomensurabile. Exceptînd 
zona industrială, Fălticeniul are 
un aspect de stațiune climaterică 
modernă, rod al ultimilor zece 
ani. In cei zece ani, în Fălticeni 
au fost construite blocuri cu 
peste 600 de apartamente, au 
luat ființă cartiere și străzi noi. 
Intrebuințînd trăsăturile arhitec
tonicii moderne într-o splendidă 
combinație cu elementele tradi
ționale, mîinile harnice ale a- 
cestor oameni de sub munte au 
dat la iveală noi unghiuri de ve

dere, unghiuri care se încadrează 
discret în peisajul edilitar coti
dian al orașului. In acest fel, Făl
ticeniul s-a îmbogățit cu o im
punătoare policlinică, cu un li
ceu cu 16 săli de clasă, cu patru 
școli generale, cu un cinemato
graf modern cu 450 de locuri și 
cu o casă de cultură. Trebuie a- 
mintit în mod deosebit noul com
plex de deservire, o altă victorie 
de prestigiu a gospodarilor fălti- 
ceneni.

Intr-o discuție cu una dintre 
reprezentantele tineretului din 
oraș, normatoarea Jenica Vomi- 
cu, de la Filatura de in și cine- 
pă, întreb care este contribuția 
depusă de colegii ei de generație 
la conturarea noii „toalete" o 
orașului Fălticeni.

— E greu de spus. In oraș 
sînt aproape 4.000 de uteciști. Or, 
ei au pus umărul laolaltă cu cei
lalți locuitori ai Fălticeniului la 
ceea ce vedeți acum. Fiecare din 
cei 25.000 de cetățeni ai orașului 
și-au dorit să aibă o „curte" în
deajuns de frumoasă spre a nu 
se da de rușine în fața musafiri
lor.

— Ceea ce și-au propus, cred 
eu, au reușit.

Tînăra din fața mea nu are nici 
pe departe aerul unei „flori ofi
lite“. Este căsătorită, are un co

pil, muncește și, în același timp, 
activează cu seriozitate in cadrul 
organizației de tineret din oraș.

— Doriți, totuși, ceva special...
— Da.
— In acest an, tinerii noștri — 

fete și băieți — au efectuat mun
că patriotică în valoare de 11 mi
lioane lei.

■— De unde au scos atîta bă
net ?l

Mergem împreună la margineo 
orașului. In fața noastră se des
chide vestita dumbravă descrisă 
cu atîta dragoste de Mihail Sa
doveanu. în acel moment înțeleg. 
Tinerii fălticeneni au construit o 
cabană turistică. Nici mai mult 
nici mai puțin. Cabana „Dumbra
va minunată“. Treaba asta arată 
ca o fată frumoasă într-un ocean 
de liniște. Aici, în aceste locuri 
de o delicată și particulară ma- 
iestuozitate, tinerii își vor petrece 
o parte a timpului lor liber.

Pentru anul care vine, uteciștii 
din Fălticeni au gînduri mari. 
Vor să-și amenajeze cu forțe pro
prii un teren sportiv, un ștrand, 
o terasă de vară, un lac de agre
ment și două iazuri pentru pes
cuit. De cînd e lumea și pămîn- 
tul, moldovenilor le-a plăcut 
crapul proaspăt. Iar realizările a- 
cestor tineri îmi demonstrează 
încă o dată — dacă mai era ne
voie — că nimic nu e imposi
bil.

I
ATĂ-MĂ AIUNS la 
capătul drumului. în 
fapt, călătoria ar putea 
continua și rezultatele ar fi ace

leași. Dar, mărturisesc, mi-am

HAMUÎIL 
Șl MIÎLICA
Am un vecin. Sau: să 

presupunem că am un vecin. 
Categoria aceasta de muritori 
există fără să fii întrebat. 
De aceea m-am gîndit și eu, 
de la bun început, că cel mai 
înțelept lucru e să mă re
semnez. Să primesc, adică, 
loviturile soartei în față. Sau 
in cap. Pentru că, intr-ade
văr. în cap a început să-mi 
calce. Vecinul meu, cînd se 
plimbă prin cameră, nu mer
ge ca tot omul, ci mai tîrăște 
și niște pietre de moară după 
el. Seara, sau noaptea, mă 
rog, cind se culcă, nu se 
bagă pur și simplu în pat ți 
gata, ci trebuie să urle spre 
tot blocul, spre noi, vecinii 
lui, cu alte cuvinte : „M-am 
culcat !“. După care urmează 
o bușitură, un icnet și sfo
răiturile cu amplificator, 
îmi închipui, de altfel, că se 
culcă pe șifoner. Nu de alta 
dar, de fiecare dată, înainte 
de culcare, trebuie neapărat 
să mute șifonierul din loc în 
loc. să-l tragă cu un scîrțiit 
plin de prospețime pe par
chet, cam vreun sfert de oră 
așa. pînă cînd ii găsește pro
babil locul cel mai potrivit. 
Iar între timp, bineînțeles, 
nu tace, ci își mai suflă și 
nasul, cu un zgomot care 
aduce a spovedanie de mu
ribund.

Nu-i știam numele de fa
milie și atunci i-am zis pe 
numele mic, alintîndu-1. Ma
mutul. El a rămas însă in
sensibil la încercarea mea de 
a-l imbuna și și-a continuat

PORTRETE 
ÎN CĂRBUNE

îndeletnicirile scirțuto.'re și 
bufnitoare, noaptea la două, 
dimineața la cinci, se ’a la 
zece — și mai știu ei Pind. 
într-o asemenea noapte, ca 
să nu-l mai aud, am dat dru
mul la radio și. cum tot era 
ceva de Stravinsky, l-am pus 
și la maximum, ca să știu 
cel puțin că eu singur nu 
mă las să dorm. Am crezut 
însă, vreme de cîteva minu
te insuportabil de lungi, că 
Mamutul făcuse o criză de 
isterie. Scotea niște răcnete, 
însoțite de bătăi de tobă și 
de niște bubuituri formida
bile, de am crezut că o să 
mă pomenesc cu el, prin ta
van, drept în fața mea. Cred 
că de data asta luase soba 
in brațe și o rostogolea pe 
podea.

Apoi, inexplicabil, deodată 
a tăcut. Nu i-am mai auzit 
nici măcar răsuflarea. Stra
vinsky se terminase, m-am 
precipitat și am găsit pe alt 
post altceva, cu gindul să 
profit de avantajul pe care 
mi-1 creasem. Mi-1 imaginam 
pe Mamut înghesuit, undeva 
într-un colț, sau sub masă, 
sau în lada cu lenjerie de 
pat. dacă ii avea, astupin- 
du-și cu pumnii urechile În
grozite, ținut la respect de 
argumentul atotputernic al 
armoniei. Chiar de a doua 
zi am cumpărat un picup, în- 
cet-incet mi-am alcătuit o 
discotecă și cită vreme stă
team apoi acasă puneam disc 
după disc. la întimpla- 
re. Mozart după Gershwin, 
Beethoven după Offenbach, 
numai să nu mai aud colții 
Mamutului infipți în creierul 
meu. Și izbuteam. începusem 
eu însumi să dau anumite 
semne de nervozitate muzi
cală, dar important era că-1 
făcusem pe Mamut să amu
țească.

Pină cînd, într-o diminea
ță. după ce am ascultat pină 
la capăt ultima bucată, am 
inehis picupul și am vrut să 
plec. L-am auzit însă deasu
pra mea și pe Mamut încuind 
ușa, probabil ca să ple»*.. și 
el undeva. Probabil că „se 
făcuse și mie dor de el fiind
că m-am surprins că aș vrea 
să-i ies în întimpinare. M-a 
reținut însă în ultimul mo
ment un amănunt de necre
zut : vecinul meu nu mai 
cobora scara tropăind, ca 
mai inainte. nu mai călca 
de pe o treaptă pe alta ca de 
la un etaj la altul, ci mer
gea grațios, în virful picioa
relor. ca într-un vals. Se și 
acompania de altfel. în timp 
ce cobora, fredona din virful 
buzelor, iremediabil de fals, 
ultimele acorduri din „Prelu
diile“ de Liszt. Mamutul de
venise meloman

D. MATALA

ales o aproximativă „axă mumo- 
veană", un aproximativ teritoriu 
reflectat de opera marelui proza
tor amintit.

M-am ocupat într-un loc de a- 
vîntul industrial, în altul de ele
vația culturală a maselor, în cel 
de-al treilea, în sfîrșit, de per
formanțele edilitare și de munca 
patriotică prin care tinerii din
tr-un oraș înțeleg să pună umărul 
la prefigurarea propriei fericiri. 
Respectînd adevărul, în toate 
cele trei orașe pe care le-am oi- 
zitat, aceste coordonate se lăr
gesc metodic, precis și concomi
tent. La urma urmelor, nici unul 
dintre elemente nu se poate dez
volta în absența celuilalt.. Am ad
mirat la Roman noua casă de 
cultură și recentele cartiere de 
blocuri, la Pașcani vastitatea efor
tului muncii la Uzina mecanică 
de material rulant, la Fălticena 
noile întreprinderi industriale in
tre care se poate menționa la loc 
de frunte unitatea de plăci aglo
merate din lemn, mîndria local
nicilor. $i așa mai departe, enu
merările ar putea continua pe 
mai multe pagini.

Așadar, ce se întîmplă în locu
rile unde nu se intimpla nimic ?

Oamenii muncesc, oamenii în
drăznesc și speră. Vechile tîrguri 
sînt amintiri voalate de memoria 
legendelor. Am găsit teritorii 
existențiale comune întregului 
pământ românesc. Socialismul 
este și aici, ca pretutindeni în 
țară — la el acasă.
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JHIk PROCESE Șl TENDINȚE ÎN SOCIETATEA'»

CONVORBIRILE
noastre
PRIVIND

ROMANEASCA CONTEMPORANA
în documentele Partidului Comunist Român se afirmă, ca 

un atribut al construirii societății socialiste multilateral dezvol
tate — procesul omogenizării sociale socialiste. Tn acest sens 
este deosebit de semnificativă analiza procesului de omogeni
zare socială, conținută în expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al P.C.R., la Consfătuirea de lu
cru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activi
tății politice și cultural-educative, din 9 iulie 1971, în care 
se arată : „Ca rezultat al tuturor transformărilor în struc
tura socială, al apropierii care are loc între clasa muncitoare, 
țărănime, intelectualitate, al rezolvării juste a problemei națio
nale, societatea românească parcurge un proces continuu de 
dezvoltare în toate domeniile de activitate, de omogenizare ; 
se întărește continuu unitatea întregului popor în jurul partidu
lui nostru comunist, pe baza ideologiei marxist-leniniste".

profesional al acestei clase vor ridica la 
un nivel superior spiritul ei revoluționar, 
atitudinea ei mereu militantă pentru nou. 
întregul lanț al schimbărilor ce contu
rează procesul de omogenizare socialistă 
contribuie la generalizarea spiritului re
voluționar ca și a tot ceea ce are mai 
bun clasa muncitoare la starea întregii 
societăți — contribuind substanțial la 
trecerea către societatea nouă, comu
nistă. In final este evident că aceasta este 
un nou tip de clasă muncitoare, care în
trunește în sine cunoștințele tehnice cu 
cultura generală, dorința de a transforma 
munca repetitivă — caracteristică orică
rei industrii — intr-o muncă creatoare, 
pe măsura cunoștințelor dobîndite în u- 
zină, într-un vast latorator de cercetare 
științifică.

Așadar, se poate spune că procesul o- 
mogenizării sociale, in condițiile orindu- 
irii socialiste, este în concret și un proces 
ai formării unei personalități umane 
multilateral dezvoltate.

— In legătură cu momentul inițial al 
procesului de omogenizare socială unii 
sociologi sint îndemnați să se oprească 
la actul reformei, agrare din 1945. Care

omogenizării sociale 
chidarea proprietății 
mijloacelor de producție, uesumvarea 
principalei clase exploatatoare — burghe
zia orășenească, abolirea principalei for
me de exploatare a omului de către om. 
în egală măsură cooperativizarea agri
culturii și procesele sociale pe care le 
generează lichidarea definitivă a exploa
tării omului de către om, la sate, for
marea unei clase țărănești muncitoare 
omogene cu interese identice și de același 
sens cu. ale clasei muncitoare, legate 
prin mii de fibre de ultima, cu un scop 
comun — făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate societate a bună
stării și civilizației, și un ideal comun 
— launrea societății comuniste, fără clase.

Un rol de însemnătate particulară în 
procesul omogenizării sociale revine in
dustrializării socialiste a României. Con- 
cepind industrializarea socialistă ca un 
plan unitar și de lungă durată. Congre
sele al IX-lea și al X-lea al Partidului 
Comunist Român au stabilit un sistem de 
opțiuni și priorități care vizează transfor
marea țării noastre într-o tară Pil r» in-

11 constituie cred li- 
capitaliste asupra 

desființarea

țării noastre într-o țară cu o in-

muncitorii industriali locuiesc în mediul 
rural) și influențarea puternică a întregu
lui nivel de viață al țărănimii ; apariția 
unui grup compact de intelectuali in sat, 
penetrația lor puternică în viața satului 
și modificarea stilului de viață tradițional 
al țăranului prin apropierea sa mai lar
gă de cultură, prin transformarea trep
tată a satului într-un centru urban cu o 
cultură proprie. Mijloacele de comunicare 
în mase care au pătruns puternic în sa
tul românesc își aduc din plin contri
buția la aceste transformări.

— In aceste condiții procesul de omo
genizare socială, sub impactul industria
lizării socialiste, înțelegem că trebuie con
siderat ca un proces calitativ de formare 
a unei structuri sociale omogene, pe baza 
ștergerii treptate a deosebirilor esențiale 
între oraș și sat, între munca fizică și cea 
intelectuală, ca un proces ascendent de 
făurire a societății comuniste, fără clase.

— Da, evident. Și este de notat locul 
important pe care îl are în cadrul proce
sului de omogenizare politica de investi
ții promovată de partidul și statul nostru.

Politica de investiții acordînd prioritate 
programului de industrializare în condi
țiile repartizării judicioase a forțelor de

— La începutul acestei convorbiri în care 
ne propunem să răspundem interesului 
justificat al tinerilor față de un astfel de 
subiect, v-am solicita tovarășe profesor, 
o precizare a conținutului procesului de 
omogenizare socială ca tendință a evo
luției structurii sociale socialiste.

— La modul general, procesul omoge
nizării sociale trebuie privit ca proces 
al lichidării în mod egal pentru întreaga 
societate a proprietății private asupra 
mijloacelor de producție și prin urmare 
ca proces al lichidării definitive și pentru 
totdeauna a exploatării omului de către 
om, al lichidării asupririi naționale și so
ciale, ca afirmare plenară a sistemului de 
echitate socială bazat pe retribuția după 
cantitatea și calitatea muncii, al făuririi 
unei structuri sociale bazate pe clase prie
tene între care există o unitate de inte
rese, de scop, ideologică și moral politică, 

■ondusă de către partidul comunist spre 
lealul
făurirea 
trasat,

CE ESTE,
CUM SE REALIZEAZĂ directorul Centrului de cercetări sociologice al Academiei de. 

Științe sociale ți politice

INTERLOCUTOR
prof. dr. CONSTANTIN IONESCU

oomun al societății noastre — 
viitorului comunist. Iată deci 

____ , într-un mod foarte sintetic, 
cadrul — cu valoare de condiție esențial- 
necesară în care omogenizarea socială ca
pătă conținut dar totodată și atribute de 
legitate.

— Care ar fi latura calitativă a acestui 
proces, formele în care se concretizează 
el în acțiunea și totodată în evoluția sa ?

— Procesul omogenizării societății ro
mânești are după opinia mea, multiple 
aspecte. Dintre acestea mă voi referi la 
cele mai importante. Procesul de mo
bilitate socială ca fenomen al modificării 
statutului« social al unui mare număr 
de persoane prin trecerea continuă a 
unei părți a țărănimii în rîndurile cla
sei muncitoare ; a trecerii unei părți a 
țărănimii și clasei muncitoare în rîn
durile intelectualității ; apoi procesul 
stingerii treptate a diferențelor esen
țiale între oraș și sat prin dezvoltarea 
continuă a localităților rurale, a gradului 
lor de dotare cu o largă rețea de servicii 
și prin aceasta afirmarea unui proces de 
urbanizare a satului românesc prin pro
fesionalizarea continuă a țărănimii sub 
impactul introducerii roadelor revoluției 
tehnico-științifice in munca agricolă și 
odată cu aceasta afirmarea unui proces 
treptat de ștergere a deosebirilor esențiale 
intre munca industrială și cea agricolă ; 
Se leagă strîns de acesta procesul ștergerii 
treptate a deosebirilor esențiale între 
munca fizică și cea intelectuală, proces 
care are loc pe multiple căi, respectiv 
creșterea nivelului de instruire tehnică și 
generală a clasei muncitoare, creșterea 
ponderii efortului intelectual în procesul 
de muncă și intelectualizarea muncii fi
zice ; trebuie menționată, de asemenea, 
participarea largă a clasei muncitoare, a 
țărănimii și a intelectualității la pro
cesul de conducere a producției și 
a întregii activități sociale — fe
nomen esențial al afirmării alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea munci
toare ca fundament al însăși orînduirii 
socialiste, alianță în interiorul căreia ro
lul conducător îi revine clasei mun
citoare. Un element al omogeni
zării este totodată procesul larg de in
fluențare reciprocă între clasele și pătu
rile sociale ale societății românești, pro
ces în cadrul căruia are loc o sporire ge
nerală a gradului de cultură și civilizație 
a întregii societăți pe de o parte, formarea 
Unității sale indestructibile sub conduce
rea Partidului Comunist Român, pe de 
altă parte

OMOGEim S0ÜA1A

axată
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standardele de viață ale țăranilor coope
ratori și cele ale salariaților de stat și 
corespunzător acestora a decalajului pe 
planul dezvoltării conștiinței. In acest 
context cred că pot fi mai bine evaluate 
diferitele măsuri luate de stat pentru a 
veni în sprijinul țăranilor cooperatori 
prin această pîrghie a repartiției.

în legătură cu aceste procese și feno
mene sociale trebuie concepută organiza
rea socială in sensul ei cel mai general, 
ca făurire a unei societăți a cărei struc
tură socială este constituită în clase și 
pături sociale prietene, caracterizate prin 
comunitate de interese, scop și idealuri 
— toate posibile a fi făurite numai în 
condițiile asigurării rolului conducător în 
societate a clasei muncitoare și a partidu
lui ei de avangardă, Partidul Comunist 
Român. Conducerea întregului angrenaj 
social de către Partidul Comunist în con
dițiile orînduirii socialiste este condiția 
sine qua non a întregii dezvoltări sociale, 
echilibrate și armonioase, fără de care nu 
poate fi conceput însuși mersul înainte al 
societății noastre, făurirea planurilor po
porului nostru de viitor apropiat și de 
perspectivă îndelungată.

— Tatonînd acum pe cît posibil direc
țiile de perspectivă, deci încereînd o prog
noză — v-am ruga să ne explicați in oe 
sens trebuie înțeles fluxul țărănime — 
clasă muncitoare — intelectualitate. Tre
buie oare să înțelegem că se tinde, in
tr-un viitor oricit de îndepărtat, spre 
transformarea întregii populații active în 
intelectual ? Dintr-o confundare a pla
nului social-politic cu cel sociologic se 
mai face încă eroarea de a contrapune 
procesului diferențierii și diversificării 
profesionale celui al omogenizării sociale, 
politice, a nivelului de trai, conștiinței 
sociale, nivelului de cultură etc.

— Unii sociologi pornind de la feno
menul omogenizării, de la faptul că 
in condițiile actualei revoluții tehni
co-științifice are loc o sporire a ne
cesarului de muncă intelectuală mergînd 
pînă la predominația ultimei, ajung la 
concluzia că în final omogenizarea socială 
va însemna transformarea întregii sau 
quasi întregii populații în intelectualitate. 
Disociindu-mă de acest punct de vedere 
doresc înainte de toate să arăt că in 
mod real revoluția tehnico-științifică 
contemporană are ca implicație directă 
creșterea volumului muncii intelec
tuale — pînă la predominanță — în totalul 
muncii sociale. Prin urmare este evident 
— in aceste condiții — că practica socială 
și de producție va impune creșterea nive
lului de instruire generală și tehnică a tu
turor membrilor societății deoarece inde
pendent de locul ocupat în producție pre
dominanța efortului intelectual — in tota
lul muncii prestate — impune cu necesi- 
■tate un înalt nivel de cunoaștere. Mai de
parte este evident că aceste condiții dau 
naștere unei noi productivități a muncii 
deosebită calitativ de cea precedentă nu 
numai ca volum dar mai ales ca mijloace 
cu care a fost atinsă.

ACȚIUNE AMPLĂ lN
PLANUL CONȘTIINȚEI

— Asistăm deci la o proliferare a știin
ței in toate domeniile de activitate.

— Evident. Avem aci momentul care 
a fost ' 
clasicii 
pariție 
munca 
meatul

CUM SE SCHIMBA

STRUCTURA SOCIALA

— Ar fi interesant, credem, să vă refe
riți și la acoperirea cifrică pe care o are 
fenomenul de omogenizare socială in di
namica structurii sociale de la noi din 
țară.

— Dimensiunile acestui proces sînt dea- 
dreptul impresionante. Cîteva cifre îmi 
par însă a fi cu deosebire semnificative. 
Așa de pildă — un fapt esențial — este tri
plarea numărului de muncitori în peri
oada 1950—1970. în același timp nu mai 
puțin impresionant ni se pare faptul că 
in anii construcției socialiste a fost lichi
dată structura agrară înapoiată a socie
tății românești. Astfel dacă în 1950 — 75 
la sută din populația ocupată a țării presta 
munci agricole sau legate de agricultură, 
in 1970 în agricultură lucra mai puțin de 
1/2 din populația ocupată a țării. Dimen
siunea procesului este redată și de faptul 
că în cursul actualului cincinal, anual in 
medie circa 100 000 persoane vor trece din 
agricultură către industrie. Dar acesta 
este numai un aspect al procesului de o- 
mogenizare. în acest sens ni se pare ex
trem de important și un alt fapt, respec
tiv creșterea generală a gradului de in
struire a poporului nostru în ansamblu, 
al clasei muncitoare îndeosebi. Este cu
noscut că, în procesul înfăptuirii revolu
ției culturale în țara noastră a fost lichi
dat definitiv și pentru totdeauna analfa
betismul — una dintre cele mai cumplite 
plăgi ale trecutului și care după datele 
existente cuprindea circa 47 la sută din 
populația țării. Mergînd consecvent pe li
nia creșterii nivelului de cultură a po
porului nostru, Partidul Comunist Ro
mân, a creat condiții ca fiecare tînăr al

Patriei, fiecare cetățean, să aibă acces li
ber la izvoarele de cultură, la învățătură. 
Așa se explică generalizarea invățămin- 
tului de 10 ani în cadrul ultimului cinci
nal. Astăzi în patria noastră fiecare a 
5-a persoană este prinsă în una dintre 
formele de învățămînt. Se poate spune pe 
drept cuvînt că România contemporană 
este o imensă instituție de învățămînt, 
în care fiecare cetățean își ridică intr-o 
formă sau alta nivelul său de cultură ge
nerală sau tehnică, nivelul său de pregă
tire și calificare profesională. In aceste 
condiții numărul celor care învață devine 
o nouă calitate cu profunde semnificații 
pentru gradul de cultură al întregii noas
tre națiuni socialiste, pentru gradul ei de 
civilizație. De altfel acest proces este pu
ternic atestat de noua structură după ni
velul de instruire a clasei muncitoare. 
După datele obținute în cadrul unor an
chete sociale, 30 la sută din muncitorii 
industriali cu grad de instrucție 
la nivel de școală medie indică în 
mod evident că tînăra generație for
mată în anii construcției socialiste are 
un nivel de instruire mult sporit față de 
generația vîrstnică. Ținînd cont de ase
menea, de faptul că în acești ani învăță- 
mintul a fost pus pe baze noi științifice, 
de faptul că tocmai in acești ani rezulta
tele revoluției tehnico-științifice au pă
truns în manualele școlare este evident 
că indicele de calitate al cunoștințelor — 
deși necuantificabil, este mult mai ridi
cat. Este de asemenea semnificativ faptul 
că tineretul, independent de proveniența 
sa : rurală sau urbană (respectiv — 
localnic sau navetist) are un grad 
de cultură mai ridicat. In al trei
lea rînd, statisticile permit să se 
tragă și concluzia unei mai bune pregă
tiri științifico-tehnice și a unei mai largi 
posibilități de acces a tineretului către 
noul aparat industrial creat în țara noa
stră sub impactul industrializării socia
liste în condițiile revoluției tehnico-știin
țifice.

Circa 75 la sută din muncitorii tineri 
citesc literatură tehnică și aproape inte
gral colectivitățile anchetate au preocupări 
cum ar fi : citirea literaturii beletristice, 
teatrul, cinematograful, presa de speciali
tate etc.

— în aceste condiții se poate vorbi des
pre un proces de formare a unei noi clase 
muncitoare, de o nouă calitate superioară 
sub raport tehnic și ai preocupărilor, de 
o înaltă cultură.

— Prin istoricul act al naționalizării, 
clasa muncitoare a dobîndit alături de 
calitatea sa de producătoare și pe aceea 
de proprietară împreună cu întregul po
por. Această dublă calitate i-a per
fecționat capacitatea ei mobilizatoare, 
a contribut și mai mult la conștientiza
rea spiritului ei de disciplină și Organi
zare ; noua calitate de proprietar i-a ri
dicat calitativ fermitatea și consecvența 
politică, i-a dat o nouă autoritate înaltei 
conștiințe revoluționare ca și capacității 
ei de a o propaga în rîndul celorlalte 
clase. Noile mutații calitative din statutul

părerea 
conferiți în această tendință 
structurii sociale diferitelor momente de 
importanță majoră pentru societatea ro
mânească ?

— Intr-adevăr o serie de colegi, socio
logi, consideră drept moment inițial al 
procesului de omogenizare reforma agrară 
din 1945. In opinia mea o astfel de tratare 
a problemei este nejustificată. Dacă se a- 
nalizează multilateral acest moment in 
istoria României contemporane, rezultă cu 
claritate că deși puterea politică se afla 
atunci în mîna unui guvern prin esență 
revoluționar-democratic care înfăptuia 
dictatura revoluționară a proletariatului 
și a țărănimii, întreaga putere eoonomică 
se afla încă în mîinile claselor exploata
toare de la orașe și sate. Ca un înalt act 
de dreptate socială, reforma agrară din 
1945 a lichidat definitiv moșierimea ca cla
să, a atenuat în mare măsură proce
sul diferențierii țărănimii. Pe plan social 
ea a cimentat alianța revoluționară de 
clasă a proletariatului si țărănimii mun
citoare ca temelie de nezdruncinat a în
făptuirii revoluției socialiste, dar cu toate 
acestea, în opinia mea, acest moment nu 
poate și nu trebuie să fie considerat 
moment inițial al procesului de omogeni
zare socială.

dumneavoastră și ce rol 
a mișcării

INDUSTRIALIZAREA
PÎRGHIE HOTĂRÎTOARE

— Un început trebuie să fie totuși ?...
— După părerea mea, momentul primar, 

de început al omogenizării sociale il con
stituie actul naționalizării principalelor 
mijloace de producție din iunie 1948. 
Smulgînd mijloacele de producție din 
mîna burgheziei, declarînd întregul popor 
român proprietar al acestora, naționaliza
rea a daț naștere unei clase muncitoare 
noi de tip socialist, conducătoare poli
tică a noii orînduiri, proprietară a mijloa
celor de producție. In egală măsură, cla
sa țărănească și intelectualitatea, în ca
litate de coproprietare ale mijloacelor 
de producție avînd interese comune cu 
cele ale clasei muncitoare, s-au integrat 
în mod egal în marea operă a începerii 
construirii societății 
rată echitate socială 
listă.

Așadar, momentul

bazate pe o adevă-
— societatea socia-

inițial ai procesului

dustrie puternică, dezvoltată,
ramurile de „vîrf“ care condiționează în
tregul proces de creștere economică și de 
transformare socială, contribuind în egală 
măsură la lichidarea decalajelor care mai 
despart țara noastră de țările cu o econo
mie dezvoltată. în cadrul acestui sistem 
de opțiuni și priorități un loc de frunte 
îl ocupă astfel de ramuri ca : energia e- 
lectrică construcțiile de mașini (în cadrul 
cărora ramurile principale — ca atenție 
acordată — devin electrotehnica, electro
nica, construcțiile de utilaj automatizat 
și de elemente de automatizare etc.), chi
mia, materialele de construcție. Scopul de
finirii unor atari opțiuni este evident : se 
tinde către dezvoltarea acelor ramuri care 
contribuie la valorificarea resurselor ma
teriale ale țării în modul cel mai com
plex, a acelor ramuri care pot să utilizeze 
integral marele potențial creator de care 
dispune clasa noastră muncitoare instru
ită în anii construcției socialiste la cele 
mai avansate izvoare ale științei și teh
nicii. Concepută astfel, industrializarea 
(socialistă este un factor esențial al desfă
șurării maxime a marelui talent creaWr 
de care dispune poporul român, se trans
formă într-un prilej de afirmare a geniu
lui poporului nostru. In același timp ac- 
centuindu-se dezvoltarea ramurilor de 
„vîrf” se obține încorporarea directă a re
zultatelor științei în producție, se creează 
condițiile pentru modernizarea întregii e- 
conomii naționale, pentru introducerea 
progresului tehnic în întreaga economie 
și prin urmare pentru sporirea masivă a 
productivității muncii naționale, pentru 
atingerea unei productivități la nivelul ță
rilor cu o economie avansată. Sistemul a- 
cesta de opțiune este demonstrat catego
ric de creșterea de circa 3 ori a ponderii 
acestor ramuri în producția generală in
dustrială între anii 1950—1970.

Din punct de vedere al dezvoltării so
cietății noastre, procesul industrializării 
generează fenomene de o însemnătate cu 
totul deosebită ale cărei valențe în omo
genizarea societății noastre sint evidente. 
Ca principale ar putea fi amintite urmă
toarele : accelerarea procesului de mobili
tate socială prin modificarea statutului 
social al unei părți însemnate a țărănimii 
și trecerea acesteia în rîndurile clasei 
muncitoare ; cererea unei necesități spo
rite de intelectuali capabili să satisfacă 
cerințele dezvoltării rapide a societății cu 
cadre de înaltă pregătire atît în economie, 
industrie, construcții, agricultură etc., cit 
și în celelalte compartimente ale vieții so
ciale : învățămînt, cultură, sănătate, ad
ministrație etc. ; intelectualizarea muncii 
fizice a muncitorului industrial și profe
sionalizarea țărănimii cu puternice ten
dințe de „intelectualizare“ și acestor pro
fesiuni : apariția unei numeroase pături 
muncitorești Ia sate (circa 40 la sută din

producție pe teritoriul țarii, avind în ve
dere lichidarea decalajelor existente între 
diferite zone ale țării sub raportul dez
voltării economice în general, al celei in
dustriale îndeosebi, are ca urmare apari
ția unor procese similare în toate jude
țele țării, de egală intensitate și de același 
sens. In acest fel procesul de omogeni
zare socială la scară națională se prezintă 
ca un summum, ca o rezultantă a acestor 
procese la scară regională, avind o am
ploare, o intensitate și o calitate deose
bite.

ECHITATEA Șl PROCE
SUL DE OMOGENIZARE

— Ce rol joacă în acest proces politica 
nivelului de trai ?

— In același sens, definită ca țel al 
întregii sale activități politica partidului 
de creștere continuă a nivelului de trai 
al poporului trebuie privită nu numai ea 
o creștere necontenită a salariului nominal 
și real, ca o sporire necontenită a consu
mului material al populației, ci, în același 
timp și in egală măsură, ca o politică în
dreptată spre crearea unui nou stil de 
viață, caracteristic socialist, a unei noi 
culturi, a unei civilizații avansate. In a- 
cest sens ideea unei retribuții bazate pe 
echitate socială trebuie înțeleasă în sensul 
ei larg umanist al formării unui nou stil 
de viață, bogat și diversificat, egal ca va
loare pentru toate clasele și păturile so
cietății. Tendințele „oonsumatoriste“ nu au 
nimic comun cu această idee, întrucit baza 
ei, țelurile ei apropiate și îndepărtate le 
constituie asigurarea unor posibilități e- 
gale de însușire, pentru toți membrii so
cietății noastre socialiste, a roadelor cul
turii și civilizației umane. Politica de creș
tere a nivelului de trai material și cultu
ral, în condițiile asigurării unui climat de 
echitate socială, devine un factor esențial 
al procesului de omogenizare socială prin 
crearea unor condiții în care toți membrii 
societății să-și apropie nestingheriți roa
dele spiritului și genialității umanității, 
al creării unui stil de viață socialist uni
tar pentru întreaga societate.

de acestea 
situația

existența încă a unor 
conținutul muncii 
list-cooperatist și 
cialist de stat, de persistenta formelor di
ferite de retribuire in cele două sectoare, 
cit și a diferențelor existente încă intre

neglijată
Alături 

nici

deja descris și analizat de 
marxism-leninismului de dis- 

a deosebirilor esențiale între 
fizică și cea intelectuală, mo- 
apariției muncii unice, omo

gene prin conținutul său. Ne referim 
aci la moment, nu ca la un timp anume, 
ci ca la un proces care se desfășoară în 
timp. Această situație înseamnă în con
cret atît dispariția diviziunii muncii cît și 
revoluționarizarea valorii — situație în 
general analizată de Marx în „Capitalul“. 
Acesta este de altfel conținutul muncii 
caracteristice societății comuniste, socie
tate în care individul iese de sub impe
riul necesității, intrînd în imperiul liber
tății.

Realizarea viitorului comunist are loc 
însă prin activitatea prezentă creatoare a 
întregului popor, sub conducerea partidu
lui marxist-leninist al clasei muncitoare 
— Partidul Comunist Român. Activitatea 
ideologică și politică a partidului, trasa
rea de către el a scopurilor imediate și a 
perspectivelor de dezvoltare, sînt un fac
tor esențial al formării unității morale și 
politice a întregului popor. In acest sens, 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971 constituie un moment istoric însem
nat în viața poporului nostru, în munca 
de educare socialistă și comunistă a mase1- 
lor de oameni ai muncii. Punînd în cen
trul activității ideologice a partidului a- 
sigurarea educației în spiritul echității 
socialiste și al tezelor teoretice marxist- 
leniniste a întregului popor, formulind ne
cesitatea dezvoltării creatoare a marxism- 
leninismului, Plenara a adus o contribuție 
substanțială la dezvoltarea tezaurului teo
retic al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, în egală măsură, a trasat 
liniile directoare ale educării întregului 
popor în spiritul moralei militante comu
niste. Documentele plenarei — unanim ac
ceptate de către întregul popor român — 
constituie așadar un factor important al 
omogenizării socîal-politice, al consolidă
rii unității moral-politice a întregii noas
tre națiuni socialiste.

Procesul omogenizării sociale este — 
după cum s-a mai afirmat1*— un proces 
îndelungat, caracteristic făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, mersu
lui înainte victorios către societatea 
clase — societatea comunistă, 
acestui proces, prezentul se 
chează cu viitorul, în proporții 
muri din ce în ce mai mari.

fără 
In cadrul 
inmănun- 
și în rit-

nu trebuie 
generată de 

deosebiri între 
sectorul socia- 

din sectorul so-
din 

cel Convorbire realizată de 
DORINA TURCU

„Societatea socialistă multilateral dezvoltată,

construirea comunismului în România - idealul tinerei generații“



Declarația 
M.A.E. al 

R.D. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat vineri publicității o 
declarație în care condamnă noi
le raiduri aeriene și celelalte ac
țiuni militare ale S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam. In decla
rație se arată că, începînd din 
31 decembrie anul trecut, avioa
ne ale S.U.A., inclusiv bombar
diere strategice „B-52“, au lan
sat de repetate ori bombe asu
pra localităților Huong Lap, iar 
artileria americană din partea 
sudică a zonei demilitarizate și 
de pe navele flotei a 7-a a des
chis focul asupra unor obiective 
civile aflate la nord de paralela 
17, pe teritoriul R. D. Vietnam, 
In zilele de 2 și 3 ianuarie, con
tinuă declarația, avioanele ame
ricane au bombardat unele dis
tricte ale provinciei Quang 
Binh, iar la 5 ianuarie au lansat 
rachete asupra unor puncte 
populate din provincia Hoa 
Binh.

★

Ministerul Educației al Repu
blicii Democrate Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
protestează energic împotriva 
recentelor raiduri ale aviației de 
bombardament americane asupra 
unor școli din provincia Quang 
Binh. Arătînd că aviația ameri
cană a făcut, cu aceste prilejuri, 
nenumărate victime în rîndul 
populației civile, declarația men
ționează lansarea de bombe ex
plozive și bombe cu bile asupra 
unei școli generale din localita
tea Bo Trach, cînd 23 de elevi 
și profesori au fost uciși sau ră
niți. Ministerul Educației al 
R. D. Vietnam face apel la ca
drele didactice, părinții, elevii și 
studenții, precum și la întreaga 
opinie publică mondială, iubi
toare a păcii, cerîndu-i să con
damne viguros aceste acte agre
sive ale Statelor Unite și să in
tensifice sprijinul acordat luptei 
juste a poporului vietnamez.

SAIGON 7 (Agerpres). — 
Unități ale armatei saigoneze au 
invadat în dimineața zilei de 7 
ianuarie, regiunea de vest a 
Cambodgiei, informează agenții
le Reuter și U.P.I. Noul corp in
vadator, venit în ajutorul regi
mului Lon Noi, a cărei situație 
militară și politică este preca
ră, este format din circa 15 000 
militari saigonezi.

SOFIA ;
Consfătuire privind 

orientarea profesională 
a tinerilor

Ca urmare a hotărîrii din luna decembrie 1971 a Biroului 
Conciliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, privind pregătirea 
profesională și repartizarea in producție a tinerilor fără 
ocupație, la Sofia a avut loc o consfătuire consacrată muncii 
și sarcinilor imediate în domeniul orientării profesionale a 
tinerilor.

In cadrul reuniunii, la care au 
luat parte Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C. C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de MiniștriEncio Mos- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist, alți activiști de 
partid și de stat, prim-vicepre- 
ședintele Comitetului pentru ti
neret și sport, Todor Tonev, a 
prezentat un raport în care au 
fost analizate unele probleme 
ale pregătirii profesionale, an
gajării în producție a tinerilor 
care nu învață și nu lucrează,

• LA 6 IANUARIE, trimisul 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii Socialis
te România, Ion Moraru, și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Statelor Unite 
ale Braziliei, Emilio Garrastazu 
Medici. După prezentarea scri
sorilor de acreditare, președin
tele brazilian s-a întreținut cor
dial cu ministrul român.

Pentru eliberarea 
Angeiei Davis

• UNIUNEA AMERICANA 
pentru apărarea drepturilor ci
vile a protestat împotriva refu
zului autorităților californiene 
de a acorda cunoscutei mili
tante pentru drepturile popu
lației de culoare, Angela Davis, 
eliberarea pe cauțiune. In scri
soarea de protest pe care con
ducerea organizației americane 
a adresat-o tribunalului distric
tual din San Francisco se arată 
că refuzarea eliberării pe cau
țiune a Angeiei Davis contra
vine prevederilor constituției 
S.U.A.

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA M.T.I., în localitatea 
llajduszoboszlo, în urma cioc
nirii unui camion cu un micro-

S.U.A. — Aspect de la impresionanta demonstrație a vete
ranilor americani din Vietnam împotriva continuării războiului 

de agresiune din Indochina

PENTRU CONVOCAREA CONFERINȚEI 
GENERAL-EUROPENE 

ASUPRA SECURITĂȚII
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 

La Budapesta a avut loc ședința 
Comisiei naționale pentru pro
blemele securității și colaborării 
europene, care a analizat unele 
probleme ale vieții politice de 
pe continentul nostru, informea
ză agenția M.T.I. Subliniind că 
în anul 1971 s-au înregistrat 
progrese pe calea securității și 
cooperării în Europa, Gyula 
Kallai, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele comisiei, a opinat că, 
în anul 1972, este necesară con
tinuarea acestui proces pozitiv, 
prin ratificarea tratatelor semna
te la Moscova și Varșovia, re
cunoașterea R.D.G. pe baza nor-

Relații 
diplomatice India- 

R.D. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam 
a publicat la 7 ianuarie un co
municat în care se spune : „In 
dorința de a stringe și mai mult 
relațiile prietenești dintre cele 
două țări, guvernele R. D. Viet
nam și Indiei au hotărît să ridi
ce reprezentanțele lor la Delhi 
și, respectiv, Hanoi, la nivel de 
ambasadă, cu începere de Ia 
data de 7 ianuarie 1972.

și ale îmbunătățirii activității 
de școlarizare și orientare pro
fesională a tinerilor.

In cuvîntul rostit la încheie
rea consfătuirii, Jivko Jivkov a 
subliniat că antrenarea tineri
lor și tinerelor fără ocupație la 
cursuri profesionale și în pro
ducția materială este o impor
tantă sarcină a întregului po
por bulgar. Acum, a arătat el, 
prima sarcină concretă este 
să se creeze o largă rețea de 
cursuri și școli care să ofere ti
nerilor profesii interesante și 
acceptabile.

buz de pasageri, șapte per
soane și-au pierdut viața, iac 
alte două au fost rănite. Agen
ția precizează că a fost deschi
să o anchetă pentru a se sta
bili cauzele accidentului.

Provocări sud-coreene 
în zona demilitarizată

• AGENȚIA A.C.T.C. rela
tează că, in ultimele zile, tru
pele regimului de la Seul și-au 
intensificat provocările armate 
în zona demilitarizată, des- 
chizînd în repetate rînduri 
focul cu armament auto
mat greu asupra părții de 
nord a acestei zone. După cum 
subliniază agenția, au fost a- 
dresate autorităților de Ia Seul 
avertismente serioase în legă
tură cu aceste provocări.

Danezii împotriva 
Pieței comune
• IN DANEMARCA conti

nuă să se manifeste o opoziție 
marcată împotriva aderării la 
Piața comună. Astfel, un arti
col din ziarul „Aktuelt“ al de
putatului P. Nielsen afirmă că 
C.E.E. reprezintă o grupare 
comercial-politică, al cărei scop 
este de a obliga statele parti
cipante ,,să vorbească o limbă 
unică în probleme de apărare 

melor dreptului internațional, 
admiterea în O.N.U. a celor 
două state germane, convocarea 
conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare.

ROMA 7 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Italiei, Emilio 
Colombo, a relevat, într-o con
vorbire cu corespondentul din 
Roma al ziarului „Pravda“, că 
„guvernul italian și-a declarat, 
printre primele din Europa, ati
tudinea pozitivă față de ideea 
convocării conferinței general- 
europene de securitate“. Acum, 
cînd pregătirea acestei întruniri 
intră în faza practică, sînt ne
cesare acțiuni active, concrete. 
Acesta este, în cele din urmă, 
sensul declarațiilor făcute de 
numeroși reprezentanți ai unor 
cercuri politice și de afaceri ita
liene, a arătat premierul Co
lombo.

Giancarlo Pajetta, membru al 
Direcțiunii și al Biroului Politic 
al P.C.I., a subliniat că nu tre
buie tergiversată fixarea datei 
pentru convocarea conferinței. 
„Conferința general-europeană 
în problemele securității și co
laborării, cu participarea tuturor 
statelor continentului nostru, 
poate și trebuie să aibă loc în 
anul 1972. Pronunțîndu-ne în 
favoarea începerii cît mai neîn- 
tîrziate a tratativelor multilate 
rale ce trebuie să fie încununate 
prin convocarea conferinței, noi 
credem că exprimăm opinia nu 
numai a partidului nostru, ci și 
a celor mai largi pături ale opi
niei publice“, a declarat Gian
carlo Pajetta.

și politică externă“. Deputatul 
danez apreciază că intrarea ță
rii.sale în Piața comună ar duce 
la izolarea și la limitarea po
sibilităților de colaborare cu 
restul lumii, atît în domeniul 
politic, cît și în cel economic.

Un recent sondaj al opiniei 
publice efectuat de institutul 
„Gallup“ a relevat că în Dane
marca majoritatea locuitorilor 
se pronunță împotriva Pieței 
comune.

• PREMIERUL CONSILIULUI 
DE STAT AL R.P. CHINEZE, 
Ciu En-lai, și leh Cien-in, vi
cepreședinte al Comisiei mili
tare a C.C. al P.C. Chinez, au 
primit misiunea americană, con
dusă de general de brigadă 
Alexander M. Haig, asistent ad-

P
ășind într-un an nou 
întocmim bilanțul 
celui care a intrat 
în cronica timpului 
și încercăm să dis
tingem trăsăturile 

viitorului, să descifrăm perspec
tivele lunilor care vin. Am în- 
timpinat 1972 cu întemeiat op
timism pentru că evoluția eveni
mentelor a evidențiat clarviziu
nea politicii partidului nostru, 
pentru că înfăptuirile de pînă a- 
cum ne îngăduie să privim cu 
încredere ziua de mîine. „Anul 
care a trecut — spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită in noaptea noului an 
— a adus noi confirmări justeței 
politicii marxist-leniniste promo
vate de partidul și statul nostru 
pe arena internațională, a înre
gistrat o nouă și puternică afir
mare a României în lupta pentru 
progres și pace, a adus noi prie
teni poporului român pe toate 
meridianele globului“.

Tradiționala cuvîntare a secre
tarului general al partidului nos
tru a definit sintetic, cu o deo
sebită claritate, liniile esențiale 
ale politicii externe românești, a 
reafirmat poziția principială, con
structivă. realistă a României so
cialiste în problemele cardinale 
ale contemporaneității. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu evocînd prin
cipalele aspecte ale realității in
ternaționale, a subliniat că poli
tica noastră externă pornește 
neabătut de Ia premisa că cerința 
actuală, vitală, fundamentală, a 
tuturor popoarelor, condiția esen
țială de care depinde salvgarda
rea păcii pe pămînt este respec
tarea neștirbită a independenței 
și suveranității naționale a tutu
ror popoarelor, a dreptului lor de 
a trăi liber, de a-și organiza via
ța așa cum o doresc, respectarea 
egalității depline între națiuni și 
neamestecul in treburile interne, 
eliminarea totală din relațiile in
terstatale a folosirii forței și a 
amenințării cu forța. Speranța 
poporului nostru, ca și a tuturor 
popoarelor lumii, este ca 1972 să 
ducă la afirmarea și mai viguroa
să în viața internațională a aces
tor principii, indispensabile unei 
păci cu adevărat trainice și unei 
colaborări care să favorizeze con
viețuirea pașnică. Este o speranță 
realistă, pentru realizarea căreia 
milităm' cu energie. Lumea în 
care trăim, confruntată cu com
plexe probleme, poate dobindi li
niștea necesară creației pașnice 
doar prin eforturile tuturor 
statelor — mari sau mici, 
prin armonizarea acestor e- 
forturi spre a impune res
pectul legalității internaționale, 
pentru ,a dezvolta o colaborare 
bazată pe bună vecinătate și res
pect reciproc, pentru a elimina 
focarele de război și sursele de 
încordare, făcînd totul ca dife
rendele între țări să se soluționeze 
pe cale politică. România, prin 
întreaga ei activitate internațio
nală, a contribuit la însănătoșirea 
climatului mondial, la împlinirea 
aspirațiilor popoarelor de a trăi 
în libertate, independență, pace. 
Această activitate reflectă o ati
tudine statornică, fermă, princi
pială. După cum a subliniat to
varășul Ceaușescu în cuvîntarea 
sa, partidul și guvernul nostru 
sint ferm hotărîte să desfășoare 
și în noul an o intensă activi
tate pentru întărirea unității ță

junct al președintelui S.U.A. în 
problemele securității naționale, 
care se află la Pekin în vederea 
realizării unor aranjamente de 
ordin tehnic în legătură cu vi
zita președintelui Nixon in 
China.

Gunnar Jarring convo
cat de Kurt Waldheim

• UN purtător de cu
vînt AL O.N.U. a anunțat că 
ambasadorul Gunnar Jarring, 
reprezentant special al secreta
rului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, va sosi luni 
la New York pentru consultări 
Cu noul secretar general al Or
ganizației, Kurt Waldheim. 
Purtătorul de cuvînt a preci
zat că Gunnar Jarring (care, 
după cum se știe, deține postul 
de ambasador al Suediei la 
Moscova) se va afla la dispozi
ția părților implicate în criza 
din Orientul Apropiat, urmînd 
să rămînă la New York atît 
timp cît va fi necesar.

Convorbirile S.A.L.T.
• DELEGAȚIILE UNIUNII 

SOVIETICE ȘI STATELOR U- 
NITE la convorbirile pentru li
mitarea cursei înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.), ajunse la a șa- 

rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești, a forțelor 
antiimperialiste, să-și aducă con
tribuția la cauza colaborării, pro
gresului și păcii în lume.

De altfel, chiar aceste prime 
zile din 1972 relevă aceeași preo
cupare a partidului nostru pentru 
promovarea raporturilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate 
cu celelalte detașamente ale miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. Schimburile de 
vizite, contactele cu diferitele 
partide se desfășoară într-un 
ritm viu. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit cu preșe
dintele Partidului Comunist din 
Belgia, Marc Drumaux, întîlnire 
in cadrul căreia s-a reafirmat do
rința comună de a dezvolta re
lațiile de colaborare frățească 
dintre cele două partide. O dele
gație a P.C.R. participă Ia mani
festările prilejuite de un eveni
ment cu multiple semnificații în 
viața poporului chilian : sărbăto

rirea semicentenarului Partidului 
Comunist din Chile. La lucrările 
Congresului Partidului Comunist 
Libanez ia parte o delegație a 
C.C. al P.C.R.

Din Danemarca a sosit la 
București o delegație a Partidu
lui Socialist Popular, condusă de 
președintele partidului, Sigurd O- 
mann. De asemenea, Frontul U- 
nității Socialiste a fost reprezen
tat în Sudan la aniversarea zilei 
independenței și Ia Congresul 
Uniunii Socialiste Sudaneze.

P
e toate continentele 
Anul Nou a fost sa
lutat cu speranțe de 
pace și prosperitate. 
Obișnuitele mesaje 
pe care șefii de state 

le-au adresat concetățenilor lor 
poartă amprenta acestor speranțe. 
Dar ambianța sărbătorească a în
ceputului de an, cu înclinația fi
rească spre optimism, nu ne 
poate sustrage atenția de la rea
litățile îngrijorătoare de pe pla
neta noastră. Bombardierele ame
ricane au împrăștiat din nou 
moartea pe pămîntul Vietnamu
lui. Raidurile întreprinse de avia
ția S.U.A. nu pot fi, realmente, 
justificate în nici un fel. Mai 
ales atunci cînd obiectivele vi
zate sînt spitale și cînd bombele 
lansate conțin nenumărate mici 
săgeți de oțel menite să ucidă 
cu o cruzime sălbatică oameni 
nevinovați. „Explicațiile“ pe care 
Washingtonul le-a oferit în le
gătură cu atacurile împotriva 
R.D. Vietnam nu reușesc să di
minueze valul protestelor din lu
mea întreagă. Acțiunile între
prinse de S.U.A. împotriva unui 
stat suveran și independent re

sea rundă a lor, au ținut vineri 
o nouă ședință de lucru la se
diul Ambasadei americane din 
capitala austriacă. Următoarea 
întîlnire va avea loc marțea vii
toare la sediul Ambasadei Uniu
nii Sovietice.

• SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Kurt 
Waldheim, a declarat joi, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, că a primit un ra
port privind eforturile Na
țiunilor Unite în vederea 
soluționării aspectelor uma
nitare ale conflictului indo- 
pakistanez. El a precizat că 
reprezentantul său special, 
Vittorio Winspeare-Guic- 
ciardi, desfășoară la fața lo
cului „o activitate pozitivă 
ocupindu-se de aceste as
pecte“.

Kurt Waldheim a exami
nat, în cadrul unei întreve
deri cu prințul Sadruddin 
Aga Khan, înalt comisar 
al O.N.U. pentru probleme
le refugiaților, și cu Paul 
Marc Henry, coordonator 
special pentru ajutoarele 
trimise sub egida O.N.U. în 
această regiune, aspectele 
umanitare ale conflictului 
indo-pakistanez. 

prezintă o gravă violare a drep
tului internațional ca și o fla
grantă încălcare a propriilor an
gajamente asumate de Washing
ton. Acte de acest gen — care 
sfidează conștiința umanității —• 
nu fac decît să îndepărteze mo
mentul unei reglementări a con
flictului indochinez, să submi
neze eforturile pentru o soluțio
nare pașnică. Apelul la forță nu 
va ameliora situația Washingto
nului : impasul militar al inter- 
venționiștilor este o realitate pe 
care au confirmat-o chiar ofici
alități americane. De altfel, mo
dul in care evoluează luptele ne 
toate fronturile indochineze scoa
te în evidență eșecurile strategiei 
S.U.A. în Laos, forțele patriotice 
au extins zona eliberată, recuce
rind Valea Ulcioarelor și silind 
pe mercenarii C.I.A. să-și aban
doneze cartierul lor general. 
Zona eliberată a Laosului cu
prinde in prezent patru cincimi 
din suprafața țării, cu peste un 

milion de locuitori. Avioanele a- 
mericane au întreprins cotidian 
raiduri violente, au azvîrlit mii 
și mii de tone de bombe — pro
gram fix de bombardamente din 
zori și pînă în înserat! — dar pe 
cîmpul de luptă protejații Wa
shingtonului n-au putut fi salvați 
de la înfrîngere. Mai mult: a- 
flăm dinlr-o telegramă ASSOCI- 
ATED PRESS că drept măsură 
de precauție „C.I.A. a evacuat 
echipamentul său electronic com
plex de Ia Long Ceng“. Din a- 
ceeași telegramă ne-a mai reținut 
atenția o subliniere : „Statisticile 
comandamentului militar ameri
can arată că S.U.A. au încheiat 
anul 1971 cu cele mai grele pier
deri de avioane tactice...“

Aceeași evoluție se înregistrea
ză și în Cambodgia unde presi
unea asupra Pnom Penh-ului se 
menține. Bilanțul anului 1971 
este, de altfel, concludent: 
forțele patriotice cambodgiene au 
scos din luptă 80 000 de militari 
inamici, au doborît sau distrus 
la sol aproape 600 avioane și eli
coptere, au distrus și avariat 800 
tancuri și vehicule blindate etc. 
în sfîrșit, printre primele știri 
ale noului an se află și aceea că 
patrioții sud-vietnamezi au reali
zat un curajos atac asupra bazei 
americane de la Da Nang.

Din păcate, Washingtonul ac
ționează in peninsula indochineză 
ignorînd aspecte esențiale ale 
realității. Interviul televizat al 
președintelui Nixon nu indică 
perspectiva încetării intervenției 
americane în Indochina. în nu
mele „protejării militarilor ame
ricani din Vietnamul de sud“ se 
preconizează o politică care pre
lungește războiul. Or, modalita
tea cea mai eficientă pentru a 

Ședința Biroului Executiv 

al Prezidiului U.C.I.
BELGRAD 7 (Agerpres). — 

După cum informeză agenția 
Taniug, la Belgrad a avut Ioc o 
ședință a Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I. consacrată ac
tivității Uniunii Comuniștilor în 
vederea realizării hotărîrilor ce
lei de-a 21-a ședințe a Prezidiu
lui U.C.I. Cu acest prilej — men
ționează agenția — a fost sub
liniat faptul că activitatea poli
tico-ideologica a Uniunii Comu
niștilor și măsurile ce se între
prind au întărit frăția și unita
tea oamenilor muncii și au spo
rit încrederea lor în U.C.I. și 
în capacitatea sa de acțiune. 
Toate acestea, s-a relevat la șe
dință, contribuie la o situație 
politică mai favorabilă în țară. 
Biroul Executiv a atras atenția 
asupra necesității continuării ac
tivității politico-ideologice și 
luptei împotriva tuturor forțelor 
și tendințelor ce se opun auto- 
conducerii, îndeosebi împotriva 
naționalismului și șovinismului.

Biroul Executiv a apreciat că 
Uniunea Comuniștilor și-a dove-

Convorbirile 
Nixon-Sato

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— Prima rundă de convorbiri 
purtate la reședința prezidenția
lă de la San Clemente între pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
și primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, a fost apreciată de 
ambele părți ca „sinceră și 
deschisă“. Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe a precizat că cei 
doi oameni de stat au discutat, 
printre altele, despre relațiile lot 
cu Europa occidentală și despre 
problemele comerciale care se 
pun între cele două țări.

Concomitent cu discuțiile pur
tate între, președintele Nixon și 
primul ministru Sato, s-au des
fășurat convorbiri între miniștrii 
americani ai finanțelor și comer
țului, John Connally și Maurice 
Stans, și omologii lor japonezi, 
Mikio Mizuta și Kakuei Tanaka. 
După cum observă coresponden
ții agențiilor internaționale de 
presă, aceste convorbiri nu au 
dus însă la rezultatele dorite.

Convorbirile continuă.

salva viețile americanilor este 
aceea de a-i retrage imediat, to
tal și definitiv din Indochina, de 
a pune capăt unui război ab
surd, care nu servește intereselor 
reale ale poporului american. Pe 
bună dreptate, senatorul Mc Go- 
vern afirma: „Dacă S.U.A. ar 
stabili o dată precisă pentru re
tragerea completă a trupelor și 
încetarea bombardamentelor în 
Indochina, trupele noastre ar pu
tea să se retragă în siguranță și 
prizonierii ar putea fi eliberați““.

D
e obicei, primele 
zile ale unui an nou 
marchează o anumi
tă acalmie, vacanța 
pe plan politic pre- 
lungindu-se chiar 

dincolo de zilele notate cu roșu 
în calendar. De astă dată, va
canța aceasta a fost, parcă, mai 
scurtă, ceea ce a adus în coloa
nele ziarelor o abundență de in

formații inir-o perioadă socotită, 
frecvent, „sezon mort“. Finlan
dezii intr-un fel au inaugurat a- 
nul politic. Alegătorii finlandezi 
s-au prezentat la urne chiar in 
a doua zi din 1972. Scrutinul an
ticipat din țara Kalevalei a re
flectat progresul stingii. Luni, în 
biroul de la etajul 38 al edifi
ciului de sticlă și beton din 
Manhattan s-a instalat un nou 
secretar genearal al O.N.U., 
Kurt Waldheim. Succesorul lui 
U Thant a declarat că va acți
ona pentru sporirea încrederii 
popoarelor în Națiunile Unite, 
pentru ca acest organism să de
vină mai eficient. Scurtă a fost 
vacanța politică și Ia Bruxelles, 
unde se caută febril formula ie
șirii dintr-o dificilă criză guver
namentală. La Belfast acalmia a 
reprezentat o iluzie — iarăși o 
explozie și 63 de răniți. Premie
rul norvegian Bratelli a început 
un turneu fulger în capitalele ță
rilor membre ale Pieței comune : 
firește, călătoria este inspirată de 
grijile pe care le provoacă ade
rarea la C.E.E. mai ales în com
plicata problemă a pescuitului. 
Ceylonul — doritor să șteargă 
urmele trecutului colonial — a 
decis ca de Ia 2 martie să de
vină Republica Shri Lanka și să 
părăsească Commonwealthul. La 
Paris, guvernul francez a exami
nat problemele vieții internațio
nale. La sfîrșitul reuniunii s-a 
făcut cunoscut că „Franța con
sideră, ca și pînă acum, că pre
gătirea multilaterală a conferin
ței general-europene asupra secu
rității și cooperării ar putea să 
înceapă imediat“. Mica Maltă se 
menține în actualitate. Acest pe
tec de pămînt din Mediterană 
refuză să fie bază a N.A.T.O. 
Controversa cu Anglia n-a fost 

dit capacitatea de a rezolva, în 
mod democratic și în cadrul 
instituțiilor bazate pe autocon- 
ducere, complexele probleme so
ciale.

La ședința Biroului Executiv 
s-a arătat, totodată, că în cadrul 
pregătirilor pentru a Ii-a Con
ferință a U.C.I., în organizațiile 
și în rîndul cadrelor de condu
cere ale Uniunii Comuniștilor au 
fost ridicate numeroase proble
me politico-ideologice importan
te, precum și observații critice la 
adresa activității Uniunii Comu
niștilor și a organelor sale, care 
trebuie analizate cu seriozitate. 
S-a hotărît, de asemenea, să se 
facă o analiză mai aprofundată 
și multilaterală în legătură cu 
cauzele care au dus la situația 
din țară — situație analizată la 
a 21-a ședință a Prezidiului 
U.C.I. Biroul Executiv a subli
niat faptul că, în situația actua
lă, sînt necesare și posibile ur
gentarea soluționării probleme
lor economice și sociale deschi
se, precum și lupta consecventă 
pentru realizarea măsurilor de 
politică economică curentă în 
vederea stabilizării economiei.

La ședință au fost examinate, 
de asemenea, principalele poziții 
cu privire la situația economică 
și sarcinile U.C.I., care vor for
ma baza pentru elaborarea con
cluziilor celei de-a II-a Confe
rințe a U.C.I.

Cuvîntarea 
lui Erich Honecker

Agenția A.D.N. informează că Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., s-a întîlnit cu militarii unei garnizoane din 
districtul Rostock. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Erich 
Honecker a relevat: Noi vom merge, pas cu pas, înainte pe 
linia trasată de al VUI-lea Congres al P.S.U.G. în construirea so
cietății socialiste în republica noastră. 1972 va fi anul unei acti
vități ample, concrete și pline de răspundere a întregului popor.

Referindu-se la unele aspecte ale situației internaționale pri
mul secretar al C.C. al P.S.U.G. a subliniat că datorită politicii 
consecvente, inițiativelor țărilor socialiste, printre care și R.D. 
Germană, s-a reușit să se obțină progrese importante în asigu
rarea păcii în Europa. Amintind de tratatele, acordurile și con
vențiile încheiate de U.R.S.S., R.P. Polonă și R.D. Germană cu 
R.F. a Germaniei, vorbitorul a relevat importanța faptului că 
problemele de interes reciproc pot fi rezolvate numai pe calea 
tratativelor. E. Honecker a reafirmat că politica țării sale este 
orientată în direcția de a stabili, și cu R.F.G., la fel ca cu toate 
celelalte state, relații normale, așa cum se obișnuiește între state 
suverane, independente unele de altele.

Vorbitorul a expus apoi sarcinile ce revin armatei R.D.G. pen
tru sporirea capacității ei de apărare.

soluționată și guvernul maltez 
cere retragerea britanicilor din 
insulă. Maltezii nu se arată în
grijorați de dispariția bazei stră
ine. Agenda internațională din 
prima săptămină a lui ianuarie 
înregistrează și convorbirile ame- 
ricano-japoneze de la San Cle
mente, convorbiri în care pro
blema Okinawei și dosarul mo
netar ocupă un loc central. In 
sfîrșit, să semnalăm și febra elec
torală care începe să se facă sim
țită în viața americană. Este o 
fază preliminară a marii compe
tiții pentru Casa Albă dar dis
putele dobindesc de pe acum 
ascuțime.

L
a Caracas s-a anun
țat că guvernul Ve- 
nezuelei a decis re
vocarea tratatului cu 
S.U.A. încheiat în 
1939 și reînnoit în 

1952. Hotărîrea luată de preșe
dintele Rafael Caldera reflectă 
dorința Venezuelei de a-și apăra 
bogățiile naționale, de a dispune 
în mod suveran de resursele ci.

Venezuela este una din repu
blicile „aurului negru“. Petrolul, 
ca și minereul de fier- furnizează 
90 la sută din exporturile «ale. 
Aceste exporturi —• potrivit a- 
cordului din 1939 — erau livrate 
S.U.A. în schimbul acordării u- 
nui regim preferențial pentru 
produsele nord-americane pe 
Siața venezueleană. Dar Was- 

ingtonul nu numai că a impus 
prețuri scăzute Ia petrolul vene- 
zuelean, ci a stabilit din 1959 și 
cote restrictive. Măsurile arbi
trare ale S.U.A. au avut efecte 
negative asupra economiei Vene
zuelei. Caracasul a refuzat per
petuarea unei situații care afec
tează dezvoltarea țării și s-a an
gajat într-o confruntare deschisă 
cu S.U.A.

Decizia de la Caracas se în
scrie intr-un context latino-ame- 
rican caracterizat printr-o afir
mare puternică a intereselor na
ționale, prin refuzul de a mai 
accepta raporturi de inechitate. 
America Latină — continent în 
efervescență socială și politică -J- 
tinde să-și valorifice în propr. 
său interes potențialul econon 
pentru a învinge subdezvoltarea, 
Sentru a înainta pe drumul in- 

ustrializării. Șirul de naționali
zări ca și măsurile pentru limi
tarea prezenței capitalului străin, 
relevă o tendință care se ampli
fică, tendință semnificativă mai 
ales prin aria sa largă de mani
festare. Nu numai formațiunile 
ministeriale cu componență pro
gresistă se pronunță pentru o po
litică de independență economică 
reală, ci și guverne care prin pro
gramul lor se găsesc departe de 
pozițiile stingii (o știre sosită în 
această săptămină relevă că în 
Costa Rica guvernul a decis să 
treacă sub controlul statului so
cietatea anglo-americană de căi 
ferate „Northern Railways Com- 
pany“). Radicalizarea care se pro
duce pe scară largă în America 
Latină este rezultatul unui curent 
de opinie publică a cărui forță 
s-a verificat pe întregul conti
nent. Popoarele doresc să se pună 
capăt nedreptăților impuse de 
puternicul vecin din nord și să 
așeze relațiile dintre state pe o 
bază justă, de deplină egalitate.

EUGENIU OBREA

• SECRETARUL FEDE
RAL pentru afacerile exter
ne, Mirko Tepavaț, a primit 
pe secretarul general al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Turciei, Orhan Eralp, care 
se află într-o vizită în Iugo
slavia.

în comunicatul de presă 
publicat se subliniază că, în 
cadrul convorbirilor dintre 
Eralp și Iakșa Petrici, locții
tor al secretarului federal 
pentru afacerile externe, s-a 
procedat la un larg și uty’ 
schimb de păreri în legătur. 
cu problemele internaționale 
actuale și relațiile reciproce; 
s-a constatat că relațiile din
tre cele două țări sînt bune, 
exprimîndu-se hotărîrea reci
procă de a depune eforturi 
pentru dezvoltarea acestor 
relații în toate domeniile.

Părțile, se arată în comu
nicat, s-au informat reciproc 
despre poziția țărilor lor în 
legătură cu situația din Eu
ropa, relațiile cu țările bal
canice vecine, precum și în 
legătură cu situația interna
țională.

Părțile au căzut de acord 
să continue contactele inter
statale, precum și schimbul 
de păreri și consultările în
tre ministerele afacerilor ex
terne — formă de colabora
re foarte adecvată și utilă.

• LA MURMANSK a bîn- 
tuit, începînd de la 2 ianuarie, 
un puternic uragan, puterea 
vîntului ajungînd la gradul 12. 
Pentru efectuarea reparațiilor 
urgente, pe linia ferată electri
ficată Murmansk—Leningrad, 
au fost create echipe speciale.
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